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АНОТАЦІЯ
Наукова стаття присвячена висвітленню деяких аспектів процедури проведення слідчої (розшукової)
дії, а саме пред’явлення особи для впізнання. Розглянуто особливості встановлення психологічного контакту з особою, яка впізнає та особою, яка підлягає впізнанню. Акцентується увага на застосуванні слідчим
тактико-психологічних прийомів на різних етапах проведення пред’явлення особи для впізнання.
ABSTRACT
The article carries the material about some aspects of the procedure of conducting an investigative (search)
action, namely the presentation a person for identification. The author dwells on peculiarities of establishing psychological contact with a person who recognizes and a person who is subject to recognition. The article provides
much information on the using of tactical and psychological techniques by investigators at different stages of
presentation a person for identification.
Ключові слова: слідча (розшукова) дія, пред’явлення особи для впізнання, тактичний прийом, психологічний прийом, психологічний контакт.
Keywords: investigative (search) action, presentation person for identification, tactical method, psychological method, psychological contact.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що темі пред’явлення для впізнання присвячували свої наукові роботи такі вчені, як: Ю.М.
Антонян, Н.М. Ахтирська, В.В. Баранчук, Л.В. Бертовський, Р.С. Бєлкін, А.Н. Васильєв, Є.А. Зайцев,
І. М. Єгерев, Г.І. Кочаров, В.А. Колесник, В.О. Коновалова, В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, В.М.
Парасюк, Є.А. Поздняков, Н.І. Порубов, О.М. Процюк, А.Р. Ратинов, М.В. Салтевський, К.О. Чаплинський, Л.Д. Удалова, В.Ю. Шепітько й інші.
Проте недостатньо вивченими у юридичній літературі залишається ціла низка теоретичних і
практичних питань щодо тактичних та психологічних прийомів під час проведення пред’явлення
особи для впізнання, що визначає актуальність
цієї статті.
З огляду на це, метою статті є вирішення окремих завдань, а саме: визначення основних тактичних прийомів під час проведення пред’явлення
особи для впізнання, аналіз встановлення психологічного контакту з учасниками слідчої (розшукової)
дії, розроблення практичних рекомендацій для слідчих щодо ефективного проведення пред’явлення
особи для впізнання з використанням відповідних
тактико-психологічних прийомів.
Виклад основного матеріалу. Тактичний
прийом є основним елементом криміналістичної тактики. В.Ю. Шепітько обґрунтовано надав визначення тактичного прийому як способу здійснення
процесуальної дії, направленого на досягнення її

конкретного завдання, заснованого на психологічному механізмі її реалізації, що являється найбільш
раціональним і ефективним у певних ситуаціях.
Психологічний механізм реалізації тактичного
прийому припускає:
– його психологічну спрямованість, пов’язану
з викриттям неправди, актуалізацією забутого, відтворенням події, що трапилася, знаходженням прихованого;
– безпосередню чи опосередковану взаємодію
між слідчим, іншими компетентними суб’єктами на
проведення слідчих (розшукових) дій і їх респондентами;
– психологічний ефект від використання прийому (що пов’язано з необхідністю одержання
об’єктивних показань, виявленням слідів, інших речових доказів).
Характеристика тактичного прийому передбачає урахування і такої його ознаки, як ситуаційна
обумовленість. Слідча ситуація справляє чималий
вплив як на обрання тактичних прийомів, так і на
доцільність їх застосування в тих чи інших умовах
[1, с. 382-383].
Розглянемо, застосування тактичних прийомів
під час пред’явлення особи для впізнання. Пред’явлення для впізнання як слідча (розшукова) дія полягає у пред’явленні особі, певного об’єкта для
його ототожнення з образом об’єкта, що раніше
спостерігався тим, хто впізнає. Сутність впізнання
полягає в тому, що особа стверджує, що раніше за
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певних обставин бачила іншу особу (як правило, підозрюваного чи обвинуваченого), і прямо вказує на
цю особу як таку, що вчинила злочин.
Ступінь впізнання особи залежить від різноманітних факторів, таких як: умови початкового (первинного) сприйняття особи; здатності сприйняття,
впізнання і відтворення побаченого; стан впізнаючого; умови, в яких здійснюється впізнання; час, що
минув з моменту попереднього сприйняття до моменту впізнання тощо. Кожен з цих факторів може
суттєво вплинути на результати пред’явлення для
впізнання, і тому має враховуватися при його проведенні.
Так, спершу потрібно вирішити питання про
те, наскільки доцільно пред’являти особу для впізнання. Визначення доцільності пов’язане з умовами
первинного сприйняття особи, а саме з тривалістю
спостереження особи, відстанню до особи, освітлення, вигляду самої особи (характерність її ознак і
особливостей), наявністю або відсутністю сторонніх явищ (перешкод) тощо.
Також, істотне значення мають психофізіологічні властивості особи, що впізнає, а саме її відчуття і пам’ять. Кожна людина сприймає навколишній світ і об‘єкти та явища в ньому власними органами чуттів. Унаслідок цього в її пам'яті
утворюються сліди – уявні суб‘єктивні образи. Такі
уявні образи можуть бути зорові, слухові, нюхові,
дотикальні чи комбіновані, коли в їх формуванню
беруть участь декілька певних органів відчуття [2,
с. 32]. Усі перераховані властивості в тій або іншій
мірі впливають на процес: запам’ятовування - відтворення − впізнавання.
Окрім запам’ятовування, впізнання особи
пов’язане із здатністю відтворювати, тобто пожвавлювати в пам’яті уявний образ, який вона колись
запам’ятала. На досудовому розслідуванні таке відтворення відбувається, як мінімум, двічі: при допиті, коли особа відтворює ознаки (сукупність ознак) особи, що запам’ятались, і безпосередньо при
пред’явленні для впізнання, результати якого залежатимуть від повноти і достовірності відтворення
збереженого в пам’яті образу.
Необхідно зазначити, що в ч. 1 ст. 174 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. чітко й однозначно зазначено, що особу, якій треба
пред’явити для впізнання певний об’єкт, спочатку
треба допитати. У чинному КПК України (ст. 228)
допит як слідчу (розшукову) дію замінено на невідоме опитування. Але на практиці, перед предявленням особи для впізнання, слідчий обов’язково
проводить допит, фіксуючи усі показання у протоколі.
Фізичний і психічний стан людини в момент
безпосереднього впізнання особи також є досить
важливим під час проведення даної слідчої (розшукової) дії. До уваги повинні прийматися обставини,
які здатні істотно вплинути на результати впізнання: емоційність, хвилювання, переживання або
страх того, хто впізнає.
Таким чином, пред’явлення особи для впізнання полягає в ідентифікації збереженого в
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пам’яті образу особи, яку раніше спостерігав впізнаючий, і в пред’явленні йому людей, серед яких
імовірно знаходиться та особа, яку впізнаючий раніше спостерігав у зв’язку з розслідуваною подією,
та яку описав під час допиту.
Професійна діяльність слідчого вимагає індивідуальних підходів до всіх учасників кримінального процесу. Тут повинна спрацьовувати імперативність професійної моралі в такій мірі, щоб не зашкодити розслідуванню злочину та не порушити
закон. Адже застосування тактичних прийомів суворо обмежено вимогами їх допустимості. До основних критеріїв допустимості можна віднести законність, науковість, етичність, вибірковість впливу,
відповідність слідчій ситуації та інші [3, с. 23].
Впізнання є виключно складним психологічним процесом, тому для найбільш успішного і результативного проведення пред’явлення для впізнання слідчий повинен провести необхідну психологічну підготовку учасників слідчої (розшукової)
дії. Цілком зрозуміло, що психологічної підготовки
в першу чергу потребує саме та особа, що впізнає,
яка надає показання щодо ознак особи, яку раніше
спостерігала, а це є важливим елементом для формування доказової бази. А тому, завдання слідчого
− створити такі умови, в яких той, що впізнає, буде
націлений на продуктивну співпрацю, внаслідок
чого будуть отримані повні і достовірні відомості.
Для виконання цього завдання необхідно встановити психологічний контакт з особою, яка впізнає.
Як зазначає О. М. Процюк, психологічний контакт – це символічний вираз, що позначає взаєморозуміння, довіру і взаємне бажання двох осіб спілкуватися. Це форма взаємовідносин осіб, які обмінюються інформацією у якій-небудь діяльності.
Психологічний контакт слідчого з учасниками кримінального процесу будується, з одного боку, на
нормах кримінального процесуального закону, а з
іншого – на наукових положеннях криміналістики,
судової психології, логіки. [4, c. 123]. Такі відносини допомагають забезпечити комфортну обстановку і взаєморозуміння в процесі слідчої (розшукової) дії.
Особливістю встановлення психологічного контакту в слідчій діяльності є те, що цей контакт носить односторонній характер. Це означає, що слідчий отримує інформацію від особи, з якою відбувається взаємодія, приховуючи від неї власну
обізнаність за обставинами провадження. Таким
чином, головну роль у встановленні психологічного контакту і подальшій його підтримці виконує
слідчий, оскільки саме від нього залежить подальший розвиток взаємовідносин.
Встановлення психологічного контакту включає наступні функції: тактичну, евристичну, контролюючу, емоційну і морально-етичну. Тактична
функція є основною і полягає в створенні обстановки, яка б спонукала до повідомлення достовірної і
повної інформації. Евристична функція являє активізацію розумової діяльності особи в потрібному
напрямі для розслідування. Контролююча функція
є перевіркою і зіставленням отриманої раніше інфо-
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рмації. Емоційна функція забезпечує передачу впевненості особі від слідчого ("зараження" оптимізмом). І, нарешті, морально-етична функція означає
уміння викликати прихильність до себе та здобути
довіру [5, с. 42].
Таким чином, від встановленого психологічного контакту слідчого з особою, яка впізнає, залежатиме успішне проведення пред’явлення особи
для впізнання. Встановлення психологічного контакту вимагає від слідчого знань психології допитуваного. Він повинен враховувати його індивідуально-психологічні особливості, типологічні якості,
психічний стан на момент допиту, життєвий досвід
тощо. Тактичні прийоми, спрямовані на встановлення психологічного контакту з допитуваним, ґрунтуються на використанні даних психології та логіки.
Початковий етап встановлення психологічного контакту полягає у вивченні слідчим особи, з
якою здійснюється взаємодія. Вивчення особи можливе за допомогою процесуальних і не процесуальних форм. Процесуальна форма − отримання інформації шляхом проведення слідчих (розшукових)
і інших процесуальних дій, таких як допит, огляд,
експертиза, запити, витребування характеристик.
Непроцесуальна форма − отримання інформації з
інших джерел, передусім, відбувається взаємодія з
органами, що здійснюють оперативно-розшукову
діяльність.
На вступному етапі встановлення психологічного контакту під час допиту доцільно застосовувати таку систему тактичних прийомів: а) формування позитивного враження в розмові під час безпосереднього чи опосередкованого знайомства; б)
ведення нейтрального діалогу з метою адаптації до
місця проведення допиту; в) здійснення прихованої
акцентуації уваги на предметах обстановки, що можуть цікавити допитуваного; г) використання
впливу (дії) зовнішніх умов; ґ) привернення уваги
допитуваного через прояв особистісних якостей
слідчим [6, с. 131].
Наступний етап полягає в тому, щоб сформувати у особи інтерес до спілкування. Цьому може
посприяти роз’яснення слідчим мети слідчої (розшукової) дії і досягнення сприятливого результату.
Так, якщо особа знатиме, що її показання допоможуть розкрити і розслідувати злочин, вона буде
прагнути повідомити найповнішу і найправдивішу
інформацію. Також слідчому необхідно в доступній
формі роз’яснити особі її права і обов’язки, а в деяких випадках і відповідальність.
Встановлення психологічного контакту залежить від таких якостей слідчого, як особистий досвід, рівень професійних знань і його психологічні
особливості. При цьому необхідно враховувати те,
що для встановлення необхідного психологічного
контакту, спілкування слідчого повинно здійснюватися спокійним тоном, без зверхнього і зневажливого відношення та агресії, оскільки це викличе негативну реакцію особи, а надалі і отримання неправдивої або неповної інформації. А також зі сторони
слідчого не повинно бути негативного впливу, у
тому числі і неусвідомленого. Це може виражатися
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як в демонстративному показі слідчим свого невдоволення відповіддю, так і, навпаки, в очевидному
задоволенні отриманою відповіддю. В даному випадку у того, хто впізнає може з’явитись конформність поведінки − готовність особи діяти на зручність слідчому [7, с. 189]. При цьому правдиві показання можуть змішуватися з вигаданими та
надуманими. Після встановлення психологічного
контакту необхідно використати тактичний
прийом, направлений на підтримку і розвиток
цього контакту. Для цього слід уникати обставин,
які здатні зруйнувати вже встановлений раніше
психологічний контакт. До таких обставин можна
віднести: прояв професійної некомпетентності, зарозумілість, гордовитість, грубість в спілкуванні
тощо.
Окрім створення умов для продуктивної співпраці слідчого з тим, хто впізнає, слід враховувати
той факт, що результат усієї слідчої (розшукової)
дії безпосередньо залежить від психологічного
стану впізнаючого.
Наприклад, впізнаючим є потерпілий. Потерпілий у момент скоєння злочину отримує досить сильні емоційні переживання. При проведенні
пред’явлення особи для впізнання потерпілий вперше після злочинної події побачив обличчя, що
вчинило злочинне діяння, а це, безумовно, приведе
до певної емоційної напруги, і в подальшому може
негативно вплинути на результат впізнання. Емоційна напруга того, хто впізнає може проявлятися у
формі переживання події, що відбувається. У психології такий стан називається емоційним стресом
(від англ. stress - тиск, зусилля, натяг, напруга), що
виникає в ситуаціях загрози, небезпеки, образи.
Тобто це стрес – це будь-які зовнішні стимули або
події, що зумовлюють у людини сильну напругу
або збудження, які негативно відбиваються на її організмі. [8, с. 137].
У цьому стані людина робить помилки у розподілі й переключенні уваги; порушується перебіг
пізнавальних процесів, спостерігаються порушення
координації рухів, неадекватні емоційні реакції,
дезорганізація і гальмування всієї діяльності.
У ході розвитку стресу спостерігають три стадії:
− стадія тривоги (напруження, чекання) — це
стадія мобілізації захисних сил;
− стадія опору (резистентності, адаптивна,
власне стрес) — настає тоді, коли стрес-фактор сягає найвищого значення;
− стадія виснаження (дезадаптації, дистресу)
— настає тоді, коли подразник продовжує діяти і
знижуються можливості протистояння стресу внаслідок виснаження резервів людини.
Дія стресу на людей індивідуальна: одні - продовжують активну діяльність, мобілізуючи свої
сили, у інших - навпаки, падає працездатність. В цілому, емоційний стрес, що досяг стадії виснаження,
призводить до погіршення самопочуття людини.
Психологічними ознаками стресу є зміна динаміки
психічних функцій, найчастіше уповільнення розумових операцій, розсіювання уваги, ослаблення фу-
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нкції пам’яті, зменшення сенсорної чутливості, гальмування процесу ухвалення рішення [9]. Таким
чином, емоційний стрес впізнаючого може стати
перешкодою для отримання достовірних результатів пред’явлення особи для впізнання.
Отже, слідчий під час проведення слідчої (розшукової) дії повинен пам’ятати про такий тактичний прийом, як спостереження за поведінкою свідків та потерпілих. І в даному випадку необхідно
провести низку заходів, спрямованих на усунення і
запобігання стресового стану особи, яка впізнає. У
тих випадках, коли впізнаючий каже, що не упізнав
злочинця, а спостереження за його поведінкою вказує на протилежне, необхідно заспокоїти потерпілого (свідка), дати йому можливість відчути підтримку та захист з боку правоохоронних органів та
запропонувати ще раз спробувати упізнати злочинця [10, с. 36].
Іноді людині потрібно багато часу для об’єктивного висновку. Тому особу, яка впізнає, до проведення впізнання слід попередити про те, що вона
має стільки часу для впізнання, скільки їй на це потрібно. На жаль, за браком часу слідчий не завжди
пояснює це важливе положення. В іншому випадку
заданий слідчим надто швидкий темп дій під час
впізнання є неприпустимим, оскільки може сприйматися навколишніми як своєрідне психічне «підстьобування», вияв формального ставлення до провадження, що негативно вплине на результати впізнання [3, с. 183].
Відповідно до ч. 3 ст. 228 КПК України, особі,
яка впізнає, пропонується вказати на особу, яку
вона має впізнати, і пояснити, за якими ознаками
вона її впізнала. Проте в деяких випадках доцільно
не вимагати детальної конкретизації ознак від того,
хто впізнає, щоб мінімізувати психотравмуючий
ефект процесу впізнання. Відтворюючи події злочину, особа мимоволі повертається в той психологічний стан, в якому вона знаходилася в момент
здійснення відносно неї злочинного діяння.
Заслуговує на певну увагу пропозиція Л. Удалової про те, що при пред’явленні для впізнання
слідчий має врахувати обстановку та умови проведення цієї дії, а якщо виникне потреба, то провести
впізнання на тому місці, де особа, яка впізнає, спостерігала за подіями, з відтворенням відповідної обстановки і аналогічних умов [11, c. 35]. Це, безумовно, психологічно впливає на особу, яка впізнає,
відновлює у неї асоціативні зв’язки спостереження
і сприйняття та допомагає у пригадуванні нею того,
що вона раніше не згадувала. Однак, на нашу думку, у деяких випадках це може не найкращим чином вплинути на результати слідчої (розшукової)
дії та на подальше розслідування, тому слідчий має
обрати умови проведення пред’явлення особи для
впізнання, опираюсь на власний досвід та психологічний стан впізнаючого.
При проведенні цієї слідчої (розшукової) дії,
що відбувається в присутності сторонніх осіб, понятих і слідчого, показання мають дуже велику доказову силу. Пряме вказування на людину як таку,
яка скоїла злочин, є важливим доказом. Однак проведення впізнання може стати для його учасників
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тяжким моральним випробуванням, особливо коли
факт впізнання – помилка чи результат злого наміру впізнавача. Тому, при проведенні впізнання та
фіксуванні його результатів, питання забезпечення
справедливості і законності пов’язані із захистом
моральних цінностей, честі і гідності осіб, які беруть участь у цій слідчій дії [3, с. 180].
Слідчому потрібно пам’ятати, що під час проведення пред’явлення для впізнання не тільки його
питання, а й вчинки можуть впливати і наводити на
певні висновки. Так, на практиці ще й досі трапляються випадки, коли під час зазначеної слідчої (розшукової) дії особа, яку впізнають, представляється
поряд з іншими статистами без шнурків на взутті чи
поясного ременя або ґудзиків на брюках. Звісно, такий вигляд говорить сам за себе і тлумачиться однозначно, особливо, якщо людина, яка впізнає, вагається у своїх висновках. Тому слідчий, який несе
персональну відповідальність за розслідування, повинен контролювати не тільки кожен свій крок, а й
ситуацію: він не повинен забувати стежити і за
своєю поведінкою для того, щоб мимовільно своїм
ставленням до особи, яку впізнають, виразом обличчя, інтонацією, формою звертання не спонукати
до впізнання конкретної особи. Тож завжди слід поводитися гідно та однаково коректно не лише з потерпілим, а й з можливим злочинцем, намагатися
бути стриманим і ввічливим за будь-яких умов, незважаючи на психологічні перепони чи уподобання
[3, с. 186].
При проведенні пред’явлення особи для впізнання слідчому необхідно взаємодіяти не лише з
тим, хто впізнає, але і з особою, яка підлягає впізнанню, яка також може зробити певний вплив на
результати даної слідчої (розшукової) дії. У більшості випадків особою, яка підлягає впізнанню виступає підозрюваний або обвинувачений. В процесі
безпосереднього проведення даної слідчої (розшукової) дії роль впізнаваного, як правило, є пасивною, за винятком випадку, коли особа, що впізнає
просить впізнаваного вчинити які-небудь дії, схожі
з тими, що він виконував у момент скоєння злочину.
Незважаючи на пасивну роль впізнаваного при
проведенні пред’явлення для впізнання, він може
негативно вплинути на хід цієї слідчої (розшукової)
дії. Це може проявлятися в протидії проведення
пред’явлення для впізнання. Шинкаренко І.О. вважає, що майстерність слідчого полягає в тому, щоб
вчасно виявити ігрову поведінку, провести контргру та налагодити ефективну взаємодію для з’ясування істини. У цьому складному комунікативному
процесі важливими професійними комунікативними якостями є: контроль свого стану, що впливає
на сприйняття ситуації та взаємодії зі злочинцем;
чутливість до стану особистості правопорушника;
уміння встановити належний контроль відповідно
до стану особистості. " [12, с. 292]. Таким чином,
при взаємодії з особою, яка підлягає впізнанню, слідчому необхідно вплинути на неї, з метою усунення
мотивів зіпсувати проведення слідчої (розшукової)
дії.
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Психологічний вплив на окремих осіб у ході
кримінального провадження покликаний блокувати чи зменшувати протидію тих людей, які свідомо викривлюють чи приховують істину. Метою
психологічного впливу є виховання чи перевиховання особистості, стимулювання її до законослухняної поведінки, мотивування будь-якої особи до
відкритості та щирості при свідченні [5, с. 139]. Основний чинник, що спонукає злочинця протидіяти і
створювати перешкоди для подальшого розслідування провадження − його бажання уникнути викриття і страх перед покаранням. Є.А. Поздняков
писав: "Людина у повній відповідності до своєї високої природи справедливо вважає, що у її вчинках
винні всі – суспільство, друзі, школа, сім’я, сусіди,
обставини і т.д., але тільки не вона сама. І ніхто і
ніщо не переконає її у протилежному." [13, с. 448] .
Існують форми протидії, пов’язані з приховуванням інформації. В даному випадку злочинець
буде прагнути уникнути викриття, у тому числі і
для можливості продовження злочинної діяльності
(характерно для рецидивістів). У таких випадках
також можлива дія спільників або інших осіб, а
тому з метою профілактики можливих порушень
проведення пред’явлення для впізнання необхідно
забезпечити сувору ізоляцію затриманого від осібспільників, які залишилися на волі, або які є учасниками того ж кримінального провадження, та осіб,
які перебувають в тому ж ізоляторі. Так, інформація
про проведення пред’явлення особи для впізнання і
його учасників залишиться таємною, внаслідок
чого не буде можливості вплинути на процедуру
впізнання.
Завдання слідчого на цьому етапі полягає в передбаченні можливих варіантів поведінки конкретної особи і запобіганні втручанню в процес пред’явлення для впізнання. Це можливо і за допомогою
використання психологічних прийомів. Розглянемо
такий психологічний прийом, як рефлексія. О.В.
Крюкова розглядає рефлексію як спосіб звернення
до іншої свідомості, здатність реконструювати внутрішній світ іншої людини [14, с. 645]. При використанні цього методу слідчий подумки ставить себе
на місце впізнаваного і уявляє процес впізнання з
його точки зору, робить аналіз минулих подій і намагається спрогнозувати майбутні (подальший хід
слідчої (розшукової) дії). В цьому випадку слідчий
будує деякі припущення відносно можливих дій
впізнаваного. Ці припущення будуються слідчим
на основі досвіду, спеціальних знань та інтуїції.
Слідчий, як і будь-яка інша жива людина, повинен довіряти своїй інтуїції і використовувати її у
своїй діяльності. При цьому інтуїцію слід розуміти,
як реально існуючий спосіб мислення, де логічні
шляхи до пізнання не простежуються в ході їх побудови, однак мають логічно закономірні підстави.
При такому розумінні інтуїції, її джерелом служитиме певний досвід розслідування злочинів, що значно спростить і прискорить процес проведення конкретної слідчої (розшукової) дії.
Ще одним важливим психологічним прийомом
є створення уявлення про певний об’єм інформова-
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ності слідчого, що полягає в умисному повідомленні окремих фактів. Внаслідок чого особа, яка підлягає впізнанню повинна не мати сумнівів у компетентності слідчого і розуміти, що протидіяти не
варто.
До того ж існують форми протидії, не
пов’язані з приховуванням інформації: зрив слідчої
(розшукової) дії і розрахунок на недопустимість її
результатів. В цьому випадку слідчому необхідно
враховувати можливі провокаційні дії впізнаваного. І якщо виникають сумніви у доцільності проведення пред’явлення для впізнання вживу, є сенс
проведення пред’явлення особи для впізнання за
фотознімками або матеріалами відеозапису (ч. 6 ст.
228 КПК України). Таким чином особа, яку впізнають не зможе безпосередньо впливати на особу, яка
впізнає під час слідчої (розшукової) дії.
Проте є і інші способи для того, щоб уникнути
протидії проведенню пред’явлення для впізнання з
боку впізнаваного. Важливе значення має встановлення психологічного контакту з впізнаваною особою. Механізм його встановлення і підтримки подібний з процесом формування психологічного контакту з тим, хто впізнає (розглянутий нами вище).
Проте, його особливість полягає в тому, що в даному випадку інтереси слідчого і впізнаваного протилежні, а, отже, для їх взаємовідносин характерна
первинна конфліктність спілкування. При спілкуванні з впізнаваним основним завданням слідчого
являється переконання у відсутності особистої зацікавленості в результаті і об’єктивності розслідування. Безумовно, це є безперечною істиною, але у
позиції окремих слідчих може переважати негативне відношення до асоціальної особи підозрюваного (обвинуваченого).
Ще одним тактичним прийомом, є застосування відеозапису, що створює сприятливі умови
для одержання доказової інформації, дозволяє фіксувати не тільки факт впізнання, але й «психологічний клімат», у якому воно відбувалось, психологічно впливає на підозрюваних та обвинувачених. Відеозапис ускладнює можливість злочинців
негативно впливати на свідків і потерпілих [10, с.
37].
Висновки. Аналізуючи дослідження криміналістів з тактики проведення такої слідчої (розшукової) дії, як пред’явлення особи для впізнання, доходимо висновку, що дана процедура потребує наукового розроблення. Пред’явлення особи для
впізнання є слідчою (розшуковою) дією, яка широко та досить часто застосовується на досудовому
розслідуванні, однак слідчі не завжди застосовують
тактико-психологічні прийоми під час організації
та процедури проведення впізнання.
З метою отримання достовірних та повних показань під час проведення пред’явлення особи для
впізнання доцільно застосовувати такі тактико-психологічні прийоми: - встановлення психологічного
контакту з особою, яка впізнає; - спонукання до давання показань під час допиту (перед проведенням
пред’явлення для впізнання); - актуалізація забутого в пам’яті допитуваного; - роз’яснення цілей,
завдань та значимості проведення пред’явлення
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особи для впізнання; - створення обстановки, що
викликає інтерес до проведення пред’явлення
особи для впізнання (позитивний вплив на психічний стан особи, подолання розгубленості, емоційної напруги); - спостереження за поведінкою учасників слідчої (розшукової) дії; - встановлення психологічного контакту з особою, яка підлягає
впізнанню; - забезпечення суворої ізоляції особи,
яка підлягає впізнанню; - використання психологічного прийому – рефлексії; - створення уявлення
про певний об’єм інформованості слідчого; - застосування відеозапису тощо.
Буває так, що застосування всієї сукупності систем тактичних прийомів може не дати бажаного
кінцевого результату. Тому ефективність тактикопсихологічних прийомів визначається не тільки результатами даної слідчої (розшукової) дії, але і результатами суміжних дій (допит, слідчий експеримент), в яких брала участь особа, яка перебуває у
психологічному контакті зі слідчим.
Підсумовуючи, потрібно зауважити, що для
якісного та ефективного проведення пред’явлення
особи для впізнання, слідчому потрібно мати певні
знання з психології, володіти тактичними прийомами, вміти встановлювати психологічний контакт
з усіма учасниками та вирішувати конфліктні ситуації, що можуть виникнути під час проведення слідчої (розшукової) дії.
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ABSTRACT
In this article, the authors have focused on clarifying the concept and some measures to develop competency
of problem-solving and creativity for secondary school students through experiential career-oriented activities.
Keywords: Factor, affecting, secondary school students, qualities, general core, career-oriented activities.
1. Introduction
Educational innovation has become an urgent
need and a global trend. To meet this requirement in
Vietnam, the general education program 2018 was issued. This program was built with the intention of students to become responsible citizens, and to become
cultural, industrious and creative employees who meet
individual development requirements for building and
defending the country in the age of globalization and
the new industrial revolution.
Under this education program, it is essential to
form the main qualities in learners as follows: patriotism, compassion, industriousness, honesty, responsibility and general core competencies such as, capacities of
autonomy and self-study, communication and cooperation, problem solving and creativity. Especially, the experiential career-oriented activities are defined as compulsory educational ones. These activities help students
explore themselves as well as the world around them,
to become autonomous and creative; to enrich their
spiritual lives; to be able to feel the beauty of nature and
human love; to have proper morals and behavior. At the
same time, they also foster students' love for their
homeland, their country, and an awareness of their nation's roots and identity to contribute to preserving and
developing the good values of Vietnamese people in an
integrated world [1]. Thus, it can be seen that experiential career-oriented activities are dominant activities in
the formation of qualities and competencies for learners. Researching the factors that affect the experiential
career-oriented activities is the basis to create conditions to ensure these activities become effective. In this
article, we have analyzed the factors that affect the education on personal qualities education, general core
competencies for secondary school students through
experiential career-oriented activities under the general
education program 2018 in Vietnam.
2. Contents
Many factors that affect the education of personal
qualities and general core competencies for secondary
school students through experiential career-oriented activities including those of and outside the school, specifically mentioned as follows:

a. Awareness of administrators and teachers on
experiential career-oriented activities at secondary
schools
Awareness is an important basis to help people
navigate activities in an effective way. In the educational process, teachers and administrators who want to
perform their roles well must first; be fully aware of a
teaching job in particular and educational activities in
general and apply that full awareness in every single
specific educational activity. Experimental career-oriented activities under the general education program
can only be well performed when teachers and administrators of the secondary schools are properly aware of
the position of the experiential career-oriented activities in the general education program 2018 and their
role in the development of students’ personalities. That
is to have an in-depth understanding of the experiential
career-oriented program at secondary schools (such as
the goals, characteristics of the activities, contents,
modes, types of activities and requirements to be met
as for students; of how to organize experiential activities etc.). At the same time, that is to have an understanding of the necessary conditions to successfully organize experiential career-oriented activities for students. Moreover, that is the understanding of the
physiological characteristics of secondary school students. On the contrary, if teachers and administrators
have inappropriate perceptions about experiential career-oriented activities under the general education Program 2018. For example, underestimating the role of
experiential career-oriented activities for the development of learners' qualities and competencies, or confusing the experiential career-oriented activities with extracurricular educational activities, between experiential teaching of subjects and experiential career –
oriented activities as an independent educational activity etc.), or inadequate understanding of this program.
All of those will lead to limitations in designing and organizing these experiential career-oriented activities
for students at secondary schools.
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b. Competencies to organize experiential careeroriented activities of secondary school teachers
In order for experiential career –oriented activities
under the General Education Program 2018 to be effective, apart from the correct awareness, teachers must be
competent to organize activities, specifically shown as
below:
Be able to define goals; Be capable to build content, select the appropriate form and method of organizing experiential career-oriented activities to suit the
school conditions, the qualifications of teachers and
students; Be able to test and evaluate the results of students' experiential career-oriented activities; Be capable to link and coordinate with internal and external
forces of the school to implement experiential careeroriented activities for students etc. Without the abovementioned competencies, teachers will have difficulty
in designing and organizing activities for students and
inevitably, these activities will become ineffective.
c. Competencies to manage experiential careeroriented activities under General Education Program
2018 of the Secondary School Principals
The school principals are the head of the educational agencies, managing all educational activities at
school, including experiential career-oriented activities. Management competencies of principals are
demonstrated in planning, organizing, directing, examining and evaluating activities. If the principals are
competent in management, the activities in general, and
the experiential career-oriented activities in particular
will be carried out in conformity with the plan, therefore the conditions to organize the activities are guaranteed. Moreover, there will be a unification and close
coordination between stakeholders while conducting
the activities together as well as timely adjustments
when necessary and evaluation with experience learnt
for the next activities etc. In contrast, if the principals
are limited to management competencies, there will be
obstacles while performing the activities. At the same
time, there will be lack of orientation and confusion,
leading to overlap or push away the responsibilities
while performing the activities etc., and of course, the
effectiveness of the activity operation will not be guaranteed.
d. Secondary school students' awareness of the
importance of experiential career-oriented activities
Experimental career-oriented activities are significant for the formation and development of the qualities
and competencies of secondary school students. If students have the correct awareness of the role of the activities, they will be motivated to voluntarily participate
and cooperate with others more effortlessly under the
direction of teachers. Therefore, it is easy to achieve
high efficiency in the activity operation. Conversely, if
students underestimate the role of the activities, it will
lead to passivity, laziness, in carrying out the activities,
ergo counterintuitively whereby activities become ineffective.
e. Competencies of secondary school students
Experimental and career-oriented activities contribute to forming and developing learners’ key qualities and core competencies, including communication
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and cooperation abilities, autonomy and self-study abilities, and problem solving and creativity. In order to operate the activities effectively, learners also need these
competencies to carry out the activities. Particularly,
students must have skills to self-study, and self-study
the topics related to experiences and career orientation.
Additionally, they need to have skills for communication, cooperation, initiative taking, actively coordinating with friends and teachers, know how to teamwork
and how to self-check and evaluate activities or seek for
help etc. Thus, it can be seen that students' competencies are formed and developed in the activities, and are
conditions for the implementation of the activities. If
learners’ competencies are limited, conducting the activity will become difficult and negatively affect the
outcome of the activities.
f. Facilities and financial conditions of secondary schools
To ensure effective experiential and career-oriented activities, secondary schools must have the necessary facilities for this. If there is a lack of documents
to guide the experiential activities and career guide
bookcases, and there is no funding source for the activities, it will be difficult for the organization and implementation of the activities. Besides, the schools need to
have a computer system with extensive Internet connection and guide students to access and search information for experiential career-oriented activities such
as, information on personal development, on families,
natural world, society, labor markets, occupational
characteristics, local strengths and social trends etc. so
that students can actively accumulate knowledge for
themselves. The schools should own a library with a
variety of books on different topics, on occupations in
society, providing the information on the local labor
markets and society, and materials on the psychological
mind tests to assess student psychology (about thinking, qualities, tendencies etc.), career-oriented tests for
students to assess themselves in any occupational
trends. In addition, the school also needs to organize
and support resources (in terms of funding and facilities) in order to create conditions for students to visit
local traditional craft villages, production and business
facilities, factories, enterprises, landmarks, historical
vestiges etc. in the area and in other localities. This
gives them practical experience and aids them in forming career decisions for themselves after graduation
from secondary school. In short, the experiential and
career orientation program 2018 has new requirements
in the contents and implementation methods. Therefore, the secondary schools that want to successfully,
implement this program need to identify and fully prepare the essential conditions since no matter how logical and scientific their guideline is but, the necessary
conditions for implementation are not guaranteed, the
activity operation will become ineffective.
g. Natural and socio-economic conditions at the
locality
The characteristics of the local natural environment such as, topographical conditions, soil, water, climate, minerals, resources etc. can significantly affect
the experiential career-oriented activities for secondary
school students, as they will be an important foundation
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to form the strengths of economic development, culture
and society at the locality. This is also one of the issues
that secondary schools need to consider when they organize experiential career-oriented activities for students, making them more relevant and realistic to students.
Socio-environmental conditions: people's intellectual levels, infrastructure, diversity of social organizations, especially socio-economic organizations, and local professional organizations are also important factors that impact on thinking, perception, career
orientation, emotional life, behavior, habits etc. secondary school students. If these social conditions are good,
students are able to live in a dynamic social environment, with a great care from many different educational
forces; they will have a strong impact on their perception of career orientation and development, on developing their personalities and vice versa. Schools need to
pay proper attention to these factors to organize experiential career-oriented activities for secondary school
students appropriately.
3. Conclusion
In summary, many factors that affect educating the
qualities and competencies of students through experi-

ential career-oriented activities, whether directly or indirectly, internally or externally the school. Determining the factors affecting educating students generally,
and educating students through experiential career-oriented activities particularly is an important requirement
for educational administrators and teachers to ensure
the effectiveness of the activities.
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АННОТАЦИЯ
Данное исследование было проведено с целью изучения влияния метода изменения неправильных
концепций студентов при изучении раздела кинетики с помощью химического эксперимента. В исследовании участвовало 48 учеников 11 класса интеллектуальной школы. В одной из групп применялись традиционные методы преподавания, в другой – метод изменения концепций с использованием практических
экспериментов. Для измерения результатов исследования была разработана констатирующая работа, которая включала в себя часто допускаемые концептуальные заблуждения. Результаты тестирования показали, что студенты экспериментальной группы имели более глубокое понимание научных концепций по
разделу кинетики по сравнению с результатами студентов контрольной группы.
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of conceptual change method on students’ misconceptions
in kinetics through a chemical experiment. The study involved 48 grade 11 students of intellectual school. In one
of the groups the traditional teaching methods were used, in the other group was used the teaching method based
on changing concepts using practical experiments. To measure the results of the study, a summative test was
developed, it included the basic misconceptions in chemical kinetics. The test results showed that the students of
experimental group had a deeper understanding of scientific concepts in kinetics comparing with the results of the
students from control group.
Ключевые слова: изменение концепций, скорость химической реакции, химический эксперимент,
заблуждения в обучении.
Keywords: conceptual changes, rates of chemical reaction, scientific experiment, misconceptions in learning.
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Введение
Обучение как активное построение концепций
происходит в результате взаимодействия между
уже имеющимися и новыми знаниями. Предыдущие знания имеют большое влияние на дальнейшее
обучение учащихся. Трудности в понимании научных концепций происходят из-за неправильных
представлений, которые учащиеся уже получили
ранее, и они становятся препятствием в дальнейшем обучении [1, с. 741]. Таким образом, студенту
сложно подключить новую информацию, особенно,
если она не соответствует привычным представлениям. В этой ситуации у учащихся возникают заблуждения, которые не согласуются с общепринятыми концепциями и теориями науки и устойчивы
к изменениям [2, с. 98]. Следовательно, во время
обучения естественным наукам учет неправильных
представлений учащихся играет ключевую роль в
содействии изменениям концепций студентов.
Понимание многих концепций химии затруднительно для большинства студентов из-за ее абстрактного характера [3, с.295]. Скорость реакции
как высоко структурированная тема является центральной частью учебной программы по химии [4,
c. 504]. Следовательно, понимание концепций скорости реакции и факторов, влияющих на нее, играет
ключевую роль в изучении химии. Кроме того, данные концепции являются важной предпосылкой
для понимания других разделов химии, особенно
химического равновесия.
Литература, посвященная преподаванию и
изучению химической кинетики в средних школах,
относительно скудна, несмотря на ее центральное
значение в химическом образовании. Как отмечает
Джасти [3, c. 235]: «Поэтому удивительно, что эта
тема не так часто оказывается в центре внимания
научных исследований». Понимание химической
кинетики требует концептуального понимания корпускулярной природы материи и динамических аспектов химических реакций. Качапуз и Маскилл [4,
c. 438] заметили, что студенты неправильно понимают принципы теории столкновений. Тогда как
эта абстрактная теория играет важнейшую роль в
химической кинетике для объяснения влияния различных факторов на скорость реакции.
Изменение имеющихся концепций - один из
эффективных методов борьбы с неправильными
представлениями, основанный на концепции конструктивизма, в соответствии с которым обучение это процесс конструирования знаний. В этой модели, предложенной Познером, Страйком, Хьюсоном и Герцогом [5, c. 211], существует четыре условия для возникновения фазы аккомодации: понятность,
правдоподобие,
плодотворность
и
неудовлетворенность существующими концепциями. Если концепция понятна для учащегося, он
может найти способ представить эту концепцию.
Если студент считает, что концепция верна, то он
считает эту концепцию правдоподобной. Таким образом, данная концепция согласуется с его предыдущими концепциями. В соответствии с условием
плодотворности студент должен верить, что кон-
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цепция решает другие проблемы и предлагает новые возможности и идеи. Неудовлетворенность
связана с изменением статуса концепции. Если учащийся не находит концепцию правдоподобной или
плодотворной, он не удовлетворен этой концепцией.
Во многих исследованиях изучалось влияние
нескольких учебных инструментов, основанных на
подходах к изменениям концепций в науке, таких
как концептуальные карты, тексты концептуальных изменений, стратегия кооперативного обучения, обучение с помощью компьютера, аналогии и
т. д. Однако существует ограниченное исследование эффекта использования подхода изменения
концепций через научный эксперимент. Учащиеся
проводят научный эксперимент, а затем во время
его анализа и обсуждения в классе дают возможность учителям и ученикам поделиться своими идеями о наблюдениях, что облегчает учащимся понимание научных концепций [6, c. 523]. Использование научного эксперимента в качестве стратегии
обучения основано на стратегии когнитивного конфликта, побуждающей учащихся к изменениям
концепций. Ключевой особенностью является то,
что наблюдения студентов иногда противоречат их
ожиданиям.
Таким образом, цель данного исследования изучить влияние обучения, ориентированного на
изменение концепций путем проведения практического эксперимента, на понимание учащимися концепции скорости реакции по сравнению с традиционными подходами к обучению.
Метод исследования
В этом исследовании приняли участие 48 учеников одиннадцатого класса (22 мальчика и 26 девочек) из двух классов, у которых преподавал один
и тот же учитель в интеллектуальной школе. Экспериментальная группа, обучавшаяся по методу, ориентированному на изменение концепций, с помощью практических экспериментов, состояла из 23
(13 девочек и 10 мальчиков) студентов, в то время
как контрольная группа, обучавшаяся по традиционным методам, состояла из 25 студентов (13 девочек и 12 мальчиков. Возраст учеников обеих групп
колебался от 16 до 17 лет.
Для измерения понимания учащимися концепций скорости реакции была разработана констатирующая работа. Данная работа была подготовлена
с учетом учебных целей модуля, учебников химии
для одиннадцатого класса. Работа содержала 15 вопросов с множественным выбором ответов из пяти
возможных, а также 5 вопросов, предполагающих
развернутый ответ студента. По каждому пункту
теста неправильные ответы были подготовлены на
основе наиболее часто встречающихся заблуждений учащихся. Некоторые из таких представлений
приведены ниже [7, c. 2]:
• Скорость реакции - это время между началом и окончанием реакции.
• Скорость реакции - это количество атомов,
сталкивающихся за единицу времени.
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• Чтобы произошла химическая реакция,
сталкивающиеся частицы должны находиться в газовой фазе.
• Все столкновения в газовых фазах вызывают химическую реакцию.
• Скорость реакции не может быть измерена
по изменению цвета.
• При увеличении концентрации вещества
увеличивается его кинетическая энергия; таким образом, скорость реакции увеличивается.
• Когда концентрация увеличивается, увеличивается площадь соприкосновения веществ; таким
образом, скорость реакции увеличивается.
• Скорость реакции не зависит от концентрации реагентов.
• Во время реакции концентрация продуктов
увеличивается со временем; таким образом, скорость реакции увеличивается.
• Уменьшение концентрации одного из реагентов увеличивает концентрацию другого реагента; таким образом, скорость реакции постоянна.
• Когда площадь соприкосновения частиц
реагентов уменьшается, уменьшается количество
образующегося продукта.
• Поскольку вещества с большим размером
частиц движутся медленнее, чем вещества с маленьким размером, скорость их реакции снижается.
• Катализатор - это промежуточное вещество, которое участвует в реакции, но выходит
наружу, не влияя на реакцию.
• Катализатор - это вещество, которое образуется, а затем расходуется во время реакции.
• Когда энергия активации реакции уменьшается, скорость реакции также уменьшается.
• Чем выше энергия активации, тем быстрее
скорость химической реакции.
• Энергия активации и есть кинетическая
энергия реагирующих частиц.
• Скорость реакции остается постоянной в
течение всего хода реакции.
• Повышение температуры реакции вызывает снижение скорости реакции из-за неэффективных столкновений частиц.
• Повышение температуры вызывает увеличение энергии активации, а это приводит к увеличению скорости реакции.
• Уравнение механизма скорости реакции это отношение произведения концентраций продуктов к реагентам и не зависит от экспериментальных данных.
• В механизме реакции энергия активации
медленного процесса меньше, чем у быстрого процесса.
• Быстрый процесс в механизме реакции
определяет скорость реакции.
Чтобы проверить достоверность содержания
теста, его проверила группа учителей кафедры химии в составе 10 человек.
Данное исследование проводилось в течение
четырех недель. Один из классов случайным образом был отнесен к экспериментальной группе, а
другой - к контрольной. Был разработан юнит –
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план, в котором прописывались ключевые концепции, цели, а также ожидаемые результаты обучения
и планы уроков по каждой теме. Обсуждаемые
темы включали скорость реакции и ее измерение,
теорию столкновений, энергию активации, факторы, влияющие на скорость реакции (концентрация, температура, катализатор, площадь соприкосновения веществ) и механизмы реакций. Учащиеся
обеих групп использовали один и тот же учебник
химии. Учитель также давал одинаковые домашние
задания ученикам в обеих группах и на практических занятиях разбирались одни и те же вопросы. В
начале обучения студенты обеих групп проходили
предварительный тест, чтобы оценить понимание
студентами концепции скорости реакции на
начальном этапе обучения.
В экспериментальной группе учитель начинал
урок с того, что задавал ученикам несколько вопросов по теме, чтобы актуализировать их предыдущие
знания и неправильные представления. Когда учащиеся осознавали, что их существующие концепции недостаточны для объяснения явлений, они испытывали недовольство этими концепциями (неудовлетворенность). Например, когда учитель
объяснял влияние температуры на скорость реакции, в начале урока ученикам был задан вопрос:
«Что произойдет, если мы повысим температуру
окружающей среды, в которой происходит химическая реакция?» Студенты дали разные ответы на
этот вопрос. Некоторые из неправильных ответов
были такими: «энергия активации реакции будет
увеличиваться, следовательно, скорость этой реакции уменьшится» и «поскольку частицы будут двигаться быстрее, частота столкновения между частицами уменьшится». Учитель не давал правильного
ответа на поставленный вопрос. Затем учащимся
было предложено по инструкции провести практический эксперимент. Студенты измеряли скорость
реакции между карбонатом кальция и соляной кислотой по количеству углекислого газа, образующегося в определенный интервал времени. Данная реакция проводилась при пяти различных температурах: 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C. Учащиеся
фиксировали полученные результаты, затем вычисляли скорость реакции. Время, за которое выделялось одинаковое количество газа, уменьшалось при
повышении температуры, соответственно скорость
реакции в данном случае увеличивалась. Студенты
сначала в парах или группах делали вывод по работе и пытались его обосновать. Затем проводилась
общая дискуссия, в процессе которой учащиеся
приходили к правильному ответу.
Целью этих дискуссий было побудить студентов установить связь между новыми концепциями
и их наблюдениями. К примеру, студенты, которые
утверждали, что скорость реакции растет с течением реакции или остается неизменной, убедились,
основываясь на экспериментальных данных, что их
утверждения были ошибочными. Так как наибольший объем углекислого газа выделился именно в
начале реакции и с течением времени этот объем
уменьшался, что говорит об уменьшении скорости
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в ходе реакции. Объяснить причину снижения скорости, опираясь на экспериментальные наблюдения
было намного проще.
В исследовании использовались следующие
практические работы: влияние концентрации на
скорость реакции между тиосульфатом натрия и
азотной кислотой; влияние температуры на скорость реакции между карбонатом кальция и соляной кислотой; часовая реакция йода; влияние катализатора на скорость реакции разложения пероксида водорода; вычисление энергии активации этой
реакции; влияние площади соприкосновения на
скорость реакции между магнием и уксусной кислотой.
В контрольной группе применялись традиционные методы объяснения материала. Во время
обучения учитель использовал методы лекций и
дискуссий в классе. Занятия в этой группе в основном основывались на изложении тем учителем.
Если ученики не понимали и задавали вопросы,
учитель давал дополнительные объяснения, приводя примеры из повседневной жизни. После этого
ученики решали некоторые упражнения из учебника. Кроме того, учитель раздавал ученикам обеих
групп рабочие листы. После, все студенты участвовали в итоговой констатирующей работе по теме.
Результаты
Предварительное тестирование позволило
проверить, существует ли значимая разница средних баллов между экспериментальной и контрольной группой с точки зрения понимания учащимися
концепции скорости реакции. Результаты показали,
что не было значимой разницы между оценками
студентов обеих групп. Средний балл по итогам тестирования контрольной группы составил 61%,
экспериментальной – 63%.
Тогда как между средними баллами итоговой
констатирующей работы студентов из контрольной
и экспериментальной групп была значительная разница в понимании концепций скорости реакции.
Средний балл итогового тестирования в экспериментальной группе составил 87%, тогда как в контрольной – 71%. Причем доля правильных ответов
на задания, предполагающие развернутые ответы в
экспериментальной группе составляла 97%, а в контрольной – 58%. В заданиях тестового характера
доля учеников, давших правильный ответ, в экспериментальной группе также был больше на 19%.
Например, в одном из вопросов ученикам было
предложено выбрать свойство, которое не зависело
от температуры во время реакции. Перед исследованием большинство студентов как в экспериментальной группе (58%), так и в контрольной группе
(61%) выбрали неправильное утверждение, указав
количество молекул, обладающих энергией активации. После эксперимента, 92% студентов экспериментальной группы правильно ответили на этот вопрос, выбрав энергию активации как независимую
от температуры величину, в контрольной группе
правильно ответили на этот вопрос 56% студентов.
В другом вопросе студентов попросили выбрать
утверждение, указав фактор и его влияние на ско-
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рость реакции. Перед экспериментом наиболее частым ответом на этот вопрос было утверждение,
что катализатор увеличивает энергию активации.
35% студентов экспериментальной группы и 28%
студентов контрольной группы выбрали данный
ответ. В итоговом тестировании процент студентов
экспериментальной группы, у которых было это заблуждение, составлял 5%, а в контрольной группе
27%. В другом вопросе была дана реакция, и студентам было предложено выбрать неправильное
утверждение, связанное с ней. До эксперимента
наиболее предпочтительным утверждением было
то, что реакция происходит более чем в одну стадию. В экспериментальной группе 35% студентов и
в контрольной группе 29% студентов выбрали этот
ответ до эксперимента. Кроме того, процент студентов экспериментальной группы, которые выбрали правильный вариант, составил 25%, а процент студентов контрольной группы – 34%. После
эксперимента 91% студентов экспериментальной
группы ответили на этот вопрос правильно, тогда
как в контрольной группе 74% студентов. Процент
выбранного неправильного ответа на этот вопрос
после эксперимента составил 9% в экспериментальной группе и 21% в контрольной группе. В результате уровень понимания студентов, обученных с
помощью инструкций, ориентированных на изменение концепций, с помощью практического эксперимента, был выше, чем у студентов, обучаемых
традиционными методами.
Анализ результатов
Исследования в области естественнонаучного
образования обычно направлены на изучение влияния стратегий обучения на усвоение учащимися
естественных наук. Некоторые исследования были
посвящены стратегиям обучения, направленным на
поиск и устранение неправильных представлений
учащихся. Узнав о неправильных представлениях
учащихся, их следует устранить, чтобы учащиеся
лучше понимали концепции скорости реакции. Золлер [8, c. 195] утверждает, что традиционное обучение химии может улучшить когнитивные навыки
учащихся низкого порядка, но неэффективно для
улучшения их когнитивных навыков высокого порядка. Таким образом, эксперимент был разработан
на основе метода изменения концепций посредством практических работ, и в этом исследовании
изучалось их влияние на понимание учениками
одиннадцатых классов скорости реакции.
Результаты показывают, что обучение, ориентированное на концептуальные изменения, посредством химических экспериментов привело к значительно лучшему усвоению научных концепций,
связанных со скоростью реакции, чем традиционно
разработанные методы обучения. Причина существенной разницы в понимании понятий студентами экспериментальной и контрольной групп может быть интерпретирована как использование в
каждой группе разного типа обучения. Например, в
экспериментальной группе студенты активно
участвовали в классной дискуссии при анализе полученных экспериментальных данных. Инструкция
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была разработана с учетом заблуждений испытуемых. В контрольной группе учитель в основном использовал метод лекций. Дискуссии также проводились и в контрольной группе, и студенты также
решали количественные задачи. Однако учитель
преподавал темы, не принимая во внимание заблуждения учащихся и предыдущие знания. Во
время обучения студенты были в основном пассивны. Как видно, основные различия между экспериментальной и контрольной группой заключались
в явном учете неправильных представлений студентов и содействии изменению их представлений
с помощью практических работ.
Выводы
Неправильные представления учащихся влияют на их понимание концепций химии, поскольку
они препятствуют интеграции новых концепций в
существующие. Учителям необходимо выявлять
неправильные представления учащихся о предмете,
проводя собеседование до начала обучения или
проводя тестирование; далее необходимо составить
инструкцию для устранения данных заблуждений
(юнит – план). Инструкции, ориентированные на
изменение концепций, являются эффективным способом побуждения учащихся к осмысленному пониманию химических концепций [9, c. 19].
Разработчикам учебных программ также необходимо знать об эффективности обучения, основанного на концепциях, и их следует учитывать при
разработке или пересмотре учебной программы по
химии. Необходимо уделять внимание вышеизложенным методам во время подготовки учителей, и
их следует обучать на семинарах без отрыва от производства. Использование демонстраций или практических экспериментов в классе химии вносит
вклад в концептуальное понимание учащимися, поскольку у учащихся есть возможность наблюдать
химические процессы. Они также эффективно привлекают внимание студентов к уроку и мотивируют
их участвовать в уроке. Поэтому учителям необходимо проводить соответствующие практические и
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лабораторные работы во время занятий по химии.
Также разработчикам учебных программ и составителям учебников необходимо учитывать важность
практического эксперимента в изучении химии и
включать в учебные пособия некоторые упражнения, основанные на наблюдениях и результатах экспериментов.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются основные особенности работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. Отражена специфика работы с данной категорией учащихся в рамках среднего профессионального образования.
ABSTRACT
The article describes the main features of working with students with health disabilities. The article reflects
the specifics of working with this category of students in the framework of technical school education
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, профессиональное образование.
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В настоящее время в России решается чрезвычайно важная задача по созданию современной системы социальной защиты инвалидов, формирование которой происходит в условиях радикальной и
коренной дезинтеграции политических, экономических, социальных и идеологических структур, сложившихся на протяжении десятилетий.
Право на равные возможности, полноценное
участие в жизни общества, право на образование и
социальную защиту - основные проблемы в современном мире [4, с.65].
Пакет социальных услуг предусматривает, что
каждая личность с ограниченными возможностями
должен получать образовательные услуги. Они указаны в индивидуальной программе реабилитации
(ИПР), индивидуальной образовательной программе (ИПО) вне зависимости от организационноправовых форм и форм собственности образовательного учреждения: домашнее обучение, в пансионате, детском саду, школе, медико-педагогическом центре, профессионально-техническом образовании, учебное заведение и др.
Воспитание детей с тяжелыми формами инвалидности рассматривается в лечебной педагогике
как непрерывный процесс обучения, закрепления,
повторения и обогащения различных форм их взаимодействия с внешним миром, как известно, эта работа не ограничена во времени даже для взрослых,
поскольку многим из них требуется социальный патронат всю жизнь.

Коррекционная работа с социальной микросредой ребенка - это комплекс мероприятий по воспитанию, обучению, развитию и социальной защите личности ребенка [4, с.23]. В коррекционном
процессе важен уровень общения между родителями и учителями, что позволяет согласовывать
коррекционные программы. При разработке программ индивидуальной и групповой психологической коррекции важно учитывать:
- индивидуальные занятия с детьми вместе с
родителями;
- корректирующие интервью, беседы с родителями и учителями,
- социально-психологический тренинг и многое другое.
Подход к вопросу проведения корректирующих работ определяется следующими методическими постулатами:
1. Повышение успешности ребенка;
2. Сам обучающийся должен применять полученные знания к новым, развивающим и корректирующим творческие способности и мышление ребенка;
3. Формирование адекватной мотивации (интереса) обучающихся;
4. Создание ориентировочной основы действия (действие по образцу);
5. Материальная деятельность (работа с реальными объектами);
6. Обучающийся берет на себя все функциональные действия и выполняет их самостоятельно
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(для себя) - таким образом, происходит психологическая коррекция нарушений мышления.
Компонентами корректирующего процесса являются проблемное и развивающее обучение, которое целенаправленно формирует и корректирует
когнитивные потребности и мышление учащихся.
Создание проблемной ситуации важно. Основное
положение лечебно-развивающего обучения - формирование у детей творческого подхода к действительности, умение работать с абстрактными понятиями, развивать и корректировать произвольность
психических процессов [1, с.47]. Изменяя структуру деятельности, ее мотивы, можно сформировать познавательный интерес, который будет способствовать удовлетворению познавательных потребностей.
Профессиональное образование - важнейшая
область социализации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и условие их интеграции
в общество. Успешная профессиональная самореализация людей с ограниченными возможностями и
детей с тяжелыми формами инвалидности является
производной многих компонентов, включая усло-
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вия, качество образования и подготовки на различных уровнях общего образования, начиная с дошкольного возраста, содержание и качество допрофессионального и основного профессионального
образования.
Для получения образования необходимо создание особых условий для обучения, воспитания и
развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе использование специальных образовательных программ и методик обучения и воспитания, специальных учебников, учебных и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения [3, с.55]. Коллективное и индивидуальное использование, оказание ассистентских услуг, обеспечивающих обучающимся
необходимую техническую помощь, групповые и
индивидуальные коррекционные курсы, доступ к
зданиям образовательных организаций и другие
условия, без которых невозможно или сложно
управлять образовательными программами для инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями.
В процессе обучения у студентов-инвалидов
возникают определенные проблемы (Рисунок 1).

Рисунок 1 –Проблемы в процессе обучения детей с ОВЗ в техникуме
Для решения возникающих проблем в техникуме необходима система смягчения их воздействия, коррекции, поддержки, что, по сути, означало бы особый подход к процессу обучения студентов с ограниченными возможностями.
В этом контексте очень остро встает вопрос сопровождения, в частности социально-педагогической поддержки в образовательных учреждениях,
занимающихся профессиональной подготовкой
данной категории лиц [5, с.39]. Именно социальнопедагогическое сопровождение можно рассматривать в контексте создания оптимальных условий
для всестороннего развития личности и успешного
усвоения учебного материала, обучения професси-

ональным навыкам и умениям, адаптации к условиям техникума, привлечения различных специалисты образовательного учреждения: куратор
группы, педагог, методист, социальный педагог,
психолог.
Таким образом, при комплексном обучении в
техникуме суть поддержки заключается в максимальном раскрытии потенциальных возможностей
личности студента, поддержке его полного развития в личном и профессиональном выражении, создании условий для полного и максимального выражения положительных аспектов индивидуальности.
Выделяют шесть основных уровней социально-педагогической поддержки (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Основные уровни социально-педагогической поддержки
Преподавателям важно знать и учитывать, что
всем детям с ограниченными возможностями требуются особые условия жизни и обучения [3, с.74].
Влияние на этих детей должно способствовать достижению двух целей:
1) Обучающемуся должно быть комфортно.
Педагоги всегда должны учитывать состояние
ребенка в определенный момент времени. Важно
помнить, что главная задача - создать основу, на которой обучающийся сможет измениться, почувствовать себя лучше и быть готовым к самостоятельной активности. Только тогда мы сможем вместе с ним сделать следующий шаг в исследовании
окружающего его мира.
2) Пределы способностей ребенка должны
быть расширены.
Важно стимулировать все способности ребенка и достичь максимально возможной самостоятельной активности, даже если она недостаточна.
Дифференцированный и индивидуальный подход, а также создание благоприятных условий обучения, учитывающих индивидуально-типологические и специфические особенности детей с ОВЗ,
поможет ребенку лучше управлять образовательной программой. Учитель должен быть не фотографом, а художником; и способ обучения не объективен, а субъективен.
С первых дней пребывания в техникуме очень
важно сформировать у детей с ограниченными возможностями интерес к учебной деятельности, желание учиться и выполнять роль учителя. Это способствует внимательному подходу преподавателя к
ученикам, готовности помочь, спокойному тону,
поощрению к малейшим достижениям. Успех вселяет в ребенка уверенность в себе и стимулирует
его активность. Необходимо всеми возможными
способами поддерживать доступ ребенка к учебному заведению, обучению. В этом должны быть

очень полезны родители, которые постоянно расспрашивают этих детей о жизни в техникуме, при
этом полностью исключая выговоры за неудачи.
Работа педагогического коллектива в образовательной организации должна быть направлена на
достижение главной цели: социализацию детей и
их адаптацию в самостоятельной жизни. Для этого
необходимо проложить правильный путь обучения
детей с ограниченными возможностями. Знания по
работе с детьми этой категории необходимы каждому учителю, потому что сегодня количество детей с ограниченными возможностями и физическими недостатками увеличивается, и все они уходят учиться в средние профессиональные учебные
заведения [1, с.15].
При организации комплексной социально-педагогической поддержки в условиях интегрированного обучения со здоровыми сверстниками в учреждении среднего профессионального образования
учащимся-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями необходимо уделять особое внимание, оказывать педагогическую поддержку и проявлять искреннюю заинтересованность в том, чтобы
быть личностями, профессионалами, оптимально
социально и психологически интегрированы в сообщество.
Образование инвалидов должно обеспечивать
престиж профессии, высокий уровень и качество
знаний, овладение профессиональными навыками.
Учебный процесс должен быть организован в соответствии с современными дидактическими принципами обучения. При обучении людей с ограниченными возможностями новым методам обучения
следует использовать современные технологии
обучения и организовать контроль качества обучения.
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АНОТАЦІЯ
Аналізом науково-методичної літератури виявлено практично повну відсутність висвітлення проблем
варіативного використання у тренувальному процесі кваліфікованих футболістів протягом річного циклу
підготовки різних методик високо-інтенсивного інтервального тренінгу. Також обмаль інформації, стосовно експрес-методик відновлення гравців після високих м’язових навантажень впродовж тренувального
процесу. Не встановлено значущих відмінностей показників функціонального стану між футболісти вікової категорії U-19 та U-21. Не виявлено достовірних відмінностей у структурі фізичної підготовки між
польовими гравцями. Встановлено, що таке положення може пояснюватися тим, що в тренуванні футболістів 19-21 років практично не проводиться диференціювання навантажень для футболістів різного ігрового амплуа, а ні за обсягом, а ні за характером вправ. Таким чином, аналіз основних сторін спеціальної
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працездатності, фізичної та функціональної підготовленості гравців 19-21 років футбольного клубу української Прем`єр-Ліги ФК «Зоря» (м. Луганськ) дозволив виявити слабкі сторони в кожному з видів підготовленості, обрати перспективні стратегічні напрямки роботи з молодими футболістами резервного складу
основної команди на наступний змагальний період.
ABSTRACT
The analysis of scientific and methodological literature revealed an almost complete lack of coverage of the
problems of variable use of qualified football players in the training process during the annual training cycle of
various methods of high-intensive interval training. There is also little information about Express methods of recovery of players after high muscle loads during the training process. There were no significant differences in
functional state indicators between football players of the U-19 and U-21 age categories. There were no significant
differences in the structure of physical fitness between field players. It is established that this situation can be
explained by the fact that in the training of football players aged 19-21, there is practically no differentiation of
loads for football players of different playing roles, neither by volume, nor by the nature of exercises. Thus, the
analysis of the main aspects of special working capacity, physical and functional fitness of players aged 19-21
years of the Football Club of the Ukrainian Premier League FC Zarya (Luhansk) allowed us to identify weaknesses
in each of the types of training, choose promising strategic areas of work with young players of the reserve team
of the main team for the next competitive period.
Ключові слова: футбол, гравець, моніторинг, підготовленість, показники, вдосконалення, тест.
Keywords: football, player, monitoring, readiness, indicators, improvement, test.
Постановка проблеми. Управління сучасним
тренувальним процесом не може бути успішним
без наявності об’єктивних даних про функціональні
можливості організму спортсменів з урахуванням
умов специфічної для кожного виду спорту м’язової діяльності [1].
Оцінка функціональної підготовленості гравців команди в ігрових видах спорту, зокрема у футболі, визначається, перш за все, програмним забезпеченням процедури тестування спеціальної працездатності, а також апаратурними можливостями
комплексної наукової групи, що проводить дослідження. При цьому важливою прогностичною
складовою процесу є діагностика слабких ланок і
факторів, здатних лімітувати працездатність футболістів. Їх оперативна діагностика і спрямована корекція дозволяє своєчасно нормалізувати показники адаптації, прискорює перебіг процесів підвищення працездатності гравців та їх відновлення
після
навантажень
[1, 2, 3].
У зв’язку з широким розповсюдженням в
останні часи систем оперативного дистанційного
контролю за фізичними та фізіологічними показниками спортсменів, процес щоденного моніторингу
функціональної підготовленості, загальної та спеціальної працездатності гравців команд будь-якого
ігрового виду спорту є вкрай актуальним. А від оперативної, своєчасної та компетентної роботи комплексної наукової бригади багато в чому залежить
кінцевий змагальний результат [4].
Аналіз літературних джерел. Моніторинг
спеціальної працездатності є одним з найважливіших інструментів діагностики та оцінки фізичної та
функціональної підготовленості в навчально-тренувальному процесі футболістів. У більшості випадків, в якості навантаження для оцінки спеціальної
працездатності у футболі використовуються різновиди човникового бігу [5, 6].
Такі тести, як (наприклад) човниковий біг на
різні дистанції від 20 до 50 м в максимальному темпі, дозволяють оцінювати рівень фізичної підгото-

вленості, швидкісну витривалість і швидкісні можливості футболістів і команди в цілому. Як правило,
вибір дистанції тесту визначає тренер з урахуванням завдань етапу підготовки та формування стратегії і тактики гри [4, 5, 6]
Загальновідомо, що основними вимогами до
навантажувального тесту є дозованість, відтворюваність, відповідність структурі рухової діяльності
та гранична робота. В останні роки у практиці українських клубів різних дивізіонів та зарубіжній
практиці тестування спортсменів що спеціалізуються в спортивних іграх використовується Beep
Test, який також відомий, як 20-метровий безперервний човниковий біг за звуковим сигналом «біп».
Звуковий сигнал задається комп'ютером з певною
швидкістю, наростаючою кожну хвилину, до відмови від можливості підтримувати задану швидкість. Зазвичай використовується версія, при якій
швидкість бігу спочатку – 8,5 км/год і збільшується
на 0,5 км/год кожну хвилину. Інша версія починається з 8,0 км/год, потім на 2 рівні – до 9,0 км/год, а
потім збільшується на 0,5 км / год кожну хвилину.
Тест припиняється, якщо спортсмен не в змозі вийти на кордон в межах 2-х м протягом двох послідовних сигналів [7, 5, 6].
Відмінними особливостями сучасного футболу є: висока напруженість ігрових дій, які вимагають від спортсмена максимальних м’язових зусиль і вміння виявляти їх у швидко мінливій обстановці; значний обсяг рухових переміщень;
інтенсивність гри що постійно зростає; жорстка атлетична боротьба по всьому полю; нерівномірність
фізичних навантажень і аритмічність чергування
роботи та відпочинку. Ці особливості є наслідком
не лише раціоналізації техніки й тактики, але, насамперед, більш високого рівня фізичної працездатності футболістів [8, 9, 10, 11, 12].
Аналіз основних напрямків дослідницької діяльності у футболі свідчить про те, що на сучасному
етапі його розвитку однією з найважливіших проблем підготовки спортсменів є організація контролю рівня їх функціональної та фізичної підготовленості [13, 14, 15].

Sciences of Europe # 65, (2021)
Метою даної роботи було виявити недоліки
фізичної та функціональної підготовленості, а також спеціальної працездатності гравців молодіжного складу футбольної команди ФК «Зоря» (м. Луганськ).
Група досліджуваних спортсменів складалася
з 22 футболістів основних складів команди української Прем`єр-ліги ФК «Зоря», вікової категорії U19 та U-21 (19-21 років).
У відповідності до робочої гіпотези та мети роботи в експериментальному дослідженні було поставлено наступні завдання.
1. Дослідити показники функціональної підготовленості футболістів 19-21 років у першому та
другому підготовчих періодах річного циклу підготовки спортивного сезону 2018 – 2019 рр.
2. Визначити показники фізичної підготовленості футболістів 19-21 років різних ігрових амплуа.
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3. Надати рекомендації щодо вдосконалення
показників фізичної та функціональної підготовленості футболістів 19-21 років у першому та другому
підготовчих періодах наступного річного макроциклу.
Результати дослідження. Згідно з аналізом
результатів дослідження всі спортсмени були розділені на чотири групи в залежності від їх ігрового
амплуа: воротарі, захисники, півзахисники, нападники. На момент обстеження всі футболісти не
мали відхилень у стані здоров'я, що перешкоджають виконанню тренувальної роботи в повному обсязі і тестуванню в максимальному функціональному тесті.
Середні величини показників функціональної
підготовленості футболістів 19-21 років різних ігрових амплуа представлені в таблиці 1.
Таблиця 1

Показники функціональної підготовленості футболістів 19-21 років різних ігрових амплуа, (  ± S)
Ігрове амплуа
У середньому
Показники
по групі
ЦЗ
КЗ
ЦП
КП
Н
(n=36)
(n=8)
(n=8)
(n=8)
(n=8)
(n=4)
ЧСС, уд•хв-1
64,1±2,6
64,4±2,8
64,1±1,9
60,0±2,1
60,1±2,8
62,5±1,0
АД сіст, мм.рт.ст
132,4±3,2 130,1±3,8 126,1±1,8 125,9±3,1 125,0±3,0
127,8±1,3
АД діаст, мм.рт.ст
74,0±3,0
76,9±2,5
76,3±2,9
73,1±2,2
75,0±3,1
75,0±1,1
АНАМє, ум.од
69,0±2,0
69,5±2,0
70,8±1,6
70,0±2,0
71,8±2,1
70,2±0,8
АМє, ум.од
218,6±3,0 221,5±2,0 221,0±2,7 219,1±3,1 216,5±6,2
219,5±1,2
МСК, мл/хв•кг-1
63,0±1,1
66,0±1,6
64,3±0,9
63,8±1,0
61,3±1,1
63,8±0,6
PWC170, кг•м/хв•кг-1
22,7±0,4
23,0±0,6
22,9±0,3
22,7±0,3
22,4±0,4
22,8±0,2
Примітка: ЦЗ – центральний захисник; КЗ – крайній захисник;
ЦП – центральний півзахисник; КП – крайній півзахисник; Н – нападник.
Виявлено, що величини показників анаеробної
метаболічної ємності серця (АНАМє), аеробної метаболічної ємності серця (АМє), максимального
споживання кисню (МСК) і фізичної працездатності (PWC170) футболістів різної ігрової спеціалізації
неоднакові. Слід зазначити, що показники ЧСС та
артеріального тиску футболістів 19-21 років різних
ігрових амплуа не мали статистично достовірних
відмінностей (p>0,05).
Порівняльний аналіз показників АМє футболістів 19-21 років різних ігрових амплуа свідчить, що
найбільші значення АМє характерні для крайніх захисників (221,5±2,0 ум.од), а найменші для нападників (216,5±6,2 усл.од). Однак серед футболістів
19-21 років різних ігрових амплуа достовірних відмінностей у показниках АМє виявлено не було
(p>0,05).
Порівнюючи показники МСК футболістів 1921 років різних ігрових амплуа, видно, що найбільші значення МСК характерні для крайніх захисників (66,0±1,6 мл/хв•кг-1). Найменші показники
МСК відзначаються у нападників (61,3±1,1
мл/хв•кг-1).
Встановлено, що гравці лінії нападу за цим показником значно поступаються крайнім захисникам (t=2,42; p<0,05). Серед польових гравців інших

амплуа достовірних відмінностей у показниках
МСК виявлено не було (p>0,05).
Аналіз фізичної працездатності (PWC170) футболістів 19-21 років різних амплуа показує, що цей
показник перебував у діапазоні від 19,6 до 24,9
кг•м/хв•кг-1, при середньому значенні 22,8±0,12
кг•м/хв•кг-1.
Слід зазначити, що найвищий показник фізичної працездатності був зареєстрований у крайніх захисників (23,0±0,6 кг•м/хв•кг-1). Найменші показники фізичної працездатності (PWC170) відзначаються у нападників (22,4±0,4 кг•м/хв•кг-1).
В результаті порівняльного аналізу показників
фізичної працездатності футболістів 19-21 років
було встановлено, що дані показники не мали статистично достовірних відмінностей (p>0,05) у футболістів різних амплуа.
Середні величини показників фізичної підготовленості
футболістів
19-21 років різних ігрових амплуа представлені в
таблиці 2.
Виявлено, що величини деяких показників фізичної підготовленості футболістів різної ігрової
спеціалізації неоднакові.
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Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості футболістів 19-21 років різних ігрових амплуа, (  ± S)
Показники

Біг на 30 м, с
Біг на 15 м з місця, с
Біг на 15 м з ходу, с
Стрибок з місця, м
П’ятикратний стрибок, м
Човниковий біг 7 по 50 м, с
12-ти хв біг, м

ЦЗ
(n=9)
4,22
±0,03
2,45
±0,05
1,77
±0,08
2,61
±0,05
13,05
±0,23
61,97
±0,35
3171,00
±18,73

КЗ
(n=9)
4,16
±0,03
2,44
±0,01
1,72
±0,03
2,60
±0,03
12,99
±0,20
61,06
±0,29
3212,50
±29,99

Так, в групі футболістів 19-21 років за показниками швидкісних можливостей (біг на 30 м) лідирують нападники (4,10±0,01 с) і центральні півзахисники (4,12±0,02 с). Нападники швидкісним можливостям достовірно перевершують центральних
захисників (p<0,01). Найменші показники швидкості відзначаються у центральних захисників
(4,22±0,03 с), у яких ці показники виявилися достовірно нижче порівняно з показниками центральних
півзахисників (p<0,05), крайніх півзахисників
(p<0,05) і нападників (p<0,01).
За показником стартової швидкості (біг на 15
м з місця) лідирують гравці лінії нападу (2,37±0,01
с). Нападники за цим показником значно перевершують крайніх захисників (p<0,001) та крайніх півзахисників (p<0,01).
Показники абсолютної швидкості, визначені в
біговому тесті «біг на 15 м з ходу», не мають достовірних відмінностей (p>0,05) у футболістів різних
ігрових амплуа.
Статистично не розрізнялися (p>0,05) і показники швидкісно-силових можливостей, зареєстровані в тесті «стрибок з місця» у футболістів всіх ігрових спеціалізацій, хоча відзначалося деяке переважання центральних захисників за цим
показником (2,61±0,05 м).
У центральних захисників досить високий показник швидкісно-силових якостей, що визначається в тесті п’ятикратний стрибок (13,05±0,23 м).
Однак даний показник у футболістів 19-21 років різних амплуа достовірно не розрізнявся.
За показником спеціальної швидкісної витривалості крайні захисники (61,06±0,29 с) і крайні півзахисники (60,89±0,45 с) перевершують футболістів інших амплуа, проте достовірних відмінностей
серед польових гравців за цим показником виявлено не було (p>0,05).
Показник загальної витривалості, зареєстрований в тесті Купера – 12-ти хвилинний біг трохи
вище опинився у крайніх захисників (3212,50±29,99
м) і центральних півзахисників (3205,00±27,54 м).
Найменші показники 12-ти хвилинного бігу були у

Ігрове амплуа
ЦП
КП
(n=9)
(n=9)
4,12
4,13
±0,02
±0,02
2,40
2,42
±0,06
±0,01
1,72
1,71
±0,07
±0,03
2,58
2,60
±0,06
±0,04
12,87
12,93
±0,23
±0,30
61,50
60,89
±0,30
±0,45
3205,00
3177,50
±27,54
±28,63

Н
(n=8)
4,10
±0,01
2,37
±0,01
1,73
±0,02
2,58
±0,04
12,89
±0,28
61,63
±0,34
3141,25
±22,21

У середньому
по групі
(n=44)
4,15
±0,01
2,42
±0,02
1,73
±0,02
2,59
±0,02
12,92
±0,10
61,41
±0,17
3185,45
±12,04

гравців лінії нападу – 3141,25±22,21 м. При цьому
у польових гравців достовірних відмінностей у даних показниках не виявлено.
Дослідження виявили достовірні відмінності
між польовими гравцями лише в показниках швидкісних можливостей футболістів. Тоді як в інших
показниках, що відображають рівень фізичної підготовленості футболістів 19-21 років, достовірно
значущих відмінностей не спостерігається. Таке положення може бути пояснено тим, що в тренуванні
футболістів 19-21 років практично не проводиться
диференціювання навантажень для футболістів різного ігрового амплуа ні за обсягом, ні за характером.
Висновки.1. У доступній науково-методичній
літературі практично відсутні дослідження, які містять методичні рекомендації щодо варіативного використання у тренувальному процесі кваліфікованих футболістів протягом річного циклу підготовки
різних методик високо-інтенсивного інтервального
тренінгу. Також обмаль інформації, стосовно експрес-методик відновлення гравців після високих
м’язових навантажень впродовж тренувального
процесу.
2. Встановлено, що між футболісти вікової категорії U-19 та U-21за показниками функціонального стану значущих відмінностей не виявлено
(p>0,05). Проте статистично достовірні відмінності
було виявлено лише за показниками АНАМє
(p<0,05).
3. Аналіз результатів тестування рівня прояву
фізичних якостей футболістів 19-21 років не виявив
достовірні відмінності у структурі фізичної підготовленості між польовими гравцями (p>0,05). Таке
положення може пояснюватися тим, що в тренуванні футболістів 19-21 років практично не проводиться диференціювання навантажень для футболістів різного ігрового амплуа ні за обсягом, ні за характером виконання вправ.
4. Таким чином, аналіз основних сторін спеціальної працездатності, фізичної та функціональної
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підготовленості гравців 19-21 років ФК «Зоря» дозволив виявити слабкі сторони в кожному з видів
підготовленості, обрати перспективні стратегічні
напрямки роботи з молодими футболістами – резервом основного складу команди, на наступний макроцикл.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається проблема формування культури здоров'я студентів з використанням фітнестехнологій. Доведено ефективність ролі фітнес-культури як дієвого засобу формування культури здоров'я
студентів різних ЗВО. Обґрунтовано впровадження в освітній процес нової навальної дисципліни «Основи
фітнес-культури» з метою формування належного стану здоров’я, покращенню адаптаційних можливостей, а також удосконалення фізичного розвитку студентської молоді з використанням фітнес-технологій.
ABSTRACT
The article considers the problem of forming students' health culture with the use of fitness technologies. The
effectiveness of the role of fitness culture as an effective means of forming a health culture of students of different
higher educational establishments is proved. The introduction of a new educational discipline "Fundamentals of
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Fitness Culture" in the educational process in order to form a proper state of health, improvement of adaptive
capabilities, as well as to improve the physical development of student youth using fitness technology is substantiated.
Ключевые слова: здоров’я, культура, культура здоров’я, фітнес, фітнес-культура, фітнес-технології,
вища освіта, студенти, фітнес-культура особистості студента.
Keywords: health, culture, health culture, fitness, fitness culture, fitness technologies, higher education, students, fitness culture of the student's personality.
Постановка проблеми. Нині система вищої
освіти України знаходиться на етапі фундаментальних змін, які характеризується новим розумінням
цілей і завдань навчання та усвідомлення необхідності модернізації системи усіх навчальних дисциплін, зокрема, фізичного виховання новими сучасним методами та прийомами ефективної освітньої
діяльності студентів, з метою створення якісної вищої освіти та формування здорового молодого покоління освіченого загалу й високої культури.
Водночас спостерігається стрімке погіршення
стану здоров’я населення України, зокрема, студентської молоді у зв’язку зі значними недоліками в
системі охорони здоров’я, соціальною та економічною кризою, різким падінням рівня та якості життя
на тлі поганої екологічної ситуації в країні в цілому.
Саме тому на сьогоднішній день перед педагогічною наукою особливо гостро постала проблема
забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців різних галузей, які б сумлінно ставилися до
свого здоров’я, результатів свого навчання та майбутньої професійної діяльності.
Аналіз останніх публікацій. Аналіз останніх
наукових джерел щодо формування здорового способу життя студентів та їх культури свідчить про
постійну увагу вчених різних галузей до цієї проблеми на методологічному, теоретичному та практичному рівнях. У сучасній психолого-педагогічній
літературі (І. Аршавський (1984), І. Брехман (1987)
розглядають проблему становлення і розвитку особистості сучасної молоді в аспекті формування здорового способу життя. Такі науковці, як О. Малімон
(1999) Г. Іванова (2000) та С. Савчук (2002), вважають останнім часом стрімке погіршення стану здоров’я населення, зокрема, студентської молоді.
Б. Аксюмов, Ю. Бойчук, Л. Вовк, Д. Воронін,
Н. Грибок, Г. Карпенко, О. Файчук стверджують
про те, що головною причиною погіршення всіх
компонентів здоров’я студентів є відсутність сформованого поняття «культури здоров’я» як провідного чинника його зміцнення та збереження протягом життя. Інші науковці стверджують про те, що
необхідним є прищеплення навичок здорового способу життя студентській молоді, а для цього необхідною умовою є формування такого соціокультурного феномену як культури здоров’я студентів (М.
Гоначаренко, М. Гриньова, Г. Давидюк, Л. Животовська, Ж. Малахова, С. Страшко).
Для реалізації цього завдання потрібно розробити та впровадити новітні інноваційні підходи до
освітньої діяльності студентів в системі вищої професійні освіти, а саме впровадити феномен фітнескультури, як ефективний засіб формування належного стану здоров’я студентів, що ґрунтуються на
культурно-оздоровчих принципах, які спрямовані

на формування в студентської молоді основ та культури здоров’я, цінностей, потреб, знань, умінь та
навичок щодо збереження та зміцнення здоров’я засобами фізкультурно-оздоровчих технологій, а
саме фітнес-технологій.
Водночас, багато науковців стали приділяти
значну увагу дослідженню впливу саме фітнесу на
сучасну студентську молодь (А. Лукьяненко, 2001;
Т. Кудра, 2002; Ю. Менхин, A. Менхин, 2002; Е.
Мякинченко, 2003; В. Григорьев, 2005-2008; C. Савин, 2008 та ін.). Але формування культури здоров’я студентів засобами фітнес-культури з використанням фітнес-технологій не було достатньо вивченим явищем і тому не має чітко розробленого
теоретично-методологічного обґрунтування.
Вклад основного матеріалу. На сьогоднішній
день Україна належить до країн Європейського регіону із незадовільними показниками здоров’я, низькими показниками середньої очікуваної тривалості життя, особливо серед студентської молоді.
Низький рівень індивідуального здоров’я студентів дає підстави вважати, що наявна система фізичного виховання не спроможна повною мірою
вирішити проблему зміцнення стану здоров’я студентської молоді в фізкультурно-оздоровчій діяльності. Аналіз низки наукових джерел вказує на те,
що під час навчання у різних ЗВО України у більшості студентів не відбувається визначальних позитивних змін в індивідуальному рівні здоров’я взагалі [8].
Зміцнення стану здоров’я сучасної молоді постає головним завданням в педагогічній науці, яке є
невід’ємною частиною процесу формування культури здоров’я особистості студента. Саме визначення «культури здоров’я» вперше було запропоноване відомим ученим В. Скуміним ще в 1968 році.
З цього часу нововведена дефініція міцно увійшла
в науковий обіг. В своїй роботі «Вчення про культуру здоров’я» науковець наполягає на тому, що культуру здоров’я слід розглядати як невід’ємну складову культури духовно-моральної, культури праці
й відпочинку, культури особистості й культури взаємин [14].
Заслуговує на увагу той факт, що культура здоров’я досліджує та вирішує теоретичні й практичні
завдання гармонійного розвитку не лише фізичних,
психічних і духовних сил людини, але й сприяє формуванню оптимального біосоціального середовища, що забезпечує вищий рівень життєтворчості.
Нині вона є найважливішою складовою загальнолюдської культури, а також мультидисциплінарною галуззю знань, яка розробляє теоретичні та
практичні завдання гармонійного розвитку фізичного, психічного духовного й соціального аспектів
здоров’я особистості.
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Відповідно до концепції вчення про культуру
здоров’я, запропонованої В. Скуміним, фізичний,
психічний, духовний і соціальний аспекти здоров’я
визначають стан здоров’я студентської молоді, синтез яких є передумовою формування більш високого рівня культури здоров’я.
Деякі науковці вважають, що «культура здоров’я – це не тільки інформованість в галузі здоров’язбереження, яка досягається в процесі навчання, а й практична реалізація здорового способу
життя та турботи про власне здоров’я і здоров’я
оточуючих». Так, культура здоров’я особистості
студента характеризується наявністю позитивних
цілей і цінностей, реалізованих організації здорового способу життя з метою грамотного й осмисленого вдосконалення аспектів здоров’я, що дозволяє
активно регулювати стан людини з урахуванням індивідуальних особливостей організму, реалізовувати програми самозбереження, самореалізації, саморозвитку та зумовлює гармонійну єдність усіх
компонентів здоров’я і цілісного розвитку особистості.
За визначенням В. Горащука [3] «культура здоров’я» є важливим компонентом загальної культури сучасної студентської молоді, який обумовлений матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в системі
цінностей, знань, потреб, умінь і навичок щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я людини. Це визначення закладене в основу концептуальної моделі культури здоров’я особистості. Науковець подає культуру здоров’я в сукупності трьох
компонентних блоків: потребнісно-мотиваційного, програмно-змістовного і діяльнісно-практичного .
Отже, культура здоров’я є свідомою системою
дій і відносин, що визначає якість індивідуального
і суспільного здоров’я та передбачає відповідальне
ставлення до власного здоров’я й здоров’я інших
людей, а також міру реалізації здорового способу
життя. Те, наскільки спосіб життя і стан здоров’я
студентів залежать від них самих, визначає, якою
мірою вони є суб’єктом власного життя, а отже й
володіють культурою здоров’я. Відповідно до
цього, сутнісними характеристиками культури здоров’я майбутніх фахівців є фізичне, психічне, духовне і соціальне благополуччя.
Процес формування культури здоров’я полягає у певній послідовності опанування певних
явищ, що складають культуру здоров’я, а саме у формуванні культури знань, умінь та навичок щодо
формування та збереження власного здоров’я; оволодіння культурою здорового харчування; усвідомлена та систематична участь у фізкультурно-оздоровчій активності; оволодінні культурою здорового
способу життя та культурою здорового спілкування.
Об’єднуючи досвід попередніх дослідників у
єдине визначення можна стверджувати про те, що
здоров’я це стан фізіологічного, психологічного і
духовного добробуту, та гармонії організму з навколишнім середовищем, який забезпечує та є визначальною передумовою ефективного здійснення
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фітнес-виховання студентської молоді, фізичних,
інтелектуальних, психічних і моральних здібностей
особистості [4].
Культура здоров’я розглядається як складова
фізичної, а й відтак загальної культури, наявність
якої сприяє збереженню здоров’я особистості [13].
Остання визначається як індивід, який в процесі соціального розвитку стає носієм і творцем культури
.
Феномен фітнесу виник як природна реакція
на тривале панування фінансово малозабезпечених
і тому непривабливих форм та видів фізичної культури. На сьогодні фітнес став культурологічною
еманацією (від лат. еmanatio — «розповсюдження») західного стилю життя та стратегією успішності серед української молоді[13].
Культурологічна еманація фітнесу пов’язана із
диверсифікацією запропонованих послуг в фітнесіндустрії, де формується усі необхідні умови особистісного становлення та самореалізації цілісного
студента в його екзистенціальній та онтологічній
цінності. Визначенні тенденції в розвитку фітнесу
отримають сьогодні характер соціального імперативу, відповідно до якого права особистості студента в організації фізкультурної діяльності є пріоритетними.
У сучасному фітнесі втілюються античні думки про гармонію та удосконаленні, про силу та форми тіла. Фітнес стає проявленням естетичного неоконформізму фізичної культури.
На сьогоднішній день поняття «фітнес» має фізкультурно-оздоровчу дефініцію, що характеризує
різні види рухової активності кондиційного, реабілітаційно-профілактичного та спортивно-зорієнтованого характеру.
Понятійна база «фітнесу» має більш конкретний зміст та являє собою важливу складову філософії успіху сучасної людини. Під «фітнесом» науковці розуміють полісемантичну лексему, що у перекладі з англійської (від англ. to be fit ) означає
«бути у формі» або «фізичну придатність» і є синонімом виразу «бути здоровим».
Отже, «фітнес» став новою організаційною
формою кондиційного тренування, що розглядається як світова метафора абсолютного здоров’я та
соціального успіху сучасної особистості[6].
Нині феномен «фітнес» можна розглядати в
культурологічному аспекті як молодіжну субкультуру, який за допомогою спеціальних систематичних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок поступово формує нову соціокультурну реальність особистості студента - «фітнес-культуру».
Отже, сучасним та дієвим способом впливу на особистість студентів є сучасна фітнес-культура.
З появою та популяризацією сучасних фітнестехнологій в Україні роль фізичного виховання як
навчальної дисципліни у різних ЗВО поставила під
сумнів свою ефективність та відповідність існуючій системі навчання відповідно до Європейських
стандартів вищої освіти, що і визначило необхідність реформування та модернізація освіти в Україні. Не зважаючи на велику кількість досліджень у
цьому напрямку, ще недостатньо уваги приділено
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модернізації існуючої традиційної системи фізичного виховання у різних ЗВО, яка б цілком відповідала Європейським стандартам та вимогам щодо
вищої освіти, комплексно сприяла не лише покращенню стану здоров’я та формуванню культури
здоров’я як важливого чинника професійного розвитку студентів, а й формуванню нової соціокультурної реальності сучасної молоді.
Для реалізації цього завдання необхідна розробка та впровадження нових підходів та методів до
освітнього навчального процесу, зокрема, в аудиторну роботу різних ЗВО, що ґрунтуються на сучасних фізкультурно-оздоровчих та культурно-оздоровчих принципах, спрямованих на формування у
студентів такої нової соціокультурної реальності як
фітнес-культури.
Поєднання цих двох слів у феномен «фітнескультура» можна тлумачити, як багатовимірний
соціокультурний феномен, який служить в системі
вищої освіти важливим інструментом становлення
фізичного та культурного розвитку й психічної
стійкості, а також сприяє вихованню, освіти та соціалізації сучасної особистості студентів. [7].
Фітнес-культура охоплює різні форми рухової
активності, задовольняючи потреби студентів у фізично-оздоровчій діяльності за рахунок різноманіття сучасних фітнес-програм, основними ознаками яких є їх доступність, ефективність та висока
емоційність. Крім цього, фітнес-культура сприяє
підвищенню не тільки рухової активності, але й загальної культури особистості студентів, сприяє розширенню світогляду та кола спілкування. Маючі
значні адаптаційні та інтегративні можливості, фітнес-культура має поліфункціональне значення для
розвитку всіх сфер суспільного життя. Це сприяє її
впровадженню в усі сфери фізичної культури, а
саме, у начальний процес фізичного виховання студентів різних ЗВО України.
Фітнес-культура у ЗВО є одним з компонентів
процесу формування загальної та професійної культури особистості сучасного фахівця. Як навчальна
дисципліна, вона є одним із засобів формування
всебічної розвиненої особистості, фактором зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та психічного стану студентів у процесі професійної підготовки.
Фітнес-культура є основою ініціативного самовираження майбутнього спеціаліста, проявлення
творчого потенціалу особистості, спрямованого на
відношення до навколишнього середовища, зокрема до процесу навчання. На сьогоднішній день
фітнес-культура торкається різних аспектів життєдіяльності студентської молоді.
Особливого значення формування фітнес-культури набуває серед студентів перших курсів ЗВО,
які після складання ЗНО вступають до вищих навчальних закладів України із значними відхиленнями у стані здоров’я та низькими показниками фізичної підготовленості [8].
Фітнес-культура студентів зорієнтована на розвиток цілісної особистості, гармонізацію її духовних та фізичних зусиль, активізацію готовності реалізувати потенційні можливості в здоровому стилі
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життя та професійній діяльності. При цьому гуманізації педагогічного процесу висуває особистість
студента в якості головної цінності. Гуманізація інтелектуальних, духовних та фізичних здібностей
студентів розглядається в рамках виховного процесу як розвиток елементів культури.
Вагомим доказом значущості фітнес-культури
для всебічного розвитку студента може бути осмислення її ціннісного потенціалу. Під цінностями фітнес-культури розуміють значущі явища, процеси
та результати діяльності в цій сфері, орієнтація на
які стимулює рухову активність студентської молоді. Ці цінності формуються в процесі опанування
соціального досвіду і відображуються у особистісних ідеалах, інтересах, переконаннях. В опануванні
цінностей, здатних задовольнити потреби студентів
в фітнес-культурі, проявляється єдність фізичного,
психічного та соціального розвитку студентів.
За якісним критерієм ці цінності можуть бути
представлені як: матеріальні, які характеризують
інфраструктуру, умови занять, якість спортивного
обладнання; фізичні, які визначають здоров’я, будову тіла, рухові вміння та навички, фізичні якості
та фізичну підготовленість студентів; соціальнопсихологічні, які пов’язані з відпочинком, розвагами, отриманням задоволення від занять, формування навичок поведінки в колективі; соціокультурні, які пов’язані з отриманням певної інформації
про здоровий спосіб життя.
Під ціннісним потенціалом фітнес-культури
необхідно мати на увазі два рівня цінностей, такі як
загальні та особистісні. До загальних цінностей фітнес-культури можна віднести інтелектуальні, мобілізаційні, цінності у русі та педагогічні технології. Інтелектуальні цінності це методи та засоби
розвитку фізичного потенціалу студентів як основи
організації їх фізичної активності, спортивної підготовки, загартування та здорового способу життя.
Особливого значення серед молоді набувають
мобілізаційні цінності фітнес-культури. До них
відносять здатність до раціональної організації
свого власного часу, внутрішня дисципліна, зібраність, швидкість оцінки ситуації та прийняття рішення, наполегливість у досягненні цілей, вміння
спокійно переживати невдачу. Мобілізаційні цінності також мають валеологічну спрямованість. Самоорганізація здорового стилю життя, вміння протистояти негативним впливам зовнішнього середовища – це результат опанування валеологічних
цінностей фітнес-культури.
Широка пропаганда цінностей фітнес-культури засобами масової інформації підкріплює інтерес студентів до появі сучасних фітнес-технологій.
Використання їх у системі вищої професійної
освіти пов’язано з підвищенням якості проведення
академічних занять.
Фітнес-технології виступають як сукупність
науково обґрунтованих способів та методичних
прийомів, спрямованих на підвищення оздоровчого
процесу, задоволення потреб студентів у рухової
активності. Вони забезпечують позитивні емоції
студентів, формування позитивного відношення до
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здорового способу життя, соціального та професійного успіху.
Сучасна фітнес-культура представлена такими
видами фітнесу, як аеробіка, степ-аеробіка, фітболаеробіка, фітнес-мікс, фітнес-інтенсив, зумба-фітнес, кросфіт, протокол Табата, TRX петлі тощо. В
кожному з цих видів накопичено значний теоретичний та практичний потенціал. З кожним роком ці
програми розвиваються, збагачуючи педагогічну
теорію та практику. Взаємодія різних напрямків фітнесу з такими видами мистецтва, як музика та танок різних національних та культурних традицій,
дозволяють формувати новий культурний тип - фітнес-культури студентів.
Широта та різноманітність видів фітнесу пропонує студентам свободу вибору індивідуальних
форм занять. Таким чином, фітнес-культура має
такі властивості як інтегративність та комбінаторність. Вона поєднує в собі найбільш ефективні для
оздоровлення студентів нові види фізичної культури, що дозволяє широко впроваджувати її в начальний процес.
Нині фітнес-культура є багатоплановим соціокультурним феноменом, до складу якої входять сучасні фітнес-клуби, центри, спортивні студії, тренажерні зали тощо. В системі вищої професійної
освіти вони служить важливим інструментом становлення фізичного та психічного устрою особистості кожного студента, сприяє їх вихованню, освіті
та соціалізації у сучасному освітньому просторі та
у власному житті. Фітнес-культура формує індивідуальні особливості студентів, їх потяг до створення особистої фізичної культури, індивідуальної
системи цінностей, усвідомлення себе як самоцінності[10].
Фітнес-культура особистості – це термін, що
характеризує освіту, фізичну підготовленість та досконалість студентської молоді, відображені у здоровому стилі життя. Вона проявляється у здатності
до саморозвитку, тобто відображає спрямованість
особистості «на себе», пов’язаної з самовдосконаленням[11].
Результати діяльності фітнес-культури проявляються через фізичне виховання та фізичну освіту.
Як відомо, фізичне виховання є частиною загального виховання у сучасних ЗВО України. Це педагогічний процес, спрямований на формування фізичної культури особистості в результаті цілеспрямованих педагогічних впливів та самовиховання.
Його основними засобами, поряд із гігієнічними
факторами є фізичні вправи – рухливі дії, які виконуються для отримання та удосконалення фізичних
якостей, рухливих вмінь та навиків студентів, які
формують навички здорового способу життя та культури здоров’я. У якості специфічного засобу формування культури здоров’я виступають фітнес-технології, які сприяють опануванню парадигми спеціальних
фітнес-знань
та
формуванню
мотиваційно-ціннісних складових фітнес-культури
особистості.
Зміст фізкультурної освіти спрямований на заохочення студентів до фітнес-культури, в процесі
якого особистість опановую систему цінностей,
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творчо розвиває свої здібності, світогляд, психічні
та естетичні якості. У поєднання з розумовим, моральним, естетичним та трудовим вихованням фізична освіта, яка реалізується у фітнес-культурі, забезпечує гармонійний розвиток особистості. Гармонійний фізичний розвиток та високий рівень
здоров’я, фізичної підготовленості та адаптаційних
можливостей є основою продуктивної навчальної
діяльності студентів під час занять фітнесом[12].
Заслуговує на увагу прогресивний вплив фітнес-культури на ментальність студентів, який проявляється в покращенні таких якостей, як краще
сприйняття певної інформації, збільшення спостережливості, пам’яті, уваги та розумової діяльності
під час навчального процесу. Оцінку фізичного,
психічного та морального здоров’я студентів можна визначити не тільки за наявності різних хвороб,
але й за балансом соціально важливих якостей у
структурі особистості, наприклад, комунікабельності, оптимізму, високої працездатності. Заняття фітнесом збагачують особистість цими позитивними
якостями[14].
Таким чином, з метою формування культури
здоров’я студентів засобами сучасних фітнес-технологій, необхідно спиратися на виховні завдання
фітнес-культури, до яких належать: формування
мотиваційно-ціннісного відношення до фітнес-культури, установки на здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення та самовиховання, потреби
у систематичних заняттях, з метою формування культури здоров’я; розвиток та удосконалення позитивних якостей особистості, її морально-вольових
та естетичних якостей як основи культури здоров’я.
Комплексне рішення цих завдань забезпечується поєднанням у процесі фізичного виховання
занять з основ фітнес-культури та формування високого рівня культури здоров’я студентів засобами
фітнес-технологій в цілому.
Таким чином, фітнес-культура постає як багатомірне соціокультурне явище, що є важливим інструментом формування культури здоров’я, становлення фізичного розвитку та психічної стійкості
особистості в системі вищої професійної освіти, що
сприяє її вихованню, освіті та соціалізації на сучасному етапі освітньої реформи[14]. Вона також є
компонентом здорового способу життя студента,
яка впливає на поточний функціональний стан організму, нормалізує його та створює сприятливі
умови для функціонування в сучасних умовах вищої освіти.
Адекватно організована освітньо-педагогічна
діяльність передбачає орієнтацію викладача на особистість, індивідуальність, розкриття внутрішнього
потенціалу студентів за рахунок формування в них
фітнес-культури. Фітнес-культура це частина загальної культури, являє собою творчу діяльність,
спрямовану на гармонійне формування особистості
[11] і є сукупністю досягнень суспільства у сфері
фітнес-вдосконалення та оздоровлення сучасної
молоді [6].
Метою фітнес-діяльності є формування здорової, вихованої, творчої особистості, яка здатна пристосовуватись до освітнього процесу у різних ЗВО
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України. Формування такої особистості відбувається в процесі надбання студентам цінностей фітнес-культури і перетворенням їх на особисті цінності, характерні лише для даного індивіда, утворюючи таким чином фітнес-культуру особистості, як
складову загальної фізичної культури [8].
Таким чином, компоненти фітнес-культури
особистості мають декілька елементів. По-перше,
це культура здоров’я особистості – сукупність надбань особистості які отримані в процесі розвитку і
сприяють збереженню та покращенню її здоров’я.
По-друге, культура мотиваційно-ціннісних настанов і переконань – надбання особистості отримані в процесі розвитку особистості з метою формування потреби у фізкультурному вдосконаленні,
мотивації, ціннісних орієнтирів та розвитку вольових якостей.
По-третє, культура освітньої досконалості –
результат оволодіння знаннями з фізичної культури, методиками розвитку фізичних, психічних,
інтелектуальних якостей організму, вміння самостійно застосовувати розвиваючі методики, здійснювати комплексну самоосвітню діяльність в сфері
фізичної культури та спорту, приймати участь у
змагальній діяльності, володіння знаннями правил
техніки безпеки, що в комплексі формують освітню
складову особистості на даному етапі її розвитку.
Ще два елементи визначено як: культура фізичної досконалості – результат фізичного виховання особистості що проявляється у пропорційно
гармонійному розвитку м’язової системи, розвитку
фізичних якостей організму та морфо-функціональному стані органів та систем організму; культура
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рухової досконалості – результат фізичного виховання особистості що проявляється у ефективній
техніці виконання рухів, естетичності рухів застосовувати набуті технічні вміння та навички у різних
ситуаціях.
Водночас, культура здоров’я є важливою складовою фітнес-культури, яка визначається певним
матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, виражена в системі цінностей,
знань, потреб, вмінь і навичок з формування, збереження і укріплення здоров’я за рахунок сучасних
фітнес-технологій. Сутність поняття «культура здоров’я особистості студента» також можна викласти
як важливий складовий компонент фітнес-культури
студента, що визначає формування, збереження та
зміцнення її здоров’я. [5].
Основним шляхом формування культури здоров’я є сучасні фітнес-технології, основним механізмом реалізації яких є фітнес-програми (ФП) різної
спрямованості: ФП аеробної спрямованості; ФП силової спрямованості; ФП із використанням тренажерних пристроїв та пристосувань; ФП змішаної
спрямованості; ФП у водному середовищі; ФП «Розумне тіло»; ФП для вагітних; ФП для дітей, ФП
для літніх; ФП з фізичної реабілітації[3]. Відповідно, фітнес-виховання є основним шляхом формування фітнес-культури особистості студентів, як
складової фітнес-культури взагалі і культури здоров’я зокрема.
Отже, культура здоров’я є невід’ємним компонентом загальної культури особистості студента та
необхідним елементом у формування фітнес-культури особистості студента, яке подано у рисунку 1.
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Культура знань,
умінь та навичок бути здоровим

Фізкультурно-оздоровча діяльність

Культура здорового способу життя
людини

Культура здорового спілкування

Фітнес
Загальний фітнес

Фізичний фітнес

Оздоровчий
фітнес

Фітнес як
вид спорту

Фітнес-технології

Фітнес-програми (ФП)

ФП
аеробної спрямованості

ФП
ФП
«Розумне
«Розумне
тіло»

ФП
силової спрямованості

ФП
для вагітних

ФП
із використання
тренажерних
пристроїв та
пристосувань

ФП
для дітей

тіло»

ФП
змішаної
спрямованості

ФП для літніх людей

ФП уу воводФП
ному
середному
довищі
середо-

ФП з фізичної реабілітації

Фітнес-культура
Рис. 1 Система формування культури здоров’я з використанням фітнес-технологій
Можна зробити висновок про те, що на сьогоднішній день український фітнес став новим варіантом виховання молоді, так званим тоталітаризмом
сприйняття цінностей здорового стилю життя, який

перетворюється на новий соціокультурний феномен як фітнес-культуру студентів.
Фітнес-культура, як затребуване серед студентського середовища соціально-культурне явище,
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формує соціальну реальність та особистість студентів. В умовах переходу системи вищої професійної освіти на більш високий європейський рівень
освіти, фітнес-культура становить один із важливих
компонентів навчальної діяльності та соціального
життя студентів, маючи безпосередній вплив на соціокультурний розвиток особистості, на стиль
життя сучасної студентської молоді.
Крім цього, фітнес-культура сприяє розвитку
фізичних якостей студентів, підвищенню резервів
адаптації до фізичних та розумових навантажень,
гармонізації інтелектуальних та духовних якостей.
Тілесна гармонізація сприяє оздоровленню психіки, а здорова психіка знижує ризик захворювання
студентів. Цей зв’язок дозволяє в рамках фітнес-культури говорити про цілісність формування культури тіла, психічної культури, без яких важно підтримувати фізичне, ментальне та духовне здоров’я
кожного студента[9].
Фітнес-культура студентів трактується як сучасний, соціально-затребуваний, методично-обґрунтований та практично результативний компонент
сфери фізичної культури, який виконує її основні
функції з активною реалізацією всього потенціалу
засобів оздоровчого фітнесу[2].
Сьогодні фітнес-культура є однією зі сфер активного формування тілесного, духовного та інтелектуального досягнення особистості, яка втілює в
собі ціль, засоби та результат гармонійного розвитку та самовдосконалення життєвого потенціалу
сучасної студентської молоді. Тому фітнес-культуру можна тлумачити як багатомірне соціокультурне явище, що є важливим інструментом становлення фізичного розвитку та психічної стійкості
особистості студента в системі вищої освіти, що
сприяє його вихованню, освіті, соціалізації та інкультурації[13].
Проблема аналізу суті й змісту процесу інкультурації становить сьогодні чималий науковий інтерес і є предметом дослідження у працях багатьох
педагогів, філософів, культурологів, психологів, зокрема В. І. Вернадського, П. Гуревича, А. Колодного, В. Лозового, О. Недавньої, В. Пічі, А. В. Річинського, Л. Филипович, А. Флієра, П. Яроцького та
ін. Саме тому на сучасному етапі існування нашої
держави фітнес-культуру можна вважати вдалим
поєднанням та еволюційним перевтіленням сфери
фізичної культури в ефективний засіб формування
«культури духу» сучасної студентської молоді,
тобто інкультурації.
Термін інкультурація (іnculturare - від лат. іn
– «в» і cultura – «освіта, розвиток») означає процес входження індивіда в культуру, з метою засвоєння ним норм суспільного життя та певних явищ
культури[2]. В процесі інкультурації індивід засвоює властиві певній культурі моделі світобачення й поведінки, відбувається своєрідне «прилучення до культури», тривале й поступове опанування способів, норм, практичних рекомендацій та
реалізації їх у повсякденному житті.
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Отже, інкультурацію можна тлумачити, як вивчення особистістю студента традицій та норм поведінки у конкретній освітньо-культурній сфері. Це
відбувається у процесі відношень обміну студента
та його культурою, при яких, з одного боку, культура визначає основні риси особистості, а з іншого,
студент сам впливає на свою культуру, що підвищує рівень його освіти.
Інкультурацію також можна визначити як процес надання особистості студента загальної культурної компетентності по відношенню до стандартів
того суспільства, в якому вона живе. Із процесом інкультурації, що стосується певних елементів культури особистості студентів, пов’язана поява нового
соціокультурного явища фітнес-культури. На сьогодні чітко простежуються тенденції сприятливих
умов для формування фітнес-культури особистості
сучасної студентської молоді.
Інкультурація особистості сучасного студента
означає усвідомлене входження його в новий для
нього фітнес-культурний простір. Кінцевим результатом інкультурації студента є особистість, здатна
відтворювати норми та ключові компетентності фітнес-культури. Інкультурація студентів засобами
фітнес-культури сприяє їх становленню як здорових фахівців високого рівня, що уможливлює ефективне виконання ними освітніх обов’язків.
Таким чином, одним із дієвих способів європеїзації та модернізації системи вищої освіти України
є процес інкультураціїї сучасними новітніми засобами, зокрема, фітнес-культурою. Необхідність
створення повноцінного та якісно-європейського
процесу інкультурації сучасної студентської молоді, спрямованого на формування фітнес-культурної компетентної сучасної студентської молоді є
першочерговими завданнями вищої освіти України.
Тому в процесі здобуття якісної вищої освіти
необхідно сприяти процесу інкультурації особистості студентів засобами фітнес-культури, що є одним із сучасних ефективних засобів формування
всебічної розвиненої культурної особистості, фактором зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та
психічного стану студентів.
Таким чином, під час здобуття якісної вищої
освіти різних ЗВО України необхідно сприяти процесу інкультурації особистості студентів засобами
фітнес-технологій, що є дієвим засобів формування
культури здоров’я та всебічної розвиненої культурної особистості, а також фактором оптимізації фізичного та психічного стану студентів.
Процес формування ціннісних орієнтацій фітнес-культури здійснюється наступним чином: 1)
представлення цінностей фітнес-культури студентам; 2) усвідомлення ціннісних орієнтацій фітнескультури студентами; 3) реалізація ціннісних орієнтацій фітнес-культури в діяльності й поведінці
студентів; 4) закріплення ціннісної орієнтації фітнес-культури; 5) перехід фітнес-культури в статус
якості особистості (потенційний стан); 6) реалізація
потенційної ціннісної орієнтації фітнес-культури
протягом життя (рис.2).
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Представлення цінностей фітнес-культури студентам

Усвідомлення ціннісних орієнтацій фітнес-культури студентами

Реалізація ціннісних орієнтацій фітнес-культури в діяльності й поведінці
студентів

Закріплення ціннісної орієнтації фітнес-культури

Перехід фітнес-культури в статус якості особистості
(потенційний стан)

Реалізація потенційної ціннісної орієнтації фітнес-культури протягом життя
Рис. 2. Схема формування ціннісних орієнтацій фітнес-культури студентів
В опануванні цінностей, здатних задовольнити
потреби студентів у формування фітнес-культури,
проявляється єдність фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку сучасної молоді.
З метою формування культури здоров’я студентів було створено нову навчальну дисципліну «Основи фітнес-культури» в Харківській державній академії фізичної культури (ХДАФК), зміст якої передбачає використання 7 модулів: 1) Основи фітнескультури яка наука та навчальний предмет, її зв’язок
з іншими науками; 2) Історичні передумови та сучасні
тенденції становлення й реалізації фітнес-культури у
сучасному освітньому просторі; 3) Фітнес-культура в
соціокультурному середовищі; 4) Феномен «культура
здоров’я» в контексті фітнес-культури; 5) Культуро-

логічна еманація фітнес-культури як засіб оздоровлення сучасними фітнес-технологіями; 6) Пояснювальні моделі споживання сучасних фітнес-послуг в теоретичному дискурсі фітнес-культури; 7) Формування фітнес-культури майбутнього тренера з
фітнесу.
Впровадження проводилось на академічній
групі магістратури (26 студентів), спеціалізація
«Фітнес та рекреація» ХДАФК. На початку вивчення теоретичної дисципліни було проведено тестування рівня знань з питань фітнес-культури студентів за 12-бальною системою оцінювання. Після
закінчення викладання матеріалу було проведено
повторне тестування знань, результати якого представлено в таблиці 1.

Таблиця 1
Результати тестування рівня знань студентів дослідницької групи (n=26) до та після вивчення навчальної
дисципліни «Основи фітнес-культури» за 12-бальною системою
На початку
На кінець
Оцінка імовірності
№
Модуль
t
p
X 2  m2
X 1  m1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3
4
5
6
7

8,5 ± 0,32
7,4 ± 0,28
8,1 ± 0,30
8,2 ± 0,31
7,6 ± 0,29
8,1 ± 0,30
8,0 ± 0,29

9,3 ± 0,36
8,6 ± 0,31
9,2 ± 0,35
10,6 ± 0,38
9,8 ± 0,37
9,3 ± 0,35
9,1 ± 0,34

1,67
2,86
2,39
4,90
4,68
2,55
2,44

>0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
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Модулі: 1 – «Основи фітнес-культури яка науки та навчального предмету, її зв’язок з іншими
науками»; 2 – «Історичні передумови та сучасні тенденції становлення й реалізації фітнес-культури у
сучасному освітньому просторі»; 3 – «Фітнес-культура в соціокультурному середовищі»; 4 – «Феномен «культури здоров’я» в контексті фітнес-культури»; 5 – «Культурологічна еманація фітнес-культури як засіб оздоровлення сучасними фітнестехнологіями»; 6 - «Пояснювальні моделі споживання сучасних фітнес-послуг в теоретичному дискурсі фітнес-культури»; 7 – «Формування фітнескультури майбутнього тренера з фітнесу».
Як свідчать результати проведеного тестування на початку занять з навчальної дисципліни
«Основи фітнес-культури» найменші оцінки (за 12бальною системою оцінювання) отримали з модулю 2 («Історичні передумови та сучасні тенденції
становлення й реалізації фітнес-культури у сучасному освітньому просторі») – 7,4 балів та модулю 5

(«Культурологічна еманація фітнес-культури як засіб оздоровлення сучасними фітнес-технологіями»)
-7, 6 балів. Найбільш низькі знання студенти-магістри виявили з питань історичного становлення фітнес-культури та різновидів сучасних фітнес-програм.
Проведені заняття за розробленою програмою
дозолили отримати з більшості модулів (з 7 - 6 модулів) достовірно вищі оцінки. Найбільш збільшився рівень знань за модуль 4 («Феномен «культура
здоров’я» в контексті фітнес-культури»), (t= 4,90;
p<0,001) та за модуль 5 («Культурологічна еманація
фітнес-культури як засіб оздоровлення сучасними
фітнес-технологіями»), (t= 4,68; p<0,001), які складають практичну основу використання фітнес-технологій в формуванні культури здоров’я студентів.
В результаті вивчення навчальної дисципліни
«Основи фітнес-культури» була сформована модель культури здоров’я студентів, яка включала
знаннєвий (25%), ціннісний (35%) та поведінковий
(40%) критерії (табл. 2)
Таблиця 2
Критерії сформованості культури здоров’я на основі формування фітнес-культури студентів
Вагомість
Вагомість по№
Критерії
Показники
критеріїв, %
казників, %
Знання історичних етапів формування фітнес-ку5
льтури
Наявність знань прооснови фітнес-культури і спо5
соби її формування
Когнітивний (Знан1
25
Засади формування знань з фітнес-культури в синєвий)
5
стемі вищої освіти України
Знання про різновиди фітнес-технологій
5
Знання про культуру здоров’я та здоровий спосіб
5
життя
Усвідомлення поняття «культура здоров’я» та її
5
основних компонентів
Свідоме та активне ставлення до збереження і змі10
цнення власного здоров’я
Мотиваційно-цінні2
35
Бажання до вивчення феномену культури-здосний (Ціннісний)
ров’я як компоненту фітнес-культури особистості
10
майбутнього тренера з фітнесу
Формування потреби до оволодіння знаннями з
10
фітнес-культури
Ефективне застосування знань про культуру здо10
ров’я протягом життя
Цілеспрямоване застосування різних видів фітнес-програм в фізкультурно-оздоровчій діяльно10
сті
Діяльнісний (Поведі3
40
нковий)
Застосування різних видів контролю за складо5
вими культури здоров’я
Дотримання режиму дня, культури правильного
харчування та уникнення шкідливих звичок (тю15
тюнопаління, вживання алкоголю, тощо)

Отже, розроблена нами програма теоретичних
урочних занять з формування фітнес-культури та
впровадження її в навчальний процес студентів
ХДАФК дозволила підвищити рівень знань щодо
впливу на формування знань з культури здоров’я, а
тренування за найбільш мотивованими фітнес-технологіями суттєво покращили показники стану здоров’я та адаптаційні можливості організму, що до-

водить про ефективність формування культури здоров’я студентів з використанням фітнес-технологій.
Висновок. Таким чином, під час здобуття якісної вищої освіти різних ЗВО України необхідно
сприяти процесу інкультурації особистості студентів засобами фітнес-технологій, що є дієвим засобів
формування культури здоров’я та всебічної розвиненої культурної особистості.
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ABSTRACT
This research aims to study theforms of representation and special aspects of the slang units functioning in
the Chinese-speaking segment of cyberspace at such levels of the language organization as lexical-semantic, morpho-syntactic and structural-textual. Analysis of the messages of the young authors has revealed a wide variety of
non-typical deviation processes of the parts of speech functioning, which led to usual changes of the grammatical
norm in the youth communication on the Internet space. In a brief period a “new grammatical form” of the Internet
slang not only received acknowledgement among young users of сyberspace, but also determined the vector of
transformation of traditional Chinese rules of the Chinese literature language. In wide meaning a certain code for
identification of the youth subculture activity in the Internet space is being described.
Keywords: Cyberspace, Chinese-speaking segment, homonymic identity, Internet-texts, young users, slang
units.
1. Scientific problem formulation
Language is a unique creation of the mankind, a
universal tool for realization and representation of the
ideas about the worldby means of the verbal elements
of language system belonging to its different levels.
The exchange of views in communication can take
place both between speakers of the same language and
between speakers of different languages. The material
world, reflected in language, is unique for thespeakers
of different languages, only lingual means of its reflextionwithin different linguocultures differ. Diversityin
the use of language means depends not only on the territorial and geographical affiliation of native speakers
of the particular language, but also on the other extralinguistic factors: social status, occupation, range of
interests, belonging to certain industrial, professional or
age groups.
The contemporary researcher of the Ukrainian
slang Shchur (2001) claims that the environment of
people whose profession is related to the use of computers and other communication tools, especially the
Internet, is the most prolific source of neologisms. She
also adds that the “Internet language” is characterised
by all sorts of grammatical, phonetic and graphic innovations, as the “computer jargon” is a virtuoso language
game for those who feel tight within the limits of standard language (Shchur 2001, 10).
According to another well-known Ukrainian linguist Stavytska (2005), practically all slang is created
by young people, as other age-related language subsystems are non-productive, and what is more, unexplored
(i.e. child slang, slang of middle-aged and elderly people) (Stavytska 2005, 163-164). In fact, it is the youth
who reacts vividly to any changes in social life, playing
in such a way the role of a linguitic trendsetter and architect.

Among the recent works on this issue the research
of Zavodna (2014), Ivakhnenko (2015), Martos (2003),
Naumenko (2013), Tepla andPetrychenko (2015),
Tyshchenko (2010), Shumeiko (2011) (Ukrainian linguistic studies); Denysyuk and Danilovа (2014),
Mishchuk (2014), Nesterenko (2016), Peretokina (2013)
(English linguistic studies); 安志伟 [An Zhiwei] (An
2012),吕恒怡[Lu Hengyi] (Lu 2008), 孙果哲[Sun
Guozhe] (Sun 2007),张颖炜 [Zhang Yingwei] (Zhang
2015), 张云辉 [Zhang Yunhui] (Zhang 2010) (Chinese
linguistic studies) deserve particular attention.
Youth is the most active participant of the Chinesespeaking segment of the Internet concerned with the social-political life of the country. Being a virtual platform,
blogosphere gives young people an opportunity to freely
express and share their thoughts, develop creativity and
their own individual style, as well as the innovative and
idiosyncratic way of presenting text information.
The topics of youth talks on Internet platforms usually cover not only the communication on personal issues, but also the conversations on key social-political
events in China, which are in the focus of the forums,
chats and blogs discussions. Such publications in social
networks lead to the emergence and spread of slangisms.
Consider the following example:
打酱油 [dǎ jiàngyóu] – lit. ‘to buy soy sauce’. In
youth language the expression打酱油 means ‘I was just
passing by’. As one of the Guangzhou television companies interviewed passers-by in the street, a correspondent asked a young man about one of the sensational events that happened in the country. The young
man replied indifferently: “What does it have to do with
me? I went out to buy a sauce.” Since then the Chinese
youth have used this phrase to express their indifference and disinterest. Later the following expressions
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appeared: 酱油党 [jiàngyóudǎng] – lit. ‘party of the soy
sauce buyers’; 酱油族 [jiàngyóuzú] – lit. ‘nation of the
soy sauce buyers’. They refer to people who do not want
to participate in public events and are not interested in
social life of the country (Gorshkov et al. 2014,374375).
As the youth is discussing social and political
events on the Chinese Internet sites more and more frequently, and the number of deliberately misinterpreted
and created for fun slang units is increasing rapidly, such
situation attracted the attention of the Chinese authorities. The media censorship of the PRC carefully monitors
the vocabulary used on the Chinese-speaking Internet
sites. Along with the political censorship, the excessively
coarse blogs / chats lexis is also under special attention
of the competent authorities. Messages that contain forbidden vocabulary are removed from the network, and
the webpages of active users of such lexis are deactivated. For this reson, the Chinese youth have created a
vocabulary based on the homophonic principle. In such
a way, active Internet users may avoid the enhanced
monitoring of the PRC authorities. Here are some of the
most commonly used slang units in the Chinese blogosphere based on the principle of homonymic identity:
河蟹 [héxiè]– lit. ‘river crab’. This expression was
created and introduced into the Internet use when the
former Chinese leader Hu Jintao announced the ideological course on “the harmonisation of society”, which
consisted in the extensive media censorship of the electronic and printed editions in the continental China. As
the pronunciation of the lexeme和谐[héxié] (‘harmony’) resembles the pronunciationof河蟹 [héxiè]
(‘river crab’), the latter has become widely used as a
euphemism for the word ‘harmony’(和谐[héxié]) to
convey the meaning of “censorship”, because the lexeme和谐[héxié] (‘harmony’) was artificially displaced
from active use in the Internet, being perceived as unpleasant and scornful by the Chinese authorities. With
time the euphemism河蟹 [héxiè] has began to function
in the Internet as a verb. Instead of saying “something
is censored” (in the normative version 被和谐 – ‘was
harmonised’), the creative youth have replaced the lexeme和谐 by the lexeme河蟹in this passive construction →被河蟹 – ‘subject to river crab’ (‘censored’ in
the blog interpretation). Thus, for the sake of sarcastic
resistance to the official discourse and censorship
young Internet users have concealed the word和谐 [héxié] (‘harmony’) behind its homophone [héxiè] – ‘river
crab’, which in its turn has fostered the semantic convergence of the lexemes.
In addition tohomophony, young people also create nicknames to denote certain social and political
events or personalities to conceal certain phenomena
related to the China’s social-political life: 金三胖 [Jīn
Sān Pàng] – ‘Fat Man Kim the 3rd’ (the nickname of
the son of the former Korean dictator Kim Jong II, who
held the post of the DPRK Supreme Leader after his
father’s death in 2011). The Chinese Internet users
sneered at Kim Jong Un, the leader of the dynasty’s
third generation, calling him “Fat Man Kim the 3rd”.
Such a humiliating nickname is unlikely to cause discontent in Beijing, as the Chinese authorities do not
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support the young leader who has repeatedly taken severe measures aimed at executing the North Korean
high-ranking officials (the case of the enigmatic poisoning of the Kim Jong Un’s elder stepbrother Kim
Jong-nam in the Kuala Lumpur International Airport).
However, after some time of the “Fat Man Kim the
3rd” nickname use the messages with the following
headlines appeared in the cyperspace (Vision Times
2016).
): 跨国独裁！金正恩要中国封杀 «金三胖» –
‘Interstate dictatorship! Kim Jong Un demands China
to remove the nickname ‘Fat Man Kim the 3rd’ from
the virtual circulation’. This publication indicates the
harsh negative reaction of the DPRK Supreme Leader
to his ironic Internet nickname.
2. Classification of the lexical and grammatical
transformations in the Chinese Internet texts
Numerous violations of the normative grammar of
the contemporary Chinese standard language are typical of the Chinese-speaking cyberspace. The need of
the young active Interent users to accelerate the process
of communication in the network has led to the emergence of new ways to express opinion, which had a significant impact on grammar. At the same time, the deviational processes also influenced the lexical and semantic levels of the Chinese language, which prompted
the semantic transformation of the traditional linguistic
and cultural constants that are the most prominent in the
Chinese youth Internet slang.
The impetus for acquiring the positive connotation
by the structure 很X, 很XX was probably the Chinese
governement’s ban of the annex to the well-known –
especially among gamers – computer game “魔兽世界
” (“World of Warcraft”) in 2010 due to the excess of
naked bones of the game characters. The authorities
claimed that naked bones hinder the development of
“healthy and harmonious online community”. Therefore, the game operator in China who represented the
interests of its authors had nothing left but to “build up
flesh” on the characters’ skeletons in the Chinese version of the original “World of Warcraft”. The game developers have repeatedly warned the authorities about
their possible bankrupcy if they fail to sell the game annex. To fully understand the situation consider the following facts: more than 11 million of people, among
which about 3 million Chinese, play “World of
Warcraft”; the game takes place on the Northskull continent invaded by the King of the Dead; players have to
constantly encounter “living” skeletons that rose from
their graves, and travel on land covered with dragons
bones (Lenta.ru 2009).
The release of the “World of Warcraft” updated
version with the “built up flesh” prompted heated discussions among game fans, who used the grammatical
structure 很X, 很XX: 魔兽世界»很好很强大 – ‘New
version of the game is ‘very wonderful, very powerful’(Forum for playing games2018). It should be noted
that forum name contained the above-mentioned structure with characters initially used to convey a negative
meaning.
In addition to the example analysed above, in the
Internet one can find the examples with a similar negative connotation: 很假，很虚伪[hěn jiǎ, hěn xūwèi] –
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‘very phony, very fake’, 很黄很开叉 [hěn huáng hěn
kāi chā] – ‘very yellow, very revealing (about clothes)’,
很傻，很天真[hěn shǎ, hěn tiānzhēn] – ‘very stupid,
very naive’. Nevertheless, the last expression may acquire a positive connotation, which is diametrically opposite to other phrases. On this forum the participants
had an opportunity to leave posts expressing their personal opinions, wishes and comments on the new version of the game.
3. Conversion in the Chinese Internet texts
Conversion in linguistics means the transition
from one part of speech into another. As Chinese is an
isolating language, it lacks morphological elements
(prefixes and suffixes) that bear certain grammatical
meanings. In Chinese it is usually impossible to express
the change in the word’s grammatical characteristics
with the help of flexions. That is why conversion serves
as a means of changing the word’s operative meaning.
The linguistics encyclopedic dictionary defines conversion as a kind of transposition, during which the transition of a word from one part of speech into another occurs in such a way that the nominative form of a word
of a certain part of speech (or its stem) is used without
any qualitative change in another part of speech
(Yartseva 1990). In the Chinese linguistics this phenomenon is called活用 [huóyòng] (‘active usage’) –
the use of parts of speech in their non-typical functions.
Noticeably, this grammatical phenomenon is especially
widespread in the Chinese-speaking Internet space.
3.1.Nouns in the function of an adjective.霹雳
[pīlì] – lit. ‘thunderbolt, lightning strike’: Internet forums and blogs are full of examples of the Chinese
characters that are nouns, but are used in the function
of an adjective. For example, 霹雳 (lit. ‘lightning
strike’) is a noun that is widely used by the Internet
community as an adjective. The primary source of such
use of this unit is the drama “请深深雨濛濛” – “Romance in the Rain” (also known as “Profound love in a
heavy rain”) – jointly produced by Yi Ren Communications Company (怡人傳播有限公司) in Taiwan and
International Television Corporation (中国国际电视
总公司) in China.
Having learnt that her lover left her, the heroine of
the drama is experiencing a mental trauma. She laments
in despair: 怎么会有这么霹雳的消息嘛! – ‘How can
news be so tragic (lit. striking)!’ (Literature City Forum
2009). Notably, a grammatical indicator, particle的, is
used in this example, the noun霹雳 performing the
function of an adjective. In the contemporary Chinese
standard language the particle的 is used in the following cases: a) after a pronoun or a noun to indicate the
possessive relations; b) in an attribute expressed by a
two-syllable adjective and a noun denoting that the attribute relates to the noun. In its semantics this expression is close to the aforementioned neologism in the
passive voice 被雷 meaning ‘a person in a state of mental shock’ (see Section 2.3). However, the neologism霹
雳 indicates the higher degree of astonishment. Both
neologisms may be used in the above-mentioned structure 很X, 很XX meaning “very [one-syllable character], very [two-syllable character]”: 很雷, 很霹雳 –
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‘very shocking, very astonishing’ (Phoenix Fashion Forum 2008;Time Net Forum 2009). This phrase is
widely used on forums, where young users discuss a
startling, sometimes even shocking appearance of popular female celebrities.
The original meaning of the character菜[cài] in the
contemporary Chinese language is ‘meals, food, greenery’. However, young Internet users are now using this
character with a negative connotation pointing at “second-ratedness, inferior quality”. Thus, in the Internet
one can find the following expressions (Zhidao
Baidu2019): 你也太菜了吧，你做的饭太菜了– ‘You
are so bad, and the food you cooked is awful!’ It should
be noted that in the Chinese standard language there is
a number of lexemes initially meaning “low quality”,
“second-ratedness”. Therefore, in the standard language this phrase would sound in the following way: 你
太差了, 你做的饭太差! (ZhidaoBaidu 2019). In the
standard version the character菜withtheInternetmeaning ‘bad, awful’ was replaced by the standard equivalent差 [chà], one of the meanings of which is ‘bad’.
In additon to the analysed character菜, the character水 [shuǐ] (lit. – ‘water’) is also used in the Internet in
the meaning of ‘bad, awful’ pointing at the low level of
something. For example, 这也水了点 – ‘It is also a bit
‘bad’. To sum up, having different forms of representation,the characters菜 and 水 convey the same pejorative meaning in the analysed sentences found on different Internet platforms.
3.2.Proper names in the function of an adjective.
克林顿[kèlíndùn]: in recent years, the proper names
adjectivation has become quite common in the Internet
(e.g. 克林顿 [kèlíndùn]– ‘Clinton’ – surname of the
former president of the United States). William Jefferson “Bill” Clinton is the 42nd president of the USA
(1993-2001), and former governor of Arkansas (held
the office for 12 years). Bill Clinton is the third youngest president of the USA after Theodore Roosevelt and
John F. Kennedy. President Clinton has become notoriously famous for the sexual relationship with the
White House intern Monica Lewinsky in the Oval Office.
Let us consider some social and historical facts
that may help to shed light on etymology of grammatical transformations. When answering pressing questions on the delicatedetailsofhispersonallife, President
Bill Clinton used the strategy of self-defence: 我不记
得 – ‘I do not remember’; 我想不起来 – ‘I cannot recall’ (Netease 2018). This strategy helped the president
to avoid reporters’ provocations even when answering
the questions on his relationships with Monica Lewinsky. For example, the former president tried to avoid
direct answers in any possible way: 那要看你如何定
义这件事 – ‘Everything depends on the meaning you
put in’ (SinaBlog 1999). This phrase has become a real
aphorism, and is used in the US when it comes to justification and self-defence. Thus, the expression 你说话
很克林顿 – ‘Your words are very Clinton-like’, where
the onym克林顿 performs the function of an adjective,
is widely used in the Internet. Particularly noteworthy
is the fact that this expression is used to expose those
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Internet users whose manner of communication resembles Clinton’s one. Therefore, the emphasis is put on
the falsity and insincerity of someone’s statements.
哈姆莱特 [Hā mǔ láitè] (‘Hamlet’) is one of
Shakespeare’s most famous works, and the name of the
main character Hamlet is widely used in secondary denotation. This onym is adjectivised, and acquired new
grammatical semantics in the Internet. The use of哈姆
莱特 in an utterance points at pompousness and sometimes confusion. For example, 你说的是什么啊？这
也太哈姆莱特了吧! – ‘What are you saying? Your
words are too Hamlet-like!’ (Souhu Weibo 2013). In
this case the onym emphasises the incomprehensibility
of the message for the addressee.
4. Contracted expressions or neo-Chengyu
累觉不爱
The expression 累觉不爱 drew the attention of
young Internet users in 2014 after the publication of the
following post: 很累，感觉自己不会再爱了− ‘I am
so tired. I feel I will never fall in love again’.
After this message the expression 累觉不爱 has
become the key topic of many forums on the problems
of relationships between men and women. In particular,
Internet users discussed how to respond to beloved men
who use such an expression. The members of the
women’s forum ironically changed its meaning: 累[lèi]
(就) 觉 [jiào] (‘sleep’ instead of original 觉 [jué] ‘think,
feel’), (不)累 (就) 爱 − we get an expression 累就觉不
累就爱literally meaning ‘when tired – sleep, not tired
– love’. Thus, the expression 累觉不爱 acquired a completely different ironic connotation.
In additon to the love theme, the expression累觉
不爱, as well as the previous one男默女泪,has spread
on other spheres of youth life. For example, 对于中国
足球，我早已累觉不爱了− ‘I am so tired of Chinese
football. I think, I will never love it again’ (Souhu
Weibo2018).
死掉了
This construction is quite common in the Chinesespeaking Internet space. It literally means ‘to die’. This
construction usually marks the end of the utterance in
online communication. However, when used in the
youth Internet discourse the construction 死掉了does
not acquire a pejorative connotation, but merely
stresses the additional meaning of an utterance. In communication this construction is usually used with a
complement verb. The complement 死掉了 is used directly after the monosyllabic verb, but when following
the two-syllable verb, it is preceded by particles的, 得,
地. For example, 我累死掉了 – ‘I am so tired!’ (SinaBlog 2015); 困死掉了 – ‘I am so exhausted / sleepy!’
(Q&A web service 2017); 我饿死掉了− ‘I am so hungry!’ (Douban Group Forum 2018). As we can see, all
verbs used in these sentences are monosyllabic.
5. Conclusion and implications for further investigation
The Chinese Internet language is a non-normative,
emotionally colored, functionally limited language subcode of the young people, which has formed a large so-
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cio-age group within Chinese society. The Internet language of the youth is a primary medium of identification, consolidation, separation them from theother social groups formingmodern Chinese society.The language of Chinese youth, represented on the Internet,
can be considered in two ways: 1) as a "new form of
language" and 2) as a process of social adaptation of the
language to the globalized world.Today, due to information technology and free access to the Internet, a
written communication on the Network acquires new
forms that are reflected at such language levels as lexical-semantic, morphological and syntactic.
The formation of a large number of new lingualformsin the Chinese youth slang as a sublanguage expands the opportunities for young people to choose the
most convenient means to transmit and exchange information on the Internet providing the Internet communication with fastness and introducing to it more play element. However, it is also obvious that the replacement
of original elements by thr foreign ones, followingWestern-type communication models, vulgarization
of traditional word semantics, providing lexemes with
new unusual for them functions,might be harmful for
lexical and grammatical norms of the Chinese literary
language. For the time being it is happening, as it was
shown, only on the level of virtual communication
within the frames of slang sublanguage used by Chinese youth. Though the tendency might spread and attack the norms of the literary language.All said above
has relation not only to the Chinese Internet slang, but
to this form of any developed world language. So we
see the prospective of this work in the further study of
this phenomenon on the material of different national
languages.
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АННОТАЦИЯ
Гоголевское описание немецкого быта в его раннем творчестве проникнуто далекими от реальной
жизни мифологизированными и стереотипными представлениями о Германии и ее ментальности.
В нарративе писателя возникает не реальная Германия, а ее идеальный образ, сотворенный воображением автора. Также идеализированы у него и образы персонажей - немцев. Отсутствие реального опыта
сказывается и в том, что Н.В. Гоголь опускает в своих художественных текстах детали немецкого быта и
его характерные национальные особенности.
ABSTRACT
The Gogol perception of German style life in his early creativity was imbued with mythologized and stereotypical ideas about Germany and its mentality did not corresponded to real picture.
The Russian writer embodied in his narrative the unrealistic and ideal Germany, created by the author's imagination. His image of German character was idealized as well. The lack of real experience also affected the fact
that Gogol omited the details of German life and its national features.
The image of the main characters was decided according to the basic rules of romantic aesthetics, and the
literary Gogol’s texts encluded association with the motives and fiction concept of the German writers.
However the Western European literary tradition contributed to the creation of the unique Gogol art world,
became attractive for Russian readers.
Ключевые слова: восприятие, немецкий стиль жизни, авторское воображение, национальные особенности.
Keywords: perception, German style life, author's imagination, national features.
Образ главных персонажей решается в гоголевском нарративе согласно всем основным правилам романтической эстетики, и в его текстах можно
найти многочисленные переклички и ассоциации с
немецкими авторами.
Однако западноевропейская литературная традиция способствовала созданию собственного уникального гоголевского художественного мира, в который он приглашал войти своего заинтересованного читателя.
Широко известно, что первая юношеская поэма Н.В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» не принесла

успехом начинающему автору, но именно с неё берёт начало развитие немецкой темы в творчестве
будущего классика.
Создавалась поэма во время обучения Гоголя в
Нежинской гимназии и, видимо, дорабатывалась
перед печатным изданием в 1929 году. Поэма была
написана под сильным влиянием романтизма, в
особенности немецкого. Наступающий капиталистический буржуазный век с его мещанским мировоззрением и сугубо меркантильными ценностями
побуждал Гоголя и многих его современников искать забвение в немецком романтизме и творчестве
«пламенного» Шиллера, которое притягивало
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своей идеальностью, отдалённостью от существенности» и высокими представлениями о всеобщей
гармонии [1, с. 38].
Симптоматичен был и псевдоним, выбранный
молодым автором. «Ганц Кюхельгартен» был издан
в Петербурге под псевдонимом «Алов», вызывая у
читателя ассоциации с ярким цветом, созвучным
имиджу пылких романтических натур.
Содержание предисловия, выдержанного
также в романтической тональности, туманно и неопределённо. Читателю сообщается, что некоторые
«куски» книги безвозвратно утеряны, заранее как
бы готовя его к несвязности отдельных частей текста между собой. В действительности, из 18 картин
идиллии, предложенной на суд читателя, отсутствовали V, XII и XV, а стилистический рисунок
произведения обнаруживал «совершенное невладение автором стихотворной техникой» [2,с. 25].
Автор оказывается почти after ego со своим героем, так оба они предстают в образе молодых мечтателей, воображающих вырваться из тесного круга
«существенности» и «обыденности» и отправиться
открывать для себя прекрасный мир далёких, необыкновенных стран.
«Немецкий дух» идиллии проглядывает в именах, географических обозначениях и далее в гастрономических предпочтениях, характерных для
немцев.
Описанием отличительных деталей немецкого
быта и уклада жизни проникнуто теми мирологизированными и стереотипными представлениями о
Германии, которыми угощали русского читателя
модные журналы тех лет в лице Н. Полевого с его
«Московским телеграфом» и другие не менее популярные издания.
Говорится, что дом Вильгельма Баруха, мызника «… выкрашен зелёной краской, крыт / Красивою и звонкой черепицей <...> Решетка из прекрасных лоз, красиво / И хитро сделана самим Вильгельмом; / По ней висит и змейкой вьется хмель».
Далее следует перечисление домашних животных, которые имеются в хозяйстве у немецких хуторян, а затем-праздничного стола, накрываемого в
честь дня рождения жены Вильгельма, Берты: «…
жёлтый вкусный сыр / Редис и масло в фарфоровой
утке / И пиво, и вино, и сладкий бишеф ; / И сахар ,
и коричневые вафли ;/ В корзине спелые, блестящие плоды: / Прозрачный грозд, душистая малина,/
И , как янтарь, желтеющие груши, / И сливы синие
, и яркий персик» [3,II,с.39]. В честь именинницы
играют старый скрипач и юноша Фриц на флейте.
В поэме не реальная Германия, а её идеальный
образ, сотворенный воображением автора. Отсутствие реального опыта сказывается и в том, что
Н.В. Гоголь опускает детали немецкого быта и его
собственно немецких особенностей, представляя
читателю право самому дорисовывать картину.
Также идеализированы у автора и образы персонажей-немцев. Они предстают перед читателем
неизменно гостеприимными, разумными, «милыми» и «добросердечными»: «живой Вильгельм»,
«разумная хозяйка Берта» , «добросердечной пастор» , всегда «милая дитя-Луиза» 40-3[3,II, с.40].
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«Смотри, ты Ганца пожури порядком: / Зачем он к
нам так долго не идёт?» - говорит Луизе отец
[3,II,с.40 ].
Образ главного героя Ганца решен во всех основных правилах романтической эстетики. Его
душа тяготиться милой немецкой родиной и мечтает о путешествиях в дальние страны. «Ему казалось душно, пыльно/ В сей позаброшенной стране,
/ И сердце билось сильно, сильно / По дальней,
дальней стороне» [3,II, с.42].
Непонимание окружающих и чуждость героя
житейских сторон жизни обрекает его на замкнутость, потребность в одиночестве и чтение романтических строк, которые созданы в его метущейся
душе.
«Но если мир души разрушен, /Забыт счастливый уголок, /К нему он станет равнодушен, /И для
простых людей высок» [ 3,II, с.43 ].
Путешествие в далёкие страны рушит наивные
воззрения героя, не подкрепленные собственным
жизненным опытом. Представляя себе далёкие
страны, которые являлись объектом желаний и мечтаний, герой полагался на рассказы о их далёком
прошлом и легендарные сказания. Разочарованный
юноша возвращается под родной кров, и наконец,
понимает, что только здесь он сможет обрести гармонию и счастье.
Литературоведы указывают на конкретный литературный замысел гоголевской поэмы, считая,
что в этом случае автор использовал идиллию «Луиза» немецкого поэта Иоганна-Генриха Фосса. Гоголь, видимо, познакомился с ней в переводе Н. Теряева, так как немецким языком он владел далеко
не в совершенстве. Е.Дмитриева, в частности, отмечает, что с текстом немецкого поэта действительно
можно найти много общего. «За покрытом столом
обедал с любезным семейством / Добрый священник из Грюнау»,- такие строки обнаруживаются в
начале поэмы. Конечно же, этот герой весьма близок к гоголевскому пастору. Схоже и описание деревенской местности у немецкого поэта: и по двору
ходили «С курами гордый петух, и голуби с кровли
высокой, /И надутый индюк».
У Гоголя имеется очень похожее описание:
«На чердаке толпится стая/ Мохнатых голубей;
протяжно клохчут / Индейки; хлопая встречает
день / Крикун петух». Столь любимый пастором
напиток-кофе-у Фосса также имеется. «Кофе сварим и напьемся под тенью берёз белоствольных»,предлагает один из героев идиллии. В обоих случаях отмечаются дни рождения дочери священника. В случае с Гоголем праздник у матери Луизы,
Берты. В немецком произведении-у самой заглавной героини, имя который, кстати, тоже было заимствовано Гоголем» [4, с.77].
Гоголь высоко ценил переводы немецких текстов на русский язык, и в этом смысле непревзойдённым для него оставался В. Жуковский. Писатель
даже считал, что переложения текстов русского поэта порой гораздо лучше их оригиналов, о чем есть
высказывание в статье «В чем наконец существо
русской поэзии и в чем ее особенность?» из «Выбранных мест из переписки с друзьями».
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Во многом с идеальной поэзией В. Жуковского
были связаны далёкие от реальной жизни, возвышенно-романтические представления о Германии,
крушение которых Гоголь лично пережил впоследствии.
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя
находятся в контексте славянской народной культуры, но если возникает «немецкая тема», то вспоминается образ черта, которого кузнец Вакула
назвал «немцем проклятыми», требуя отвести себя
в Петербург. В начале повести автор помещает меткое сравнение черта и германца, но с той оговоркою, что немцем в Малороссии называли «всякого,
кто только из чужой земли, хоть будь он француз,
или цесарец, или швед» [3,II,с.150].
Таким образом чёрт - это некий пришелец с далёкого запада, воплощающий для русского сознания все чуждое, если не откровенно враждебное
славянской православной душе.
У гоголевского чёрта мордочка «оканчивалась,
как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ноги
были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке» [3,II,с.47].
Похожую внешность имел в Нежинском гимназии надзиратель Зельднер, который за свой человеческий характер и специфическое обличье совершенно не пользовался уважением со стороны воспитанников. Н.В. Гоголь даже сочинил по этому
поводу оскорбительные для немца стихи, которыми
дразнили своего воспитателя не любившие его гимназисты.
В материалах биографии Н.В. Гоголя из архива
Гимназии высших наук сохранилось упоминания о
другом вопиющем происшествии, когда в ответ на
замечание Зельднера воспитанник Кобеляцкий
начал хлестать его по ногам хлыстиком, бить педагога по голове, а затем и вовсе бросился за ним в
погоню [5, с.307].
Этот фактический эпизод исследователи сопоставляют с текстом гоголевской повести, где кузнец
Вакула, взяв хворостину, отвесил бесу «три удара,
и бедный чёрт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель».
Говорить о буквальном соответствии реального случая и художественного текста все же не
стоит, но нельзя отрицать и тот факт, что именно
Зельднер с его колоритной внешностью и немецкими особенностями характера, в котором были
скаредность и откровенная скупость, был первым
реальным представителем немецкой нации, с которым юному гимназисту пришлось тесно общаться.
В другой гоголевской повести «Пропавшая грамота» дед, оказавшись в адском пекле, видит никтонибудь другого, а именно черта на «немецких ножках».
В «Майской ночи» голова и винокур заняты
обсуждением нового способа получения вина,
изобретённого всё теми же немцами: «курить не
дровами, как все честные христиане, а каким-то
чертовским паром».
Нельзя отрицать и того, что использование образа беса в гоголевских повестях было связано с
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фольклорными традициями и народными поверьями. «Чёрт» - это собирательный образ чужого,
враждебного «разнящегося с христианской ментальностью» [6]. Этот образ согласовывался и с образами иностранца, который говорил на чужом, непонятном наречии и вызывал подозрительность и
недоверие в народной среде.
С.Оболенская указывает на то, что «подобные
воззрения, относящиеся к иностранцам вообще и
германцам, в частности, можно обнаружить и в других произведениях отечественной литературы.
Например, в рассказе «Кикимора» О.М. Сомов выводит образ некоего странного господина, то ли
немца, то ли француза Вот-он Ивановича, о котором среди крестьян шёл слух, " что в нем сидит бесовщина и что его не достанет только на путное
дело» [7, с.28].
Но чёрт имеет постоянное присутствие и в
немецкой культурной традиции.
Например, Ю.В.Манн в книге «Поэтика Гоголя» приводит слова немецкого учёного XVIII
века К. Флегеля, который говорит о том, что чёрт
является постоянным действующим лицом в
немецких религиозных драмах: он «стремится
овладеть душой своей жертвы, но попадает впросак
и посрамляется» [8, с.24].
В немецкой фольклорной и литературной традиции образ черта с его глупостью подавался в ироническом и юмористическом ключе. В Германии до
сих пор имеет место традиция, связанная с
предрождественским персонажем Крампусом, имеющим рога и густую шерсть. Он появляется в день
Святого Николая, похищает непослушных детей,
засовывает в мешок и уносит с собой. Кроме того,
Крампус питает особую слабость к женскому полу
(вспомним чёрта из «Ночи перед Рождеством»).
Данное сравнение, конечно, носит больше иллюстративный характер, но, как отмечает Ю. В. Манн,
«украинский» черт многим походит на «немецкого» черта с его комической наивностью» [9, с.84].
В гоголевских повестях выходцы из Германии
воспринимаются местными жителями с недоверием. В повести «Ночь перед Рождеством» винокур
и голова упоминают в своём эмоциональном диалоге о немецких кренделях как национальном кушанье, но вывод головы все же весьма однозначен:
«Я бы батогом их, собачьих детей» [3 II,с.122].
В черновой редакции повести «Иван Федорович Шпонька и его тётушка» помещик Григорий
Григорьевич упоминает о лекарях, которые морочат голову простым людям: «иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих немцев».
Однако в «Вечерах» содержится и упоминания
о немцах в безусловно положительном ключе. Вакула, оказавшись в столице искренне восхищается
красотой медной ручки, очевидно, сделанной мастером из Германии, а брови Катерины из «Страшной мести» наводят на сравнение с немецким бархатом.
«Немецкий след» видился И. Виноградову и в
повести «Сорочинская ярмарка». Он пишет о том,
что отдельные описания из повести в чём-то совпа-
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дают с оценкой города Любека, который Гоголь посетил в 1829 году и подробно охарактеризовал в
письмах к матери. Внимание учёного привлекло
изображение воза, на котором Солопий Чаревик с
семьёй перевозил тяжёлую поклажу. Сходный момент имеется и в письме из Германии: Гоголь рассказывает об огромных фурах с ящиками, в которых можно увидеть «семейство, достойное фламандской школы, везущее в город продукты».
Достаточно ёмкой является проблема влияния
на гоголевское творчество поэтики и эстетики
немецкого романтизма. Исследователи усматривают текстовые параллели повести «Страшная
месть» и ранней поэмы «Ганц Кюхельгартен». И.
Виноградов указывает на сходство образа колдуна
с немецким пастором, за которым водились в прошлом «лютые дела», от которых он отрёкся ради
спасения своей души. Покаянные подвиги пастора
соответствуют неисполненным обетам колдуна.
«Старик-священник не спал целую ночь, очевидно проведя её в молитве; колдун же лишь обещал Катерине, что день и ночь будет молиться
Богу, но так и не смог в итогов стать на праведный
путь. Кроме того, «какая-то чёрная вода», которую
пил колдун, очень напоминает «кофий», любимый
пастором. Внимание писателя к своему раннему
произведению можно найти и в сцене, когда у берега Днепра мертвецы напугали пана Данило и его
спутников: «Крест на могиле зашатался, и тихо
поднялся из нее высохший мертвец». А вот аналогичный момент из «Ганца Кюхельгартена»: «Подымается протяжно / В белом саване мертвец, / Кости
пыльные он важно / Отирает, молодец...»
«Такие описания могли быть навеяны и произведениями В.А. Жуковского, черпавшего вдохновение во многом из германских источников. Вот,
например, строки из известной переводной баллады «Людмила», перекликающиеся с приведёнными гоголевскими цитатами: «Видит труп оцепенелый: / Прям, недвижим, посинелый, / Длинным
саваном обвит». «Чертописец» и, по выражению
Вяземского, «поэтический дядька чертей и ведьм
английских и немецких»,- именно так называет Жуковского в своём труде С.К. Шамбинаго» [4, с.89],
[10, с.13].
Если обратиться к библиотеке юного Ганца из
гоголевской неудачной идиллии, то можно обнаружить имена известнейших немецких писателей-романтиков. На книжной полке гоголевского героя
стояли книги Тика, Новалиса и Шиллера, но ими
увлекался и сам начинающий писатель.
Исследователи гоголевского творчества самого раннего периода уже находили в повествовательном нарративе «Вечеров» переклички с сюжетными поворотами и отдельными мотивами произведений Людвига Тика. Сходство обнаруживалось
в наличии магии колдовства, фантастических сюжетов и загадочных, заключающих в себе некую
тайну или проклятие героях.
Но здесь дело не только в творческой переработке другого литературного текста, а в той особенности, что оба писателя ориентировались на народные источники и фольклорный материал, что в
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определённой степени объясняет наличие родства
между ними [11].
Литературоведы усматривали, в частности, видимое сходство между повестью Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купалы» и новеллой Тика
«Любовные чары» [12]. В обоих текстах присутствует мотив принесения в жертву ребёнка. Но у
Тика на преступление решается девушка ради обретения любовного чувства нерешительного Эмиля, а
у Гоголя всё гораздо приземлённее. Принесение
детской жертвы необходимо Петрусю, чтобы разбогатеть и жениться на Пидорке.
У Гоголя после смерти Ивася старуха, «вцепившись руками за обезглавленный труп, как волк,
пила из него кровь». Схожий эпизод, описанный в
несколько ином ключе, находим и в «Любовных чарах»: когда ведьма перерезала девочке горло, появился дракон, и «чёрный язык стал лизать бьющую
ключом алую кровь».
Е. Дмитриева высказывает предположение,
что мотив дьявольского золота, которое завораживает неудачливого кладоискателя, и тему его безумия, разрушающего жизнь молодожёнов, «могло
подсказать Гоголю и другое произведение Тика повесть «Руненберг», перевод которой был опубликован в одном из номеров журнала «Галатея» за
1830год. [4, с.87].
Исследователями гоголевских текстов отмечалось большое значение красного цвета в произведениях Людвига Тика, который сопутствовал страшным и мистическим эпизодам развития художественного сюжета. Они полагают, что эти образы из
нарратива Тика подвигнули Гоголя к использованию такого же оттенка и с той же символикой.
Петрусь из гоголевской повести бежит из леса,
«где всё покрылось перед ним красным цветом» 403[3,II,с.106], а в «Любовных чарах» Тика в день свадьбы Эмиля с неба, покрытого облаками, «прорвался прощальный лучь и, словно багровой кровью, обрызгал всю местность и особенно здание с
галереями с галереями, колоннами и гирляндами»
[13, с.257].
В алых тонах описана Гоголем и трагическая
развязка истории Петра. Когда в доме возник призрак загубленного маленького Ивася, то «прииведение всё, с ног до головы, покрылось кровью и осветило всю хату красным светом» [3,II,с.103].
В этом смысле характерна и «страшная история» о красной свитке из повести «Сорочинская ярмарка».
Другим схожим мотивом является у Гоголя и
Тика образ ведьмы, которая перевоплощается в их
литературных текстах в различных вариациях.
В «Майской ночи» у Гоголя злая мачеха лихо
оборачивалась кошкой, превращалась в животных,
что, по словам односельчан, умела и неутомимая
Солоха из «Ночи перед Рождеством». У Людвига
Тика в «Руненберге» наводившая ужас на всю
округу «лесная женщина» могла принимать черты
прекрасной красавицы, а в «Вие» у Гоголя, напротив, миловидная панночка могла показаться в облике уродливой старухи. У Тика в «Белокуром
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Экберте» колдунья превращается в молодых людей, с которыми вступает в дружеские отношения
главный герой.
Мотив всевозможных превращений и чародейства разрабатывается Гоголем в повести «Страшная
месть».
Колдун из повести по ходу сюжета принимает
обличье казака на свадьбе сына есаула, гостя Катерины Капряна и отца героини, в котором он выступает перед дочерью и зятем. Гоголь описывает изменение облика героя: «нос вытянулся и повиснул
над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, и стал перед
ним тот самый колдун».
У Тика волшебник также принимает свой подлинный вид: «сильно дрожали все члены его тела,
все мускулы лица , так что нельзя было узнать ни
одной прежней черты его».
Оба автора прибегают к изображению колдовства. Колдун у Гоголя, используя магические образы, вызывает душу Катерины, а Пиетро у Тика
пытается оживить молодую невесту Антонио Крещенцию.
Интересно, что мотивы, движимые колдунами,
в обеих повестях оказываются сходными. Оба они
пытаются завладеть женщинами, над которыми испытывают свои чары, имеют тайные желания склонить их к замужеству с ними. Катерине из гоголевской повести колдун обещает быть «славным мужем», а Крещенция у Тика рассказывала бывшему
жениху о многообещающем предложении волшебника: «Я могу совершенно воскреснуть, как обещает мне злодей, если отдамся ему всем сердцем,
если он в тайне будет моим мужем».
Похожими деталями обставлены и ритуалы чародейства. В повести Тика «Пиетро Апоне» во
время ритуала звучат звуки странной музыки, сопровождающие появление из стен различной ужасной нечисти. В «Страшной мести» у Гоголя во
время магических обрядов слышатся необычные
шумы, а место икон занимают какие-то «страшные
лица».
Тема превращений присутствует и в сказке
Людвига Тика «Эльфы». Когда Маша заходит по
ходу сюжета в дремучий лес, он в миг превращается
в «роскошный цветник, в котором пестрели пышные тюльпаны». В этой связи можно вспомнить
эпизод из повести Гоголя «Заколдованное место»,
когда деда неожиданно переносит неведомая сила
из баштана в поле.
Повести Л.Тика были переведены на русский
язык в двадцатые годы XIX столетия, и , скорее
всего, Гоголь был знаком с ними. Но рассматривая
сюжетные параллели и использование схожих мотивов в нарративе обоих авторов, всё не стоит заявлять о их прямом заимствовании. Н.В. Гоголь и Л.
Тик в равной мере черпали свой художественный
материал из народных источников, которые у многих народов схожи по своей природе. И в немецком,
и в русском фольклоре благополучно существуют
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ведьмы , колдуны и другие сказочные персонажи,
обладающие магическими способностями и искусством чародейства.
Эстетика немецкого романтизма, несомненно,
оказала влияние на мировоззрение русского писателя, но западно-европейская литературная и культурная традиция способствовала созданию собственного уникального гоголевского мира, в которой
автор
приглашал
войти
своего
заинтересованного читателя.
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АННОТАЦИЯ
Реальное столкновение с особенностями немецкого быта и культуры привели Н.В. Гоголя к отказу от
многих предубеждений и иллюзий.
В поэме «Мертвые души» немецкая тема присутствует во многих характерных деталях и содержит
противопоставление русской и немецкой ментальностей. Образы иностранцев соответствуют тем мифологизированным типажам, которые они воплощали в массовом сознании русского народа. Но сопоставление разных культур, характеров и образов жизни позволяет писателю поднимать проблему национальной
идентичности и необходимости развития народного самопознания и сохранения национальных традиций,
а также бережного отношения к родному языку.
ABSTRACT
The real clash with the peculiarities of German life and culture led N.V. Gogol to abandon many biases and
illusions.
The contrast between Russian and German mentalities was represented in the poem "Dead souls" in many
characteristic details and shades. The images of foreigners was corresponded by the mythologized types embodied
in the mass consciousness of the Russian people. The comparison of different cultures, characters and lifestyles
motivated the writer to raise the problem of national identity and take the important part of national self-knowledge
and national traditions, as well as a careful attitude to the native language.
Ключевые слова: культура, образ иностранца, культурная идентичность, родной язык.
Keywords: culture, image of foreigner, national identity, native language.
После неудачи с идиллией «Ганц Гюхельгартен» Гоголя не оставляла мысль все же создать поэму, и в письме к В.Жуковскому писатель говорит
о замысле поэмы «Мертвые души» как о знаковом
произведении: «Вся Русь явится в нем! Это будет
моя первая порядочная вещь,вещь , которая вынесет мое имя» [1,Т.XI,с.74].
Примечательно, что неудавшаяся юношеская
поэма отразила в полной мере то далекое от реальности мифологическое представление о Германии,
которое утвердилось у читающей русской публике
в первые десятилетия девятнадцатого столетия.
Реальные столкновения с особенностями
немецкого быта и культуры привели писателя к серьёзному отрезвлению и отказу от многих
предубеждений и иллюзии. Похожая тема возникает в финале шестой главы первого тома «Мертвых душ», где говорится об отрезвлении.

«Чего нет и что не грезится в голове его? он в
небесах и к Шиллеру заехал в гости — и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит
он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной
площади, и даже близ кабака, и вновь пошла побудничному щеголять перед ним жизнь»
[2,Т.VI,с.131].
В этом образе проглядывают черты и самого
автора, которому пришлось воочию столкнуться с
непростыми реалиями быта и традициями российской столицы, жестоко разбивающей прекраснодушные мечты её наивных и восторженных новосельцев.
В поэме «Мертвые души» немецкая тема присутствует в мелких, но довольно характерных деталях уже в первой главе : Чичиков читает театральную афишу, в которой говорится о драме «г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору -
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девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны». Речь идёт о невероятно популярном
драматурге времён Гоголя Августе Фридрихе Фердинанде фон Коцебу и его пьесе «Испанцы в Перу,
или Смерть Роллы». Писатель непонаслышке был
знаком с сочинениями этого автора: в гимназии он
вместе с другими учениками даже принимал участие в постановке его пьесы.
В начале второй главы «Мертвых душ» Гоголь
представляет читателю слуг Чичикова Петрушку и
Селифана,обещая написать о них поподробнее , так
как «любит чрезвычайно быть обстоятельным во
всем, и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский,хочет быть аккуратен, как немец»
40-3 [2,Т.VI,с.19], хотя персонажи эти «не заметны».
Гоголь вновь противопоставляет разные национальные типы, хотя и делает это в мягкой , шутливой форме.
«Русский подход», все же, якобы, пересиливает, и после характеристики Петрушки о Селифане лишь сообщается, что он был «совершенно
другой человек». Но внимательное отношение автора к мельчайшим деталям, скурпулёзная подача
многих подробностей и множество метких наблюдений и замечаний позволили Н.В. Гоголю создать
завораживающие в своей жизненности художественные образы, которые обессмертили его имя и
были созвучны «немецкому» отношению к своему
профессиональному мастерству.
Художественный нарратив «Мертвых душ»
содержит примеры противопоставления русской и
немецкой ментальностей. В начале пятой главы поэмы, когда бричка Чичикова сталкивается с коляской,едущей навстречу, все мужики ближайшей деревни пошли посмотреть, что же произошло, «так
как подобное зрелище для мужика сущая благодать, всё равно, что для немца газеты или клуб»
[2,Т.VI,с.91].
В «Авторской исповеди» Гоголь поднимает
проблему национальной идентичности, которая выявляется только при сопоставлении разности других культур, характеров и образов жизни.Он писал,
что «хотел изобразить русского человека со всем
разнообразием богатств и даров, оставшихся на его
долю, преимущественно перед другими народами,
и со всем множеством тех недостатков, которые
находятся в нем также преимущественно перед
всеми другими народами» [2,Т.VIII,с.442].
В силу этой задачи Гоголь постоянно обращается к всевозможным сравнениям русских с англичанами, немцами или французами. Но иноземные
образы соответствуют тем мифологизированным
типажам, которые они воплощают в массовом сознании русского народа. В этих типажах заострены
и гиперболизированы «односторонние, условносхематические» и даже «комические стандарты их
поведения» [3, с.25].
Главная черта стереотипного мышления заключается в стремлении отделить себя от «других»,
определить «национальные признаки от тех, которые, якобы, принадлежат «аутсайдеру».
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Одним из самых ярких способов проявления
национальной идентичности является словесная
культура, которая обнаруживает индивидуальные
особенности использования стиля и лексики родного языка.
Гоголь писал, что любой народ отличается
«своим собственным словом, выражая какой ни
есть предмет, отражает выраженье его часть собственного своего характера» [4, с.109].
В третьей главе «Мертвых душ» писатель рассуждает о тонкостях употребления русского языка
в человеческом общении: «Француз или немец век
не смекнёт и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком
станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом» [1,Т.VI,с.49].
Гоголь восхищается силой и гибкостью русского слова, меткостью его попадания в самую
сущность и сердцевину предмета, характера или явления: «бывает метко всё то, что вышло из глубины
Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких
иных племён» [1,Т.VI,с.109].
Но при этом автор говорит о языковом мастерстве и других народов: «затейливо придумает своё,
не всякому доступное умно-худощавое слово
немец».
В прилагательное «умно-худощавое» писатель
вкладывает понятие о немецкой языковой лапидарности при всей глубине семантического наполнения немецкой речи.
Писателя беспокоит засилье иностранной лексики в родном языке, говорящее о пренебрежении
к национальной традиции и культуре.
В «Мертвых душах» ощутимо авторское беспокойство за чистоту русской словесности. Писатель говорит о засилии иностранной лексики в речи
своих сограждан, конечно, имея в виду образованную часть русского общества. Он отмечает с очевидным прискорбием, что от некоторых людей «не
услышишь ни одного порядочного русского слова,
а французскими, немецкими и английскими они,
пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь» [1,Т.VI,с.164-165].
Со своей стороны Гоголь довольно определённо заявляет, что «не решается внести фразу какого-то либо чуждого языка в сию русскую свою
поэму» [2, Т.VI,с.183], характеризуя особенности
жанровой природы своего произведения и специфики его стилистики.
Но «немецкая тема» активно вкраплена в художественный нарратив поэмы, и упоминания о
немцах или определённых свойствах немецкого характера звучат не только из уст автора, но и в репликах отдельных гоголевских персонажей.
В этом смысле показательно сцена из четвёртой главы поэмы, в которой настойчивый Ноздрев
пытается продать Чичикову шарманку, а тот изо
всех сил противится этой покупке: «Ведь я не
немец, чтобы, тащится с ней по дорогам, выпрашивать деньги».
Но на этот довод неутомимый Ноздрев возражает: «Да это не такая шарманка, как носят немцы»
[1, Т.2,VI,с.80].
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Реплика Ноздрева имеет реальную историческую составляющую и отражает отдельные характерные черты бытования немецкой диаспоры на
российской земле. Дело в том, что в Москве и Петербурге, да и в других городах Российской империи оседали не только немцы, которые имели профессиональную подготовку и ремесленные навыки,
но и те, кто принадлежал к самым низшим социальным слоям общества, пишет в книге С. Оболенская.
Такому типу людей посвящён также очерк Д.Григоровича «Петербургские шарманщики».
Таким образом, художественное повествование обращало читателя к знакомым ему реалиям
окружающей действительности и становилось верным отражением картин русской жизни. Стоит
также припомнить ворчливое суждение Собакевича в пятой главе поэмы о французских и немецких докторах, обнаруживающее разительную разницу в менталитете и национальных пристрастиях:
«Выдумали диэту, лечить голодом! Что у них
немецкая жидкостная натура, так они воображают,
что и с русским желудком сладят!» [1,Т.VI, с.99].
От немцам отделяются, на них не хотят быть
похожими, но интонации сохраняются незлобливонасмешливые, в них нет ярко выраженной агрессии
или ненависти. В начале третьей главы слуга Чичикова Селифан ругает чубатого коня: «Ты знай своё
дело, понтальончик ты немецкой!» [1,Т.VI, с.40].
В русской провинции девятнадцатого столетия
развлечения на немецкий манер приобрели довольно большую популярность среди уездного мелкопоместного дворянства. В поэме говорится о купеческой пирушке с немецкими затеями: «на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами ,
пуншами, бальзамами» 31-2[Т.2,VI,с.193]. Как о
примере заразительной тяги к немецкому Гоголь
говорит о совещаниях, «которые составляются для
того, чтобы покутить или пообедать, как-то: клубы
и всякие воксалы на немецкую ногу» [1, Т.VI,
с.198].
Немецкое влияние распространялось на российской почве не только в сфере проведения досуга, но и было видимым в самом устройстве отечественного быта. Так у Собакевича, готового «перевешать»
немцев
да
французов
стиль
собственного дома был «в роде тех, какие у нас
строят для военных поселений и немецких колонистов» [1, Т.VI, с.93].
Не остаются без внимания и немецкие достижения в области философии и отдельных отраслей
науки. Тентетников во втором томе поэмы «Мертвые души» слушает лекции о развитии общин отдельных немецких городов. Про почтмейстера
Ивана Андреевича говорится, что он любил «философию и читал весьма прилежно, даже по ночам,
Юнговы «Ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккарртсгаузена» [1, Т.VI,с.156].
Этим увлечением немецкой философией, видимо, и объясняется ироническое обращение к
нему товарищей: «Шпрехен зи дойч, Иван Андреевич?» [1, Т.VI,с.156].
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В литературоведении уже высказывалось мнение, что упоминание немецкого мистика и философа Карла Эккартсгаузена не является в гоголевской поэме случайным. В частности, М. Вайскопф
пишет о том, что, возможно, упоминавшиеся в
немецкой книге «Обитель смирения» и «Храм самопознания»… преобразились в пародийный маниловский «Храм уединенного размышления, обездушный Скоточеловек, противопоставляемый грядущему «Духочеловеку», -в Собакевича» [5].
Эккартсгаузена упоминает и с своей книге В.
Гиппиус «Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники» и приводит записи из архива Нежинской
гимназии, где указано, что профессор во время лекции взял книгу Эккартсгаузена у одного из учеников, и надо сказать, счёл её не особо полезной для
пансионеров».
Н.В. Гоголь пытается отойти от стереотипной
подачи восприятия немцев в русском сознании. Это
восприятие строилось как на различиях ментальности и характеров обоих народов, так и на признании
недостатков и достоинств каждого из них.
История о похождениях капитана Копейкина
подается в поэме в жанре легенды, но при этом отмечается, что возможным местом ранения русского
капитана может быть германский Лейпциг, и таким
образом флёр легендарности захватывает и немецкое пространство. Н.В. Гоголь соотносит художественный нарратив с реальными историческими событиями, ибо в известной битве народов, происходившей под немецким городом Лейпцигом в
октябре 1813 года, союзные армии России, Австрии, Пруссии и Швеции нанесли окончательное и
непоправимое поражение наполеоновской армии.
Н.В. Гоголь тонко подмечает как положительные, так и отрицательные свойства немецкого
национального характера с точки зрения русской
ментальности.
Чичиков просматривает реестр купленных им
мертвых душ, и его взгляд цепляется за информацию о сапожнике Телятникове. Русский сапожник
в восприятии Чичикова, если он мастер своего дела,
не отделим от немецкого влияния: «Учился ты у
немца, который кормил вас всех вместе, бил тебя
ремнем по спине за неаккуратность, да и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник, и не нахвалился тобою немец».
Но, с другой стороны, о дальнейшей судьбе героя говорится, что Телятников решает открыть своё
дело, «да не так, как немец, что из копейки тянется»
[1, Т.VI,с.137].
Упоминание о немецкой копейке, складывающей по капле немецкий достаток, возрождает ассоциации с подробностями биографии самого главного героя. С детства Чичиков стремится к накопительству и слушает наставления отца, говорящего о
важности той самой копейки, из которой слагается
будущее финансовое благополучие.
В одной из редакции поэмы Н.В. Гоголь прямо
указывает на сходство Чичикова с немецким способом достижения материального достатка. Чичиков
одержим своей целью денежного накопительства, и
в «этом отношении он был сущий немец и одарен
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щедро той добродетелью, которой не достаёт у русского человека, именно, терпением» [1,Т.VI,с.369].
В окончательной редакции Чичиков даже превосходит немцев: «Он показал терпение, перед которым ничто деревянное терпенье немца, заключённое уже в медленном и ленивом обращении
крови его» [1, Т.VI,с.238].
Однако русская предприимчивость, основанная не на немецких правилах, терпит неудачу. Максим Телятников пренебрегает немецкой «аккуратностью» и, «не желая тянуться из копейки», набирает множество заказов. Но немецкое качество,
усвоенное у учителя, больше не заботит русского
сапожника. Сапоги, сделанные им наспех и из дешевых материалов, очень быстро приходят в негодность, и сапожное дело оборачивается крахом.
Но Телятников при этом винит не собственную
профессиональную нерадивость, а бывшего наставника-немца с его народом: «Нет, плохо на свете!
Нет житья русскому человеку: всё немцы мешают»
[1, Т.VI,с.137].
Гоголь воспроизводит в поэме существующий
стереотип в русском сознании о «немецком засильи» в России. Этот стереотип характерен не только
для русских. В истории немало примеров, когда
представители одного этноса обвиняли в своих бедах представителей другого народа, живя в пределах одной государственности.
Н.В. Гоголь в ироничном ключе показывает в
поэме безуспешные попытки привить русским
черты немецкой ментальности, не меняя их сознания.
По ходу движения гоголевской поэмы Чичиков оказывается в поместье полковника Кошкарёва,
который желает изменить весь уклад русской
жизни на западный манер. Находясь на постое со
своим полком в Германии, он был поражён уровнем
всеобщей немецкой культуры, когда даже «дочь
мельника умела играть на фортепиано». Решение, с
точки зрения , русского помещика , может быть довольно простое: стоит «только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, -науки повысятся, торговля поднимется, и Золотой век настанет
в России» [1,Т.VI,с.63].
В этом подходе отражается сатирический
взгляд автора, высмеивающего бюрократический
подход к социальным изменениям и новшествам,
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когда воплощается культ внешней формы лишённой всякого содержания.
В гостях у Платоновых Чичиков слышит от
брата Василия противоположное мнение о немецком влиянии на русскую натуру: «для русского хороши только зипун и рубаха, а как только заберется
в немецкий сюртук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет»
[1,Т.VI,с.92].
Речь идёт не только о костюме, но и о чужой,
навязанной ментальности, которая противоположна природе и свойствам русского национального характера.
Гоголь в финале первого тома «Мертвых душ»
всё же настаивает на собственном пути России
среди других национальных культур и народностей.
Русская птица-тройка несется в своё, неопределенное автором будущее, и управляет ею «не в
немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и
сидит чорт знает на чём».
Соотношение русской и немецкой ментальности, существующее в гоголевской поэме, расширяло диапазон читательских представлений и ассоциаций. Черты и детали другого, сосуществующего
рядом национального характера помогали глубже и
трезвее вглядеться в собственную сущность, посмотреть на себя отстранённым взглядом и оценить
достоинства и недостатки своей национальной природы, образа жизни и реалий окружающей действительности.
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АНОТАЦІЯ
У статті наведені результати дослідження мовленнєвої поведінки шлюбних партнерів як учасників
сімейних конфліктів. З’ясовано, що мовленнєва реакція подружньої пари у процесі сімейних конфліктів
може мати різні комунікаційні та поведінкові вияви, які залежать від стратегії поведінки шлюбних партнерів у конфлікті. При стратегії «боротьба» шлюбні партнери як учасники діалогу найчастіше надають
перевагу таким мовленнєвим вчинкам, як докір, сперечання, напад. Мовленнєва поведінка подружжя
набуває характеру взаємних звинувачувань, викликаних незадоволенням поведінкою партнера. Це спричиняє психоемоційне виснаження та негативні бажання і переживання у шлюбних партнерів.
ABSTRACT
The article presents the results of a study of speech behavior of marital partners as participants in family
conflicts. It is noted that the speech reaction of a married couple in the process of family conflicts can have different
communication and behavioral manifestations, which depend on the strategy of behavior of married partners in
the conflict. In the strategy of "struggle", marriage partners as participants in the dialogue often prefer such verbal
acts as reproach, argument, assault. The verbal behavior of the spouses takes the form of mutual accusations caused
by dissatisfaction with the behavior of the partner. This causes psycho-emotional exhaustion and negative desires
and feelings in spouses.
Ключові слова: сімейні конфлікти, мовленнєва поведінка шлюбних партнерів, стратегії поведінки.
Keywords: family conflicts, speech behavior of marriage partners, behavioral strategies.
Постановка проблеми. Як свідчить практика,
мовленнєва поведінка шлюбних партнерів є ключовим моментом життєдіяльності сім’ї, вона визначає
ефективність її функціонування і перспективи розвитку. Серед найпоширеніших проблем, які належать до сфери міжособистісної взаємодії подружжя, є проблема сімейних конфліктів [2; 3; 4; 7;
8; 10]. Сімейні конфлікти провокують ворожнечу,
образи, взаємні звинувачення і являються серйозною психологічною проблемою для міжособистісних стосунків подружжя, батьків і дітей, сватів
тощо. Взаємини учасників сімейного конфлікту можуть виявлятися через вербальну комунікацію
(крики, словесні образи) та невербальні дії (бійка,
биття посуду, штурханина та ін.). У більшості випадків сімейний конфлікт провокує виникнення вельми широкого спектру негативних мовленнєвих
реакцій шлюбних партнерів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукової літератури свідчить про те, що

увагу дослідників привертає цілий комплекс проблемних питань, пов’язаних із сімейними конфліктами, зокрема: фактори, що сприяють виникненню
сімейних конфліктів (І. Ващенко, Л. Кондрацька) [2], сімейні конфлікти як фактор емоційного
вигорання у підлітків (Л. Кондрацька) [3], типологія та характеристика сімейних конфліктів (Н. Максимова) [4], сімейні кризи як причини сімейних
конфліктів (Н. Оліфірович та ін.) [5], порушення міжособистісної комунікації у стосунках молодої
пари як передумова проявів сімейного насильства
(А. Парфанович) [6], формування у майбутніх психологів готовності до запобігання та подолання сімейних конфліктів (А. Руденок) [10]. Доречно звернути увагу на прагнення дослідників вивчити мовленнєву поведінку подружжя у ситуаціях
адюльтеру та при вияві ревнощів (Є. Потапчук) [8;
9].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогоднішній день відсутні
комплексні дослідження мовленнєвої поведінки
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шлюбних партнерів при виникненні сімейних конфліктів. Існує потреба у розробці практичних рекомендацій членам сім’ї щодо моделей мовленнєвої
поведінки подружжя з дітьми, розвитку культури
мовлення дітей, пошуку ефективних шляхів подолання сімейних конфліктів.
Метою статті є здійснення теоретичного аналізу впливу сімейних конфліктів на мовленнєву поведінку шлюбних партнерів та з’ясування шляхів
надання їм психологічної допомоги.
Виклад основного матеріалу. Сімейне життя
часто об’єднує жінку і чоловіка, які мають різну систему цінностей, інтелектуальні здібності, морально-психологічні властивості, життєві орієнтири
та прагнення. Відсутність оптимального поєднання
ознак подружжя, які можуть сприяти гармонійному
шлюбному партнерству детермінує низький рівень
міжособистісної сумісності пари, відтак виникає
неузгодженість рольових очікувань, розчарування
та роздратування. Все це стає сприятливим підґрунтям для виникнення сімейних конфліктів.
За свідченням І. Ващенко та Л. Кондрацької
[2], серед факторів, що сприяють виникненню сімейних конфліктів є: незадоволення потреби в значущості свого «Я», неповага почуття гідності з боку
партнера, погіршення матеріального стану сім’ї, неможливість нормально працевлаштуватися, тривала відсутність житла, незадоволена потреба в позитивних емоціях, неадекватні рольові очікування,
несумісність характерів, конфліктність, грубість,
агресивність, відмінність поглядів на сумісне подружнє життя, виховання дітей, ставлення до батьків
або родичів, обмеження свободи, активності дій, самовираження членів сім’ї, фобія втрати дитини батьками, сексуальна дисгармонія шлюбних партнерів та ін.
На думку Н. Максимової [4], існують об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення дисфункцій
сім’ї. Серед об’єктивних дослідник виділяє такі фактори, як економічний та соціальної нестабільності.
Що стосується суб’єктивних чинників, то авторкою
виокремлюються існуючі стереотипи й упередження, що можуть вступати у суперечність із сьогоденними реаліями життя. При цьому, серед причин сімейних конфліктів дослідниця виділяє: помилковість при виборі партнера, невідповідність
мотиву взяти шлюб до функцій сім’ї, незавершеність стосунків з батьківською родиною, втрата
ілюзій (синдром утопії), страх перед відмінностями, потреба в домінуванні одного партнера, яка
детермінована його внутрішніми конфліктами або
іншими особливостями партнерів, проблеми комунікації через нездатність партнерів проводити переговори з усіх проблем життя, особистісна незрілість
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партнерів, що виявляється у прагненні до уникнення відповідальності.
До причин конфліктів у сімейному спілкуванні
Н. Хлопоніна [12] відносить: суперечливість сімейних ролей та вузькі межі їх виконання, рольову перевантаженість партнерів, невизначеність рольових
очікувань, невідповідність сімейних ролей можливостям подружжя тощо.
Щодо мовленнєвої поведінки учасників сімейних конфліктів, то вона суттєво залежить від
індивідуально-психологічних
характеристик
шлюбних партнерів та стратегій їхньої поведінки
(боротьба, компроміс, пристосування, співпраця,
уникнення) [3; 6; 10]. За результатами нашого дослідження, організованого в лабораторії медикопсихологічних досліджень Хмельницького національного університет у 2019-2020 рр. було з’ясовано, що серед 88 опитаних шлюбних партнерів на
питання «Які комунікативні та поведінкові дії Ви
найчастіше використовуєте під час конфлікту з
членами сім’ї?» учасники опитування назвали такі
варіанти: виправдовуюсь (10,2%), домовляюсь
(19,3%), дорікаю (8%), жартую (5,7%), мовчу
(2,3%), нападаю (5,7%), погоджуюсь (10,2), прошу
вибачення (6,8%), сперечаюсь (10,2%), утікаю
(6,8%) частково поступаюсь (14,8%). Отримані результати вказують на те, що: 27,2% опитаних надають перевагу стратегії «пристосування» (виправдовуюсь, погоджуюсь, прошу вибачення), 23,9%
– обирають стратегію «боротьба» (дорікаю, нападаю, сперечаюсь), 19,3% – орієнтуються на стратегію «співпраця», 14,8% – спрямовані на стратегію «компроміс» і 14,8% – мають схильність до
стратегії «уникнення» (жартують, мовчать, утікають).
Отже, серед найбільш полярних стратегій
«боротьба – співпраця» переважає стратегія «боротьба» (23,9%). При такій стратегії сімейні конфлікти будуть породжувати мовленнєву поведінку
подружжя, спрямовану на суперечку, вираження
свого невдоволення чи взаємного звинувачування.
Зважаючи на те, що одиницею мовленнєвої поведінки є мовленнєвий вчинок (конкретний мінімальний акт у спілкуванні), ми провели додаткове
опитування учасників дослідження (21 шлюбного
партнера), для яких характерна стратегія «боротьба», щодо визначення одиниць мовленнєвої поведінки у сімейних конфліктах. З’ясувалося, що
при стратегії «боротьба» шлюбні партнери, як учасники діалогу, найчастіше надають перевагу таким мовленнєвим вчинкам: докір (100%), сперечання (100%), напад (74,1%). Мовленнєва поведінка подружжя набуває характеру взаємних
звинувачувань, викликаних незадоволенням поведінкою партнера (таблиця 1).
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Таблиця 1
Результати опитування шлюбних партнерів щодо мовленнєвої поведінки у сімейних конфліктах пр и
стратегії «боротьба»
Мовленнєвий вчинок
Вияви мовленнєвої поведінки подружжя
Де тебе так довго носило?
Куди ти витрачаєш сімейні гроші?
Навіщо ти купуєш вічно купуєш цей непотріб?
У тебе тільки рибалка на думці!
Чому твої батьки нам не допомагають?
Докір
Чому весь час пропадаєш з друзями?
Чому ти зависаєш у соціальних сітях?
Чому ти не приділяєш увагу дитині?
Чому ти не слідкуєш за своєю вагою?
Чому у тебе немитий посуд?
Покажи свою переписку у Вайбері!
Ти – бездарність!
Ти – бездушна людина!
Ти – жирна корова!
Ти – опудало, а не людина!
Напад
Ти – махровий альфонс!
Ти – хворе на голову створіння!
У тебе криві ноги, як твого діда!
У тебе не має мозку!
Щоб духу твого тут більше не було!
Ти сама (сам) така (такий)!
Якщо я хворий, то подивися на себе!
Сперечання
Якщо я утриманка, то ти егоїстичний дурень!
А ти ще гірша за мене!
Як бачимо, негативною характеристикою мовленнєвої поведінки шлюбних партнерів у сімейних конфліктах при стратегії «боротьба» є те, що
подружжя переходить з предмету конфліктів на
особистість один одного і починають принижувати честь і гідність партнера (ти – бездарність,
бездушна людина, жирна корова, опудало, махровий альфонс, хворе на голову створіння). Така мовленнєва поведінка набуває характеру зневажливих висловлювань, провокує появу в подружжя
почуття гіркоти, досади, душевного болю. Це, у
свою чергу, негативно позначається на психічному та фізичному здоров’ї такої сім’ї.

Стратегія поведінки «боротьба» здатна швидко виснажувати психіку учасників конфлікту,
спричиняти виникнення негативних психічних
станів, психоемоційного виснаження та депресії.
В депресивному стані шлюбні партнери поступово
забувають про те, яким веселим і життєрадісним
колись було їхнє сімейне життя. За результатами
застосування опитувальника В. Бакшинського та
О. Жданова «Індекс психоемоційного виснаження» з’ясувалося, що переважна більшість
шлюбних партнерів під час сімейних конфліктів
відчувають помірне чи повне спустошення» (таблиця 2).
Таблиця 2
Результати визначення психоемоційного виснаження шлюбних партнерів під час сімейних конфліктів
Психоемоційне виснаження
Шлюбні партнери (n-88)
Втома відсутня
–
Помірне спустошення
67%
Повне спустошення
33%

Як видно з таблиці, шлюбні партнери чітко
визнають те, що сімейні конфлікти спричиняють
втрату членами сім’ї моральних сил та здатності
до активного сімейного життя. Адже навіть «помірне спустошення», на яке вказало 67% опитаних,
може викликати у подружжя безсилля та апатію.
При «повному спустошенні» (33%) такі стани суттєво посилюють свій негативний вплив на лю-

дину, провокуючи появу «збайдужілого» шлюбного партнера – людини, для якої втрачає цінність
сімейне життя і стосунки з дружиною (чоловіком).
Водночас посилюється проблема особистісних переживань подружньої пари. Це підтверджують відповіді учасників дослідження на питання «Які відчуття можуть породжувати деструктивні сімейні
конфлікти?» (таблиця 3).
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Таблиця 3
Результати опитування шлюбних партнерів щодо своїх бажань та переживань, пов’язаними з деструктивними сімейними конфліктами
Варіанти відповіді
Учасники опитування (n-88)
«бажання заглушити біль за допомогою за спиртних напоїв»
65,9%
«бажання покінчити життя самогубством»
12,5%
«бажання розлучитися з партнером»
60,2%
«бажання помститися партнерові»
23,8%
«відчуття зрадженості та образи»
100%
Звертає на себе увагу те, що 100% опитаних
шлюбних партнерів зазначили, що у них деструктивні сімейні конфлікти породжували відчуття
зрадженості та образи. Очевидно, це пов’язано з
глибокими розчаруваннями своїми партнерами,
моделі поведінки яких не відповідали взаємним
очікуванням. Особливу увагу привертає відповіді
шлюбних партнерів, які відображають не просто
емоційне переживання, а потяги до різних деструктивних дій. У першу чергу, це стосується таких
відповідей як: «бажання заглушити біль за допомогою спиртних напоїв» (65,9%), «розлучитися»
(60,2%). Крім того, 23,8% визнали у них бажання
помститися партнерові, а 12,5% – бажання закінчити життя самогубством.
Окрему увагу в процесі проведення нашого
дослідження ми звернули на вияви мовленнєвої
поведінки подружжя на різних стадіях сімейного
конфлікту (латентній, демонстративній, демонстративно-агресивній). З’ясувалося, що на латентній
стадії конфлікту у подружжя посилюються внутрішні роздуми, які стосуються очікування змін у моделі поведінки партнера. Через появу невдоволення мовленнєва поведінка має характер, переважно, замовчування, ухилення від прямої відповіді,
нещирість. На демонстративній стадії конфлікту
комунікація подружжя характеризується суперечками, претензіями, спробами переконати один одного у своїй правоті. З’являється легке роздратування та незначна вербальна агресія. На демонстративно-агресивній стадії конфлікту шлюбні
партнери виявляють вербальну і невербальну агресію, злість, гнів. Внаслідок взаємних звинувачувань та образ виникає бажання розірвати стосунки. Це може породити сімейну ненормативну
кризу «розлучення» [5].
Загалом практика свідчить, що сімейні конфлікти можуть виникати на різних етапах сімейного
життя і бути наслідком сімейних нормативних і ненормативних криз [5; 10]. Наслідками надмірних сімейних конфліктів для подружжя можуть бути інтенсивні вияви емоцій: сльози, скандали, стеження,
сварки, докори і підозри. За свідченням Є. Потапчука, мовленнєва поведінка подружжя має свої певні особливості, наприклад, в ситуаціях адюльтеру
[8] та при виникненні ревнощів [9]. Дослідник звертає увагу на те, що іноді ревнощі здатні досягати
такої сили, що набувають нав’язливий характер:
марення ревнощів може виявлятися в агресивних
діях по відношенню до партнера. Задля збереження
психічного здоров’я та сімейних стосунків подружжю при виникненні підозр важливо вміти коре-

гувати та контролювати свою мовленнєву поведінку. Для цього потрібно: практикувати у стосунках
повну відкритість; якщо щось турбує, треба це
озвучувати і без докорів; з’ясувати з партнером, які
ситуації провокують ревнощі і домовитися про можливі варіанти поведінки в таких ситуаціях; усвідомити для себе: що змушує мене ревнувати? в чому
я не впевнена і чому?
Якщо між партнерами уже розгорівся конфлікт
на ґрунті ревнощів, для його подолання потрібно:
якомога швидше відновити спілкування після сварки; довіритися партнерові (повірити в його слова);
важливо розібратися в собі, усвідомити причини
виникнення ревнощів [1; 2; 4; 11].
Результати нашого дослідження дозволили визначити основні шляхи запобігання сімейних конфліктів. За свідченням А. Руденок [10], такими
шляхами є: формування психолого-педагогічної культури, знань з основ сімейних стосунків; виховання дітей з урахуванням їх індивідуально-психологічних і вікових особливостей, а також емоційних станів; організація сім’ї на засадах
рівноправності, формування сімейних традицій, розвиток взаємодопомоги, взаємної відповідальності,
довір’я і пошани; формування культури спілкування.
Насамперед важливо проводити просвіту молоді з питань підготовки до шлюбного життя та вибору шлюбного партнера, зокрема щодо розвитку
уявлень про шлюбний потенціал та міжособистісну
сумісність шлюбних партнерів. Далі потрібно здійснювати просвіту подружжя з питань взаємної підтримки зони особистісного комфорту та конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях. Для запобігання сімейних конфліктів важливо навчати
шлюбних партнерів навичкам гармонійної сімейної
комунікації, умінню розподіляти сімейні обов’язки
та правильно застосовувати сімейні ролі, наприклад, однодумець, порадник, слухач, співрозмовник, розрадник. Подружжя має вміти створювати
зони особистісного комфорту членів сім’ї та уникати міжособистісних зіткнень. Крім сказаного
вище, надзвичайно доречно мотивувати шлюбних
партнерів засвоювати методи самоконтролю поведінкових, емоційних та мовленнєвих реакцій, що
здатні провокувати сімейні конфлікти.
Висновки та пропозиції. Отже, результати
проведеного дослідження дають змогу зробити висновки про те, що мовленнєва поведінка подружньої пари під час сімейних конфліктів може характеризуватися різними мовленнєвими реакціями, які
залежать від стратегії поведінки шлюбних партнерів у конфлікті. При стратегії «боротьба» шлюбні
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партнери, як учасники діалогу, найчастіше надають перевагу таким мовленнєвим вчинкам: докір,
сперечання, напад. Мовленнєва поведінка подружжя набуває характеру взаємних звинувачувань, викликаних незадоволенням поведінкою
партнера Це спричиняє психоемоційне виснаження та негативні бажання і переживання шлюбних партнерів. Звідси виникає потреба у проведенні психологічної просвіти молоді з питань підготовки до шлюбного життя та вибору шлюбного
партнера, зокрема щодо розвитку уявлень про
шлюбний потенціал, міжособистісну сумісність
шлюбних партнерів, а також про правила гармонійних сімейних стосунків. Вивчення зазначених вище
питань має бути одним із перспективних напрямків
для подальших досліджень даної проблеми
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