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PEDAGOGICAL SCIENCES
IMPORTANCE OF VOCABULARY AND SPOKEN GRAMMAR IN TEACHING SPONTANEOUS
SPEAKING SKILL
Askhatova A.
Master of Two Foreign Languages,
University of International Business, Kazakhstan, Almaty
ABSTRACT
Spontaneous speech processing by non-native speaker is a challenging moment when it comes to second
language acquirers with lower level. The first point to think in developing the spontaneous speech is to enhance
the learner’s ability in speaking the mastering language. Game-based learning tends to be one of the effective
approaches that may enhance the prepared speaking abilities and create the foundation for developing the spontaneous speech of students. Another study showed the correlation between psychological confidence of the learner
and spontaneous speech producing. The third researcher identified that the lack of proper knowledge tends to
create barriers in speaking spontaneously. In the present paper learners of four different groups were expected to
improve their spontaneous speaking abilities considering all the abovementioned moments. The main emphasis
was on advancing the lexis and on helping use of compound-complex proper sentence structure of the students.
The use of spoken grammar was also essential in developing spontaneous speech of learners. Successful results
were shown by most of participants, due to the assumption that provision with necessary knowledge may cause
the improvement of confidence. In the end, this experiment can be considered suitable both for linguistic and nonlinguistic specialties.
Keywords: spontaneous speech, vocabulary, expressive vocabulary, spoken grammar.
Introduction
One of the main features which may demonstrate
learners’ proficiency in language is his speaking ability.
Encouraging students to speak and improve speaking
skills is vital and considered as one of the factors of
“developing communicative competence and language
proficiency level” (Mymrina, Abdrashitova and Zakharova, 2018). This statement can be supported by Zaremba (2006), who argued in favor of speaking skills
considering it as essential and demanded in daily communication (as cited in Eiadeh, Sobh, Zoubi &
Khasawneh, 2016, p. 182). However, since speaking
skill may demonstrate its importance in context and
communication, it is vital for learners to learn how to
obtain spontaneous speaking ability. This also was
claimed by the Eiadeh et al. (2016) that it is important
to improve all skills including writing, reading and listening along with speaking one in order to achieve effective communication, but without proper developed
speaking ability including improvisation by learner
while communicating, - which also called as spontaneous speech of learner - communicator may suffer from
own insufficient involvement into exchanging information (Eiadeh et al., 2016).
Learners of English language may face some difficulties in mastering the spontaneous speaking skill.
From the beginning to learn English as a foreign language, learners tend to experience a certain kind of
stress. This stress can be classified as the stress based
on anxiety, nervousness and even fear of speaking in
completely different language. Horwitz (1986) demonstrated three unrelated types of anxiety, taking place in
the learning process of students, which are connected
with “communication apprehension, test anxiety and
fear of negative evaluation” (as cited in Yalçın and
İnceçay, 2014, p. 2621). He described the “communication apprehension” as the fear to communicate with

others as well as the fear of speaking in front of other
people.
Many researchers conducted number of investigations in order to reveal the approach to deal with this
type of problem as it was stated above. Yalçın &
İnceçay (2014) suggested using game-based learning,
debates and role-plays for involving learners in spontaneous speech. It was also found out that game-based
learning may lead to disappearance of familiarity,
which in its turn may build the convenient atmosphere
for learners to accomplish the speaking ability properly.
Hwang, Ma, Shadiev, Shih & Chen (2014) also stated
that collaboration of game elements with context may
enhance students’ motivation to speak in the target language more frequently (p. 198). However, the controversial results were illustrated in the investigation of
Chen, Tsai and Chang (2019), where despite a range of
advantages positively influencing on learners speaking
skills, the criticisms on game-based learning also remain due to the assumption that this method tends to
lead to addiction and may have uncertain results in
learners’ knowledge.
The other assumption may also take place in lack
of knowledge in the experience of learner. Shortage of
knowledge in expressive vocabulary, lack of wide information on various topics also can create challenges
in producing spontaneous speech.
The core aim of the present study is to reveal how
to improve proper spontaneous speech of students by
advancing expressive vocabulary of participants and by
making able them to construct proper sentence structures in their speech.
There are limitations which are related to the assumption that this study can be used considering culture, location and personal features of learners.
Dependent variables of the study tends to include
advancement of expressive vocabulary and using
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proper grammar structure while speaking by learners.
Independent variables also present in this research and
they include such factors as personal features of students, the usage of mother tongue by learners, anxiety
of them and force major circumstances. These factors
may affect both negatively and positively on the process of this study and may inhibit the course of the
study, resulting in the final results which can be seen at
the end of the research.
Reviewed literature
The importance of vocabulary in learning English
was proved by many researchers. According to Nation
(1999), Maximo (2000), Read (2000), Gu (2003), Marion (2008) and Nation (2011) and others vocabulary is
important in producing spoken language and writings
of students (as cited in Alqahtani, 2015). The important
issue of significance of the vocabulary in learning L2 is
that vocabulary range and spoken language of learner
is interrelated conversely influencing each other.
Alqahtani (2015) pointed out that advanced of vocabulary may provide learner with confidence in speaking.
Necessity of paying attention to vocabulary use in
learning L2 was claimed by Khan, Radzuan, Shahbaz,
Ibrahim & Mustafa (2018), where the vocabulary improvement was seen as a fundamental issue promoting
all four communicative skills to be enhanced. In their
study, it also was clearly supported that vocabulary is
vital for oral speech development.
Before using essential vocabulary in processing
the spontaneous speech learner must be able to identify
the strategy of learning vocabulary. One may say that it
is vital to learn vocabulary based on topics associating
with items, another may say that strategy can be seen in
reviewing, memorizing and in reminding new words.
Considering all, each learner must reveal own appropriate way of learning vocabulary (Astika, 2016).
The next important moment of learning producing
spontaneous speech is proper grammar and sentence
structure use in oral speech. It was argued by Hillard
(2014) that written and spoken grammar differs from
each other in terms of several moments. As usual, in
spoken grammar ellipsis, heads, tails, fillers and backchannels and phrasal chunks are important, while also
tend to be incorrect if they are used in writings (Hilliard, 2014). Basturkmen (2001) also argued that written
and spoken languages are different and spoken language grammar may have own features to be taught students but many EFL teachers neglect teaching spoken
language focusing on written language. On the other
hand, Mumford (2008) reported on necessity of proper
grammar structure in spoken language and offered approaches to its production.
In the process of acquiring the target language it is
necessary to consider personal features of learners. It is
obvious that participants may differ from each other
and the tool which tends to be useful for one learner can
also be considered as completely unhelpful for another
participant. The effectiveness of which approach can be
used for learners will be defined by deeply investigating independent variables of this study. One of those is
the usage of learners’ convenient language which may
create extra obstacles and even create some barriers in
acquiring the target language. The other main issue that
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must be considered is the anxiety and fear of learners.
Many researchers agreed that in the course of teaching
the mistakes of students must not be corrected by
teacher in front of other students (Yalçın and İnceçay,
2014, p. 2621). Psychologists believe that this action
may lead to creation of barriers in acquiring speaking
skills by learners due to the fear of being mistaken (Lasagabaster & Sierra, 2005). In the course of the present
research the spontaneous speaking abilities of learners
must be increased with the help of adopting several actions including learning vocabulary and improving spoken grammar of students. It is also necessary to consider the independent variables, due to the assumption
that they cannot be eliminated but considering all it is
possible to enhance students spontaneous speaking
skills. The core of the present study is to find out if the
game-based learning is useful to encourage students to
speak without preparations and how effective they are
in this issue.
Methodology
Participants
Participants of the present study were divided into
several groups. First two groups were third year students of the University of International Business and
were specialized in economics, law and marketing,
which can also be determined as non-linguistic specialties. Other two groups were first year students of the
Kazakh Ablaikhan University of International Relations and World Languages and were specialized in
teaching English, translation studies, which can be determined as linguistic specialties. In order to avoid confusion four groups were renamed to A, B, C and D consequently.
Group A included nineteen students having A2
level. As it was mentioned above, these students were
representatives of non-linguistic specialties, gaining the
specialty in the field of Economics and Law. There
were sixteen female and three male representatives.
Their average age ranged between nineteen and twenty
one. Despite the level of these students they had obstacles in producing spontaneous speech due to own reasons. However, in terms of reading and listening skills,
they showed higher than average indicators.
Group B included twenty one students having in
average the level A2 in English. As it was mentioned
above, these students were included in the group of
non-linguistic specialty. These students were gaining
their major in the field of Economics and Management.
There were thirteen women among students and eight
male representatives. Their average age was between
nineteen and twenty one. In spite of the level, these students had obstacles in transferring their thoughts to
speech. Compared to the Group A these students
showed higher results in pretesting the grammar skills.
Materials
The present study tends to use both qualitative and
quantitative research methods. Pre-test and post-test interviews of students provided as the method of qualitative research, while during-the-experiment testing included data, stipulated to be quantitative method.
Pre-test interview included ten questions on various topics including general information about their
hobbies, specialization and their attitude toward policy,
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medicine and opinion about the current situation in the
world.
Post-test interview included ten questions on the
same topics as it was asked during the pre-test interview. In order to avoid confusion with data abuse, questions were changed, but the main aim of them remained
the same.
Interviews and test dedicated to check the students’ success are divided into particular topics and
were subject to be passed by students after each activity, taken to improve spontaneous speaking skills of
students. There were three activities and three testing
consequently. One activity lasted two weeks during
which the activity aimed at improving the speech of students taking into account their psychological features,
using proper grammar in spontaneous speech and advancing the vocabulary.
Procedure
Seven weeks were provided to improve students’
spontaneous speech. Each week covered three lessons,
and each lesson lasts fifty minutes. First lesson was devoted for informing participants on the present study
and on signing the consent form with accepting the
Rules of the experiment. From the second lesson the
experiment was expected to be started. During the second and third lessons students were pre-interviewed.
Almost all participants were interviewed in these lessons however there were those who could not join the
lesson due to certain reasons. Students’ number who
were absent in this day contained 3 participants from
the Group A. Later, they were interviewed before the
week 2. In this point the pre-testing was finished.
Week two is reported to cover assignments on the
topic of “Me and myself”. Tasks of these assignments
were to cover all information about the participant,
making able him to broadly speak about himself. During the first lesson of the week two, students collected
general information about their family, hobby and education. Grammar was expected to include Simple
Tenses, infinitive and gerund use. Vocabulary was expected to be broaden for fifty new words. Students
trained to speak about their family, hobby and education using new lexis and using complicated sentence
structure. Second lesson is given to collect deep information about their specialization. Students had to
gather such information as the emergence of their specialty, if it is expanded in their country and what they
can do for their country being such specialist. Grammar
tends to involve Past Tenses, Passive and Active
Voices, relative pronouns. Vocabulary was advanced
up to fifty new words. The third lesson was provided
for students’ speaking training about themselves. The
aim of these assignments was to broaden participants’
horizon by providing with extra information and make
them ready to speak about all aspects of their life. In the
end, participants had to tell about their opinion or attitude towards education in a whole and towards their
specialties in particular. Then, teacher asked participants five various questions about their family, hobby
and education, where students had not to simply answer
the question, but support the conversation encouraging
interlocutor to continue the theme.
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Week three involved the next topic, during which
the first lesson of the week students had to speak on the
topic of “Policy of the modern world”. The aim of assignments of this week was to encourage students to
broaden their knowledge in this field. First assignment
was to collect as many general information on the given
topic as possible. Students also had to analyze advantages and disadvantages of political acts of the modern world and constructively provide with their
thoughts according to the topic. Grammar must have
covered ellipsis, heads and tails as it was mentioned in
the study of Hilliard (2014), lexis must have advanced
up to forty-fifty new words. During the fourth week this
topic continued including new areas to speak by students. In the end, teacher asked each participant five
different questions about policy. Similar to the week
two, participants had to answer these questions including supporting arguments by encouraging the interlocutor to support the theme.
Week five and six covered the topic “Business and
digitalization” where students had to collect the information about business and digitalization, their correlation and be able to juxtapose the business of the previous decade with the business of the modern world, including the effect of digitalization on business
enhancement. The aim of assignments of this topic is to
broaden students’ knowledge in the field of business,
help them make a correlation, make them able to find
similarities and differences. At the end of this week,
students had to be able to analyze and provide with own
thoughts about the topic using correlation, comparison
and contrast. Grammar must be clear, without mistakes
in Tenses, sentence structure must be complex-compound, lexis must be advanced for forty new items. In
the end, teacher ask five different questions about the
topic. Similar to the previous weeks, participants had to
answer these questions including supporting arguments
by encouraging the interlocutor to continue the theme.
Week seven was dedicated for conduction of the
post-test interview.
Results
The present study aimed at improving proper
spontaneous speaking skills of students. Pre-testing
showed that Group A challenged in producing spontaneous speech due to thinking of the proper sentence
structure and proper grammar use. In addition, pre-testing showed quite good vocabulary range, but most
lexis, that they were able to understand in reading and
listening were challenging to be used in speaking. Testing, conducted during the investigation, showed that
ninety three percent of all participants of this group
learned half of the given vocabulary, but used only
quarter of the given lexis in speech. Post- testing determined as a final result, showed that Group A successfully destroyed their barriers of grammar usage in
speaking. Of the provided one hundred and fifty words,
almost all students were able to use more than half in
their final interview. The highest results were shown by
Saurambai Nurila and Toktagan Kymbat, who could
use seventy five percent of the given lexis in their
speech. Besides that, these two students showed less
Tense confusion in their speech, when they tried to use
more compound-complex sentence structures.
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Pre-testing of the Group B showed vague results.
More than half of these participants were able to use
Tense properly, but almost all students confused with
using advanced vocabulary. Similar to the group A,
they were able to understand most lexis by reading, but
had troubles in using them in their speech. Listening
was not challenging for these participants, but due to
lack of knowledge in proper pronunciation of words,
they were unable to comprehend most vocabulary that
they seemed to know in reading. On the other hand,
testing conducted during the experiment identified that
most of the provided lexis were known by thirty percent
of students, although they had troubles with their usage
in daily speaking. These assignments helped them to
utilize new lexis including their receptive vocabulary.
Final test, precisely the post-testing identified shifting
of almost all passive vocabulary from the given lexis to
expressive vocabulary. Since this group initially did not
have challenges in using proper Tenses and did less
grammar, final result showed usage of their passive vocabulary in speech as well as good results in using compound complex sentence structure.
Discussion and conclusion
Spontaneous speech learning is not only learning
how to correctly speak. The main difference between
teaching speaking skills and teaching spontaneous
speaking ability of student is in the fact that student is
supposed to be confident in own knowledge, destroying
barriers that tend to be constructed by psychological
features of the student. This study claims that ensured
with the proper knowledge in various topics as well as
providing with helpful knowledge in the field of English language may cause the improvement of student’s
proper spontaneous speech processing.
On the other hand, as it was discussed above,
teaching speaking and teaching spoken language is distinctive. According to researchers as Hilliard (2014),
Mumford (2008), Basturkmen (2001) spoken language
has little different grammar and it has not been shown
in traditional English textbooks. Thus Hilliard (2014),
claimed the importance of spoken grammar, teaching
spoken grammar cannot cancel the importance of traditional grammar use in speaking and this study may
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show that teaching both is helpful for learners to accept
and not to be anxious due to grammar mistakes in their
spoken language.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено ретроспективний огляд проблеми підготовки вчителів до профорієнтаційної роботи в Україні.
Охарактеризовано історичні періоди розвитку професійної орієнтації та особливості профорієнтаційної підготовки педагогів.
ABSTRACT
The article provides a retrospective review of the problem of teacher preparation for careers guidance in
Ukraine.
The historical periods of development of vocational orientation and peculiarities of vocational training of
teachers for careers guidance are characterized.
Ключові слова: історична періодизація, професійна підготовка, вчитель, професійна орієнтація, профорієнтаційна компетентність.
Keywords: historical periodization, professional training, teacher, career guidance, career guidance competence.
Постановка проблеми. У сучасних умовах великої актуальності набуває питання формування й
розвитку успішної особистості, яка впевнено адаптується до мінливих умов сучасного світу. Реформування загальної середньої освіти в Україні передбачає реалізацію концепції профільного навчання у
старшій школі, метою якого є самовизначення
учнів, формування адекватної оцінки власних можливостей тощо. Профільна підготовка базується на
перманентній профорієнтаційній роботі, до якої повинні бути готові вчителі всіх предметів. Спроби
підготовки вчителів до виконання профорієнтаційних функцій здійснювались, ще у минулому
столітті, тому слід проаналізувати історичний досвід такої діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Педагогічна
наука має певний досвід щодо визначення шляхів і
засобів підготовки майбутніх вчителів до профорієнтаційної роботи.
Питання розвитку і становлення системи професійної орієнтації в ретроспективі розглянуті в дослідженнях багатьох учених. О. Мельник виділив
три етапи становлення системи професійної
орієнтації в Україні доіндустріальний, індустріальний, післяіндустріальний [13, с. 14]. О. Пономаренко виділяє чотири етапи розвитку профорієнтації [18, с.105-106]. Аналогічну періодизацію пропонує М. Кузів: початок ХХ століття – початок Другої
світової війни; 50-ті роки ХХ століття – 1990; 1991
– 2007 роки; 2008 рік – до цього часу [12, с.12].
Спеціальних робіт, присвячених історії формування у майбутніх учителів профорієнтаційної
компетентності не здійснювалось. Деякою мірою ці
питання розглядались в роботах С. Золотухіної, В.
Харламенко, М. Янцура та ін.
Мета статті. Здійснити ретроспективний огляд
проблеми підготовки вчителів до профорієнтаційної роботи відповідно до періодизації профорієнтаційної роботи в Україні.
Виклад основного матеріалу. Історична динаміка підготовки майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи пов`язана з історичною динамікою профорієнтаційної роботи загалом.
Враховуючи різні підходи до періодизації ми
вважаємо, що історію розвитку профорієнтації в
нашій країні доцільно розділити на 8 основних етапів:

1. Початок ХХ століття – початок 20-х років –
зародження профорієнтації. Основною суперечністю, яка визначала потребу у створенні системи профорієнтації, була суперечність між потребами виробництва у працівниках, які можуть якісно
і ефективно працювати і відсутністю обґрунтування відповідності людини професійній діяльності. Дослідження базувалось на виробничоцентричній парадигмі профорієнтаційної роботи. Питання підготовки фахівців для профорієнтаційної
роботи у закладах освіти не ставились.
2. Початок 20-х – кінець 30-х років – становлення. Розробка теоретичних і методичних засад
профорієнтації, узагальнення накопиченого досвіду. Спеціальної підготовки фахівців з профорієнтації для загальноосвітніх закладів не
здійснювалось. Питання професійної орієнтації
вивчались майбутніми вчителями в рамках політехнічної підготовки, яка була домінуючою.
З 1922 р. здійснюються спроби запровадити
елементи профорієнтаційної роботи у окремих загальноосвітніх школах. Вони носять характер
профільного навчання (техніка, педагогіка, медицина, тощо).
Робота в цей період була побудована на поєднанні виробничоцентричної і соціоцентричної парадигм профорієнтації.
Почали ставитись питання щодо ознайомлення
майбутніх учителів з основами профконсультації.
Українськими педагогами, педологами і психологами широко використовувались напрацювання
ленінградського психолога А. Болтунова [19]. Проводились спеціальні курси з вчителями-практиками.
Кінець розвитку профорієнтації був покладений постановою ЦК ВКП «Про педологічні збочення в системі наркомпросу» (1936 р.).
3. Кінець 30-х – кінець 50-х років – зупинка.
Втрата колишнього досвіду і майже повна відсутність нового, відхід від вирішення цієї проблеми, незначна участь учених і фахівців у процесі
профорієнтації. Упродовж понад 20-ти років вітчизняна шкільна освіта була поза профорієнтацією,
був відсутній індивідуальний підхід (період так званої «бездітної педагогіки»). Про профорієнтаційну
підготовку вчителів не було мови.
4. Початок 60-х – початок 80-х років – активізаційний. Пошук нових підходів у вирішенні
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завдань профорієнтації. Поштовхом до цього був
Закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям та
про подальший розвиток системи народної освіти в
СРСР" (1958). Визначальними у напрямі профорієнтації для всього Радянського Союзу стали
роботи А. Голомштока і Є. Клімова. У кінці 50-х
років публікуються перші роботи з проблем шкільної профорієнтації. У 60-ті роки НДІ психології
відкрита лабораторія профорієнтації під керівництвом Б. Федоришина, напрацювання якої до
цього часу використовуються у профорієнтаційній
роботі.
У роботі Л. Мусялик характеризувався перший
в Україні досвід підготовки майбутніх педагогів до
профорієнтаційної роботи в школі [14].
У 70-і роки профорієнтація у державі була
відновлена на основі соціоцентричної парадигми. У
інститутах удосконалення вчителів почали
здійснювати роботу щодо підготовки педагогів до
упровадження у освітній процес загальноосвітніх
шкіл елементів профорієнтації. Для вчителів шкіл
були опубліковані методичні посібники з профорієнтації [23].
Слід зазначити, що в цей період вперше постало питання пропедевтичної роботи з профорієнтації у початковій школі та відповідної
підготовки вчителів. Серед науковців слід відзначити доробок М. Богдановича – автора підручників
з математики для початкової школи і методичних
посібників для вчителів.
У початкових класах, на думку вченого, основну увагу слід приділяти не профорієнтації з її
кінцевими результатами, а пропедевтиці такої роботи [1].
В цей час з’являються перші дисертації, присвячені підготовці педагогів до профорієнтаційної
роботи.
Л. Бондарчук присвятила роботу шляхам удосконалення підготовки студентів педагогічних закладів освіти України до профорієнтації старшокласників сільської школи [2]. Специфіка теми
диктувалась потребою закріплення молоді на селі.
Аналогічні дослідження розпочались і у інших
республіках колишнього Союзу: Л. Шмигирилова
(Російська Федерація) [30], К. Жубаєв (Казахстан)
[3] та ін. У цих роботах описувались загальні підходи до формування профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів (переважно профорієнтологічний аспект з опорою на виховну концепцію
профорієнтації).
5. 80-ті – 90-і роки - системний. У 1984 році виходить Постанова ЦК КПРС «Основні напрями реформи загальноосвітньої і професійної школи», в
якій особливе місце приділялося розвитку трудового навчання і профорієнтації молоді. До кінця 80х років у дидактиці затвердилося розуміння принципу професійної спрямованості, як реалізації
трьох чинників у навчанні: професійної спрямованості особистості, професійної орієнтації загальної
освіти. Почалася підготовка профконсультантів, а в
загальноосвітніх школах з 1987 року було введено
курс «Основи виробництва. Вибір професії». Для
забезпечення викладання цього курсу потрібні були
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вчителі, тому заклади вищої освіти розпочали
підготовку методистів з профорієнтації, як додаткової спеціалізації.
В цей період виконано значну кількість досліджень щодо формування профорієнтаційної
компетентності педагогів.
В Україні дослідження здійснювали С. Золотухіна [8], В. Симоненко – підготовка вчителів до
профорієнтаційної роботи [20], Н. Ховрич – підготовка методиста з профорієнтації [26], Л. Заремба –
підготовка студентів до профорієнтації у позаурочній роботі [4].
На теренах колишнього Союзу питання профорієнтаційної підготовки вчителів у ці роки досліджували Б. Ханжарова [24], С. Чистякова [27], Т.
Шалавіна [29], А. Андарало, Н. Шадієв, М. Весна та
багато інших. Слід відзначити дослідження В. Ситникова, який вперше розглянув праксеологічний
аспект профорієнтаційної компетентності педагога
[22].
6. 1991 – 1995 – кризовий. Розпад Радянського
Союзу і зміна політики держави на початку 90-х
років призвели до того, що проблема шкільної профорієнтації молоді вийшла з поля зору держави. В
цей час виникла суперечність між традиційним
соціалістичним підходом до профорієнтації та новими соціально-економічними умовами, в яких
опинилась Україна. Профорієнтаційна робота в закладах освіти дещо призупинилась, профорієнтація
перенесена до служб зайнятості, що створились.
Дослідження і підготовка фахівців з профорієнтації
для школи в деяких закладах вищої освіти продовжувались: (Г. Климов – підготовка майбутніх учителів праці до профорієнтації учнів [10]; В. Зінченко, В. Симоненко, М. Янцур – підготовка майбутніх учителів до використання комп`ютерів у
профорієнтації [6], перехід до концепції особистісного самопізнання у підготовці фахівців з
профорієнтації [5]).
7. З 1995 р. до 2005 р. – відновлення. Упровадження міжнародного досвіду профорієнтації. У
1995 році міністерством освіти України було затверджене «Положення про професійну орієнтацію
молоді, що навчається», в якому визначені основні
етапи профорієнтаційної роботи, завдання на цих
етапах тощо [17]. Вказане положення було прийняте на основі «Концепції профорієнтації учнівської молоді», опублікованій для широкого обговорення у 1994 році [16]. При чому вже у той час концепція була орієнтована на запровадження
профільного навчання у загальноосвітній школі,
яке розпочалось з 2003 року
«Положення» і «концепція» будувались з
урахуванням антропоцентричної парадигми профорієнтаційної роботи. Положенням охоплено всі
ланки шкільної освіти – від дошкільної до професійної.
В цей період дослідження здійснювала значна
кількість науковців: М. Опачко, Сагарда В. (Загальні рекомендації щодо профорієнтаційної діяльності педагога) [15], В. Харламенко (Профорієнтаційна підготовка вчителя трудового навчання) [25],
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В. Зінченко, М. Янцур (Вимоги до кадрового забезпечення профорієнтаційної роботи в школі) [7], І.
Чорна (Формування психологічної готовності до
профорієнтаційної роботи) [28] та інш.
Саме в цей час були закладені основи для подальшого розвитку і модернізації як системи профорієнтаційної роботи в закладах освіти так і підготовки педагогів до її здійснення.
8. З 2005 – до нашого часу – модернізації та запровадження міжнародного досвіду профорієнтаційної роботи. У 2004 році Україна приєдналась до
Болонського процесу, що значною мірою змінило
пріоритети у освіті загалом і у профорієнтації зокрема. У освіті здійснено переорієнтацію на компетентнісний підхід. Поступово почало запроваджуватись профільне навчання у старших класах.
Концепція профільного навчання в старшій школі
надала можливість вибору профілю освіти в старших класах, що дозволяє на основі оволодіння системою знань про природу, суспільство і людину
формувати у школярів цілісну світоглядну позицію,
створює умови для проєктування свого майбутнього [9].
В цей період дослідження науковців зосереджуються на аналізі зарубіжного досвіду підготовки педагогів до профорієнтації, особливостях
профорієнтаційної підготовки учителів різних
спеціальностей в умовах профільного навчання,
підготовці вчителів до орієнтації учнів на педагогічні професії, ролі профорієнтаційної компетентності у професійній мобільності та конкурентоздатності педагогів.
Одним із центрів дослідження проблем професійної орієнтації і підготовки фахівців був
Глухівський державний педагогічний інститут
(Нині Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка).
Започаткування підготовки фахівців для
шкільної професійної орієнтації пов`язане з діяльністю доктора педагогічних наук, професора В. Симоненка.
За його ініціативи в 1977 році в інституті була
створена лабораторія професійної орієнтації. На
тривалий період вона стала провідним центром з
розробки проблем професійної орієнтації в Україні
та колишньому Радянському Союзі. Лабораторія
була обладнана спеціальними психодіагностичними приладами, літературою, навчальною технікою.
В цей час В. Симоненком і колективом
співробітників лабораторії підготовлено низку наукових праць з професійної орієнтації: підручників,
навчальних посібників, методичних рекомендацій,
статей, що відображали різні аспекти професійної
орієнтації. Серед них «Кабінет профорієнтації» [9],
навчальний посібник «Професійна орієнтація учнів
у процесі трудового навчання» [21], якими вчителі
користуються досі. У цих роботах були відображені
сутність профорієнтації, принципи, форми, методи,
визначено її структуру.
Співробітниками лабораторії профорієнтації,
серед яких було багато студентів, розроблялись
профорієнтаційні комп'ютерні програми, комплекс
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оригінальних профдіагностичних приладів. Універсальний діагностичний прилад для комплексного
дослідження індивідуальних професійно важливих
якостей був представлений на Виставці досягнень
народного господарства УРСР у 1986 р., а його розробники (В. Симоненко, В. Зінченко і В. Демидчик) були відзначені дипломами і медалями виставки.
На базі лабораторії систематично проводилися
наукові семінари, міжвузівські науково-практичні
конференції з питань організації профорієнтаційної
роботи та підготовки кадрів для цієї діяльності.
Саме цей період характеризується розробкою і
впровадженням у освітній процес загальноосвітньої школи курсу "Основи виробництва і вибір
професії", "Основи вибору професії".
Дуже широким був підхід до розробки основ
профорієнтаційної роботи. Досліджувалися проблеми профорієнтації в процесі вивчення загальноосвітніх предметів (біології, географії, хімії,
фізики, математики, літератури, мови); трудового
навчання; позакласної та позанавчальної роботи;
розробки практичних напрямів професіографії
(книги "Професії сільськогосподарського виробництва", "Професії сфери обслуговування" тощо).
З 1986 року в інституті розпочалась підготовка
вчителів-методистів з професійної орієнтації. Для
їх підготовки на базі лабораторії було розроблено
зміст навчання, відображений в низці опублікованих навчальних програм, навчальних посібників і
методичних рекомендацій. Зокрема "Основи теорії
професійної орієнтації", "Основи професіографії",
"Методика профорієнтаційної роботи", "Професійна психодіагностика з практикумом", "Використання ЕОМ у профорієнтації".
У 1994 році творчим колективом у складі В.
Зінченка, Є. Павлютенкова, М. Тименка, М. Янцура
була розроблена Концепція профорієнтації учнівської молоді [16], на основі якої було створено «Положення про професійну орієнтацію молоді, що
навчається» [17]. В положенні було передбачено
кадрове забезпечення профорієнтаційної роботи в
закладах освіти і поставлено питання про підготовку кадрів для профорієнтації та формування у
педагогів профорієнтаційної компетентності.
Іншим центром дослідження проблем професійної орієнтації і підготовки вчителів до профорієнтаційної роботи став Рівненський державний
педагогічний інститут (нині Рівненський державний гуманітарний університет), де у 1987 році
розпочала функціонування науково-дослідна лабораторія з профорієнтації учнівської молоді «Прогноз», яку організував один з учнів В. Симоненка
професор М.С. Янцур. У доробку лабораторії інформаційні та інтерактивні технології профорієнтації, професіографічні матеріали, комп’ютерні психодіагностичні методики, навчальні посібники,
довідники і методичні матеріали щодо підготовки
майбутніх учителів і психологів до профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Серед них
навчальні посібники: «Практикум з професійної
орієнтації і методики профорієнтаційної роботи»,

10
«Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: курс лекцій», «Професійна психодіагностика: практикум», «Словник-довідник з
професійної орієнтації» тощо. Лабораторія продовжує плідно працювати і нині, розробляючи актуальні проблеми підготовки вчителів до профорієнтаційної роботи.
Висновки. Періодизація підготовки майбутніх
учителів до профорієнтаційної роботи відповідає
періодизації розвитку і становлення профорієнтації
і визначається соціально-економічними умовами.
Професійна орієнтація і підготовка вчителів будувалась і досліджувалась спочатку на основі виробничоцентричної, потім соціоцентричної, а нині антропоцентричної парадигм з послідовним переходом діагностичної концепції у виховну і
особистісну.
Перші кроки з ознайомлення вчителів з профорієнтаційною роботою були зроблені на початку
30-х років ХХ-го ст. Початок профорієнтаційної
підготовки майбутніх педагогів припадає на 60-ті
роки ХХ-го ст. Основний напрям формування профорієнтаційної компетентності майбутніх педагогів - профорієнтологічний, який передбачав вивчення основ професійної орієнтації.
У 80-ті роки почала здійснюватись систематична підготовка методистів з професійної орієнтації, які забезпечили ефективну профорієнтаційну
роботу в закладах освіти. Для їх підготовки був розроблений комплекс навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій.
На початку 90-х років підготовка фахівців з
профорієнтації продовжувалась, але профорієнтаційна робота в закладах освіти була пущена на самоплив.
Починаючи з 1995 року після прийняття «Положення про професійну орієнтацію молоді, яка
навчається» профорієнтаційна робота у закладах
освіти була відновлена, а підготовку вчителів до
професійної орієнтації переорієнтовано на особистісну концепцію.
З 2005 року у профорієнтаційній роботі став
широко застосовуватись досвід розвинутих країн з
акцентом на розвиток кар`єри, що відобразилось і у
змісті підготовки майбутніх учителів.
В подальшому передбачаємо детально
висвітлити цей період.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано навчальні плани й освітні програми навчальних предметів освітньо-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами, які викладаються в межах освітньої галузі
«Здоров'я і фізична культура». Розглянуто мету, головні завдання, зміст і розділи освітніх програм таких
навчальних предметів, як «Основи здоров’я», «Фізична культура», корекційно-розвиткових занять «Лікувальна фізична культура», «Ритміка», що спрямовані на розвиток і корекцію фізичної підготовленості дітей з особливими освітніми потребами 1–10 класів і є важливими складниками в організації фізкультурнооздоровчої роботи впродовж дня в освітньо-реабілітаційних центрах для означеної категорії учнів.
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ABSTRACT
The article deals with the curriculum and programs of educational and rehabilitation centers for children with
special educational needs that are taught within the branch of learning "Health and Physical Education". The purpose, main tasks, content and sections of educational programs are considered. Educational programs such as
"Fundamentals of Health", "Physical Culture", "Medical Physical Education", "Rhythmics" aimed at the development and correction of physical fitness for children with special educational needs of grades 1-10 are investigated
in the current article. These subjects are important components in organizing day-to-day work in educational and
rehabilitation centers for children with special educational needs.
Ключові слова: освітньо-реабілітаційні центри, діти з особливими освітніми потребами, навчальні
плани, освітні програми, навчальні предмети і корекційно-розвиткові заняття фізкультурно-оздоровчого
напряму.
Keywords: educational and rehabilitation centers, children with special educational needs, curriculum, educational programs, educational subjects and correction and developmental classes of physical and health direction.
Постановка проблеми. Зважаючи на збільшення в Україні кількості дітей з особливими освітніми потребами, все більша увага приділяється методичному забезпеченню освітнього процесу в
освітньо-реабілітаційних центрів, основним завданням яких, крім навчання, виховання й соціальної адаптації означеної категорії учнів, є сприяння
їхньому фізичному розвитку, корекції фізичних вад
(за нозологіями), формуванню знань і вмінь власного здоров’язбереження. Значною мірою цьому
сприяє організація в таких освітніх закладах цілеспрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи, важливими складниками якої виступають навчальні
предмети і корекційно-розвиткові заняття, які спрямовані на підвищення фізичної підготовленості дітей з урахуванням стану їхнього здоров’я, індивідуальних (як фізіологічних, так і психологічних) особливостей. Слід зазначити, що в освітньореабілітаційних центрах зазвичай використовуються освітні програми фізкультурно-оздоровчого
напряму, розроблені для дітей з порушенням розвитку (за нозологіями). Натомість, аналіз навчальних
планів і освітніх програм, засвідчив відсутність таких програм для дітей зі складними порушеннями
розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Аналіз навчальних планів освітньо-реабілітаційних
центрів засвідчив, що вони складаються відповідно
до Типових навчальних планів [5–7], затверджених
Міністерством освіти і науки України:
– для підготовчих, 1–4 класів – за Типовим
навчальним планом спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказам МОН України від 28.01.2014 р № 80 (зі змінами, внесеними
наказами МОН України від 11.02.2014 р. №133 та
від 15.07.2014 № 828 , додаток 4, 8, 10, 14);
– для 5–8 класів – за Типовими навчальними
планами спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014
№ 504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. № 701, додаток 6,10,11, та зі
змінами, внесеними наказом МОН України від
07.06.2017 р. № 799, додаток 1, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 18,
19);

– для 9–10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
затвердженими наказом МОН України від
09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р.
№ 778».
У Типових навчальних планах зазначено, що
фізкультурно-оздоровча робота забезпечується в
межах освітніх галузей «Здоров'я і фізична культура» та «Корекційно-розвиткові заняття».
Метою статті є аналіз освітніх програм освітніх галузей фізкультурно-оздоровчого напряму, які
використовуються в освітньо-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами
Виклад основного матеріалу дослідження. У
Типових навчальних планах зазначено, що фізкультурно-оздоровча робота забезпечується в межах
освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура», яка
реалізується навчальними предметами «Основи
здоров'я» та «Фізична культура».
Так, на вивчення навчального предмета «Основи здоров’я» з 1 по 10 клас у навчальному плані
освітньо-реабілітаційних центрів відводиться 1 година на тиждень. Основною метою означеного навчального предмета є формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки. При
цьому зазначається, що одержані в межах курсу
«Основи здоров'я» знання частково інтегруються у
змісті всіх предметів інваріантної та варіативної
складових навчальних планів.
Метою навчального предмета «Основи здоров'я» в 1–4 класах є формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння
ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному і духовному
розвитку.
Головними завданнями означеного предмета
виступають такі: формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку,
взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням; розвиток в учнів
мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, удосконалення фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників; виховання в учнів
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потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового
способу життя; набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я; розгортання в повсякденному житті практичної діяльності задля збереження власного здоров’я
та здоров’я інших людей; формування в учнів соціальної і життєвої компетентності на основі засвоєння ними соціальних норм; розвиток навичок взаємодії у сім'ї, школі, колективі, громадянському суспільстві; формування в учнів основ споживчої
культури, умінь приймати рішення щодо власної
поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях;
оволодіння учнями моделями поведінки і способами діяльності, які відповідають українському законодавству.
Зміст програми для кожного класу структурується за такими розділами:
1) «Здоров'я людини» – передбачає формування цілісного уявлення учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із способом життя і навколишнім середовищем;
2) «Фізична складова здоров'я» – спрямований
на вивчення чинників, що впливають на фізичне
благополуччя дитини;
3) «Соціальна складова здоров'я» – присвячений вивченню чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки в довколишньому середовищі;
4) «Психічна та духовна складові здоров’я» –
містить інформацію щодо чинників, які впливають
на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток учня. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної самооцінки, навичок критичного мислення й уміння приймати виважені рішення психічна та духовна
складові здоров'я.
Завданням навчального предмета «Основи здоров’я» для учнів 5–9 є формування відповідальності
за здоров’я, добробут, безпеку, довколишнє середовище, стабільність у майбутньому та розвиток самозарадності учнів через особисту і культурну ідентифікацію, активну громадянську позицію, підприємливість, усвідомлення цінності життя крізь
призму фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку.
Як бачимо, завдання навчального предмета
«Основи здоров’я» в 5–9 класах передбачать більш
усвідомлене ставлення учнів до власного здоров’я.
Крім цього, у програмі зазначені ключові компетентності (уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська), які повинні формуватися
відразу засобами всіх навчальних предметів і спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних
життєвих ситуаціях.
Слід зазначити, що зміст програми структуровано, як і програми для 1–4 класів, за чотирма розділами: 1) Здоров’я і безпека людини. 2) Фізична
складова здоров’я. 3) Психічна й духовна складові
здоров’я. 4) Соціальна складова здоров’я. Нато-
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мість передбачають свідоме ставлення дітей до власного здоров’я і до здоров’я людей, які їх оточують,
і мають за мету поглиблення знань щодо здоров’язбереження. З огляду на це, у кожному класі зміст,
обсяг і послідовність пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно
до пізнавальних і психологічних особливостей учнів, що зростають.
Обов’язковим навчальним предметом в освітньо-реабілітаційних центрах, є навчальний предмет
«Фізична культура». Слід зазначити, що в освітньому процесі спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами використовуються програми для уроків
фізичної культури для дітей з різними нозологіями,
натомість програми цього навчального предмета
для дітей зі складними порушеннями розвитку до
цього часу не розроблено. Зважаючи на це, в аспекті започаткованого дослідження проаналізуємо
програму навчальної дисципліни «Фізична культура» для глухих дітей.
Акцентуємо на тому, що Державні стандартні
вимоги програми з фізичної культури для глухих
дітей не відрізняються від вимог масових загальноосвітніх установ. Особливості його реалізації полягають лише в термінах навчання і методики проведення уроків фізичної культури, а також в необхідності врахування сенситивних періодів розвитку
основних рухових здібностей і включення в програму спеціальних вправ, спрямованих на корекцію
психофізичного розвитку глухих дітей шкільного
віку.
У пояснювальній записці програми зазначено,
що головною метою навчального предмета «Фізична культура» для дітей з порушеннями слуху в усіх
класах є зміцнення здоров’я, фізичний розвиток та
корекція його порушень, формування основ здорового способу життя; оволодіння руховими навичками прикладного характеру; розвиток рухових
якостей (сили, швидкості, витривалості та ін.); виховання позитивного ставлення до занять фізичними вправами; моральних, вольових якостей (сміливості, наполегливості та ін.); розвиток навичок
мовленнєвого спілкування.
Досягнення мети навчального предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування
комплексного підходу до вирішення таких загальних навчальних і специфічних корекційно-розвиткових завдань: зміцнення здоров’я і фізичний розвиток глухих дітей; засвоєння теоретичних знань з
фізичної культури, гігієни, основ здоров’я та здорового способу життя; формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних
якостей, корекції постави, профілактики травматизму; удосконалення функціональних можливостей
організму, розвитку основних життєвозабезпечувальних систем; розвиток в учнів моторно рухової
сфери, вестибулярного апарату; виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами; використання компенсаторних функцій збережених аналізаторів; збагачення словникового запасу спортивною термінологією, формування умінь
адекватно користуватись нею під час спілкування
тощо.
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У програмі визначено головні вимоги до сучасного уроку фізичної культури: 1) забезпечення оптимізації освітнього процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків; 2) забезпечення
освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості освітнього процесу; 3) формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами; 4) забезпечення диференційованого підходу до організації освітнього процесу з
урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами; 5) використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і
прийомів навчання; 6) досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного
уроку з урахуванням стану здоров’я.
Як бачимо, розроблена програма з фізичної культури для дітей з порушенням слуху цілком прийнятна й для організації фізкультурно-оздоровчої
роботи в освітньо-реабілітаційних центрах для дітей зі складними порушеннями розвитку, натомість
потребує під час проведення занять урахування
стану здоров’я й індивідуальних особливостей дітей означеної категорії.
Інваріантна складова навчальних планів для
спеціальних закладів загальної середньої освіти для
дітей з особливими освітніми потребами обов'язково включає години корекційно-розвиткових занять: лікувальна фізична культура (1 година на тиждень) і музично-ритмічні заняття (1 година на тиждень).
Слід зазначити, що програми корекційно-розвиткової роботи з навчальної дисципліни «Лікувальна фізична культура» для учнів 1–4 і 5–10 класів
мають однакову структуру, проте різняться змістом, ускладненістю теоретичних знань і практичних навичок і спрямованістю корекційно-розвиткової роботи [1; 2].
Основною метою навчального предмета «Лікувальна фізична культура» є зміцнення здоров’я,
фізичний розвиток та корекція його порушень, формування основ здорового способу життя; оволодіння руховими навичками прикладного характеру;
розвиток рухових якостей (сили, швидкості, витривалості та ін.); виховання позитивного ставлення до
занять фізичними вправами; моральних, вольових
якостей (сміливості, наполегливості та ін.); розвиток навичок мовленнєвого спілкування.
Програма з лікувальної фізкультури ґрунтується на реалізації вирішення оздоровчого (полягає
в профілактиці захворювань серцево-судинної, дихальної систем та опорно-рухового апарату), навчального (передбачає засвоєння рухових навичок та
вмінь, необхідних для нормальної життєдіяльності;
формування системи знань про здоровий спосіб
життя), виховного (характеризується формуванням
фізичних та морально-вольових якостей особистості) та колекційного (полягає в подоланні недоліків фізичного та психічного розвитку засобами фізичного виховання з корекційним спрямуванням)
напрямів.
Досягнення мети навчальної дисципліни «Лікувальна фізична культура» передбачає вирішення
таких освітніх, оздоровчих, виховних, корекційно-
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розвиткових і лікувальних завдань, як-от: 1) лікування захворювань, профілактика їх ускладнень і
загострень; 2) підвищення фізіологічної активності
органів і систем організму школярів, ослаблених
хворобою; 3) зміцнення, охорона здоров’я учнів та
їх загартування; 4) корекція найбільш поширених
дефектів (порушення постави, ходи, слабкість м'язів черевного преса, тулуба, кінцівок); 5) розвиток
координаційних здібностей учнів, їхній рівень тренованості, способів виконання вправ (активно, за
допомогою, пасивно); 6) корекція і компенсація недоліків фізичного розвитку (порушення постави,
плоскостопість, відставання в рості, в масі тіла, дисплазії тощо); 7) корекція порушень у рухах (порушення координації, орієнтування в просторі, точність у русі, рівноваги тощо); 8) усунення недоліків
у розвитку рухових і інших якостей (сили, швидкості, координації, витривалості, гнучкості і т. ін.); 9)
корекція та розвиток психомоторики; 10) формування здорового способу життя та подальшої соціалізації.
Структура програм предмета «Лікувальна фізична культура» для 1–4 і 5–10 класів складається з
таких розділів:
І. Теоретико-методичні знання. Теоретичний
матеріал тісно пов'язаний із практичним і передбачає формування в учнів основ знань про засоби корекції і профілактики порушень постави і деформації ступні, зміцнення організму, удосконалення координації рухів та компенсації відсутнього слуху.
У ІІ розділі «Практичні навички та вміння» розкрито засоби і мету корекційно-компенсаторної
роботи з дітьми на заняттях ЛФК. Зокрема на заняттях у 1–10 класах передбачено застосування таких
засобів, як: корекції і профілактики порушень постави і деформації ступні; удосконалення витривалості і покращення функціонального стану серцево-судинної та дихальної системи; удосконалення координаційних здібностей. Для 1–4 класів
додано ще один засіб – зміцнення кістково-м’язового апарату;
У додатках до програми для 1–4 класів надані
методики оцінки стану фізичного розвитку і рухової підготовленості. Оцінювання навчальних досягнень учнів рекомендовано здійснювати шляхом
заповнення картки здоров’я учня та аналізу його
особистих досягнень що дозволить сформулювати
завдання на наступний навчальний рік.
Набагато більше додатків містить програма
для учнів 5–10 класів. зокрема в них надано рекомендації щодо методів обстеження показників функціонального стану школярів, призначення й оцінки занять лікувальної фізичної культури, приклад
картки здоров’я, комплекси вправ проти плоскостопості, для розвитку та корекції дихальних м’язів, пілатесу, йоги, що розподілені за класами (5–9 класи),
орієнтовані комплекси вправ для учнів 10 класу, рекомендовані при різних видах захворювань.
Фізкультурно-оздоровча спрямованість занять
з «Ритміки», як виду корекційно-розвиткових занять, конкретизована реалізацією таких завдань:
формування правильної постави, ходи; координованості, точності рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; загальне фізичне зміцнення організму (опорно-рухової, дихальної, серцево-судинної,
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травної систем організму); формування просторових уявлень, плавності, гнучкості, виразності рухів.
Структурні розділи програм є однаковими для
початкової і основної школи, оскільки програма
для 5–10 класів є логічним продовженням програми
1–4 класів. Натомість, різниться зміст занять, їх
складність та кількість годин.
Структурними розділами програми «Ритміка»,
які мають фізкультурно-оздоровчу спрямованість,
а отже є важливими для нашого дослідження, є:
1. Вступне заняття, яке має організаційний характер (тривалістю 1 годину), на якому вчитель повинен окреслити структуру й особливості майбутніх занять, пояснити правила безпеки на уроці.
2. Розділ «Вступ до музично-ритмічних занять» спрямований на виклад теоретичного матеріалу з основ музичної грамоти, теорії музичної літератури тощо (тривалістю 2 години), який налаштовує на тематику занять певного навчального року.
Заняття цього розділу мають за мету зацікавити учнів майбутніми заняттями з ритміки; сприяти розумінню вправ, танцювальних рухів.
3. Музично-ритмічні вправи (музично-ритмічні рухи) – це комплекс спеціальних вправ, що
спрямовані на формування у школярів умінь орієнтуватись у просторі, розвиток координації рухів,
зміцнення і корекцію рухового апарату (постава,
хода). До комплексу музично-ритмічних вправ входить: ходіння, крокування, біг, шикування, стрибки, присідання, ритміко-гімнастичні вправи,
вправи з предметами, розслаблювальні релаксаційні вправи.
4. Підготовчі вправи до танців, танцювальні
рухи, основним завданням яких, за визначенням автора, є формування в учнів необхідних рухових навичок під музику для виконання танців, а, власне, з
танцювальних рухів складається і сам танець. До
танцювальних рухів включено елементи українських народних танців, українських регіональних
танців, бальних, латиноамериканських та сучасних
рухів.
5. Рухливі музично-ритмічні ігри. Основними
компонентами цього комплексу вправ виступають
ігри-імпровізації, ігри-естафети, ігри з предметами,
ігри на координацію, пластику та витривалість та
такі важливі ігри для дорослого життя, як ігри на
командо утворення [3; 4].
Відмінність у програмі для 5–10 класів полягає
в тому, що в програму автор пропонує в кожному
класі проводити музично-ритмічні заняття за певною тематикою: у 5 класі вивчати танці та рухи
українського народного танцю, у 6 класі поглиблювати вивчення українського народного танцю з ухилом на регіональні особливості танців, ігор та ін. У
7 класі – продовжувати вивчення українських танців, закріплювати матеріал з історії українського
танцю, рухів. У 8 класі присвячувати заняття вивченню основних рухів бальних танців та їх історії,
у 9 класі – рухам з латиноамериканських танців, у
10 класі – вивченню сучасних танцювальних напрямів, основних рухів [4].
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Висновки. Підсумовуючи, доходимо висновку, що фізкультурно-оздоровча робота в освітньореабілітаційних центрах планується відповідно до
рекомендацій Міністерства освіти і науки України
для спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Натомість, як засвідчив аналіз
освітніх програм фізкультурно-оздоровчого напряму в освітньо-реабілітаційних центрах, здебільшого використовуються програми з фізичної культури лише з однією нозологією. На сьогодні в освітньо-реабілітаційних центрах, на жаль, відсутня
технологія організації фізкультурно-оздоровчої роботи для дітей зі складними порушеннями розвитку. З огляду на зазначене, перспективою подальших наукових розвідок убачаємо в розробці означеної технології.
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DIFFERENCES OF TEACHING TERRITORIAL ADMINISTRATION FOR FOREIGN STUDENTS
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена актуальним проблемам викладання дисципліни «Територіальне управління» іноземним студентам, які навчаються в Харківському національному економічному університеті імені Симона Кузнеця англійською мовою. Враховуючи організаційно-методичні особливості лекційних, практичних та семінарських занять, обґрунтовується важливість самостійної роботи студентів. Проаналізовано
проблеми адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України на прикладі
Харківського національного економічного університету імені Симона Кузнеця та шляхи їх вирішення.
Дисципліна "Територіальне управління" в системі магістерської програми спеціальності 281 " Публічне управління та адміністрування" освітня програма "Публічне адміністрування" має суттєве значення і
вивчається студентами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця у
формі лекцій та практичних занять та самостійної робота студентів.
Теоретичний аналіз та практичний досвід роботи з іноземними студентами дозволили виділити основні культурні, соціальні, релігійні, національні особливості та необхідність їх врахування у навчальних
дисциплінах. Використання активних форм проведення навчальних занять, близькість їх змісту до суспільно-політичних реалій сучасності сприяє більш глибокому засвоєнню іноземними студентами навчального матеріалу, активізує навчально-пізнавальну діяльність, сприяє формуванню стійкої інтерес до навчальних дисциплін.
ABSTRACT
The article is devoted to the actual problems of teaching the discipline "Territorial administration" to foreign
students who study at the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics in English. Considered organizational and methodical features of lecture, practical and seminar classes, the importance of independent selfdirected work of students is substantiated. Analyzed problems of adaptation of foreign students to studying at
higher educational institutions of Ukraine on the example of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics and the ways of its solution.
Discipline "Territorial administration" in the system of master degree program specialty 281 "Public Management and Administration" specialization "Public Administration" has significant meaning and studied by students of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics in form of lectures and practical classes, independent self-education work.
Theoretical analysis and practical experience of working with foreign students allowed highlighting major
cultural, social, religious, national characteristics and the need for its consideration at teaching disciplines. The use
of active forms of conducting training sessions, the proximity of their content to the socio-political realities of the
present day contributes to a deeper learning of foreign students of educational material, activates educational and
cognitive activity, and promotes the formation of a stable interest in academic disciplines.
Ключові слова: територіальне управління, іноземні студенти, лекції, практики, семінари, самостійна
робота, адаптація.
Keywords: territorial administration, foreign students, lectures, practical and seminar classes, self-educational work, adaptation.
Formulation of the problem
In the modern conditions of Ukraine's integration
into the world of information and education space, the
training of foreign students is important in the system
of higher education. It significantly influences the increase of the level and promotes the formation of a positive image of the country in the international market of
educational services. According to the data of the State
Inspectorate of Educational Institutions of Ukraine, in
recent years there has been an increase in the attractiveness of Ukrainian educational institutions for foreigners, as evidenced by an increase in the number of students in higher educational institutions. Their number
in Ukraine in last years was more than 3% of the total

number of students. The vast majority of foreign students are citizens of Asian and African countries. Representatives of European countries are only a few dozen
[1]
The integration of Ukraine into the world economic space has led to the dynamic development of
higher education. Adaptation of the educational process
of Ukraine to European standards requires the solving
of tasks related to educational integration, preparation
of teachers for work in the conditions of reforming educational processes, increasing the competence of future graduates, introduction of modern teaching methods and continuous updating of the curriculum in the
educational process.
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One of these tasks is to improve the quality of
teaching for foreign students. Taking into account the
current number of foreign students in Ukraine and the
financial flows flowing into the state budget due to incoming mobility, foreign students can be considered as
a significant factor in the further development of the
higher education system of Ukraine. According to an
analysis conducted by the State Inspectorate of Educational Institutions of Ukraine, in recent years, the number of foreign students enrolled in higher education in
Ukraine is growing and constitutes more than 63,000
people. The largest percentage of foreign students Asian citizens, whose share in foreign students is 63%,
the percentage of students from Africa is about 10%.
The percentage of students from the European Union
countries is a very small percentage, and the total number of them does not exceed 50 persons [2].
The growing number of foreign students, most of
whom are representatives of entirely different cultures,
poses to us issues related to the goals and methods that
can be used in teaching such students. Consequently,
the training of foreign students in higher education institutions in Ukraine is becoming urgent and requires
special attention.
Problems of the quality of training and adaptation
of foreign students belong to the main tasks of any educational institution and its structural divisions – faculties and departments. Of particular importance are the
issues raised for those faculties and departments where
foreign students study. Foreign students are important
source of information about the department, faculty and
university in their country. And it is from their positive
impressions, qualitative professional training and skillful adaptation to the educational process in many respects the number of foreign students in one or another
department depends in the near future.
Analysis of recent research and publications
The questions of adaptation of students to study at
universities are considered in the researches of domestic and foreign scientists, in particular, Belozertsev E.
[3], Borisenko T. [4], Dubovitskaya T. [5], Ivanonkov
O. [6], Ishchenko O. [7], Khvalina E. [8], Chernopyska
O. [9, 10], Sladkikh І. [11, 12] and others.
Separation of previously unresolved parts of a
common problem
The analysis of scientific literature on the problems of preparing foreign students showed that, despite
the large number of comprehensive studies, problems
and features of teaching humanities for foreign students
in the current conditions of the socio-economic and socio-political situation in Ukraine remain little explored.
This emphasizes the relevance of the topic and requires
additional scientific research taking into account the
current social realities, the search for the most effective
methods and forms of learning.
Purpose of the article
The purpose of the article is to identify and analyze the problems of adaptation of foreign students to
adapt foreign students to study at Ukrainian universities, the main features, forms, pedagogical methods and
technologies of teaching the discipline"Territorial administration" at the Simon Kuznets Kharkiv National
University of Economics.
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To achieve this goal, the following tasks have been
formed:
to consider the peculiarities of the teaching of the
discipline "Territorial Administration" by foreign students of educational level "Master" of specialty 281
"Public Administration and Administration" of the specialization "Public Administration" is of considerable
importance, studied by students of the Faculty of Economics and Law of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics;
to analyze the problems of adaptation of foreign
students to study at higher educational institutions of
Ukraine on the example of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics and to determine the
ways of their solution.
Statement of the main material
Discipline "Territorial administration" is a normative discipline in the curriculum of students of the 1-st
year of studying for the educational program of the
master's degree of the Faculty of Economy and Law of
the educational program "Public Administration".
Analysis of the teaching of this discipline in recent
years in both foreign and Ukrainian language allows us
to generalize and highlight the experience of the Department of Public Administration and Regional Economy, formulate some recommendations for students
and teachers who are aimed at continuous improvement
of their activities.
According to the curriculum for teaching the discipline "Territorial Department" there are 5 credits,
which are 150 hours, including 40 class hours, including 16 hours of lectures and 24 hours of practical and
seminar classes. For preparation for practical and seminar classes, a large amount of self-education independent work of the student is given – 110 hours.
A leading form of study and mastering of material
in higher education institutions is for lectures for foreign students. Didactic Lectures aim is to form the basis
for self-oriented processing and formation of professional competencies outlined in the work plan and the
technological map discipline "territorial control". The
main task of the teacher during the lecture occupation notification of new knowledge in concise a systematic
form and explanation on the course, which raised questions of foreign students in mastering the material for
self-education work. Topics of lectures on "territorial
control" is divided into 2 Content module consists of
six topics: 1. The territorial organization of power in
Ukraine and territorial management; 2. State regional
policy in Ukraine; 3. The essence and main directions
of the reform of the administrative-territorial system in
Ukraine; 4. Formation and development of the system
of local self-government; 5. Territorial management in
the conditions of change; 6. Effectiveness and efficiency of public administration and local self-government.
Traditionally, lectures are a monologue form of
lessons, during which the activity is mostly manifested
by the teacher. As the Teaching curriculum "Territorial
administration" is one for students of Ukrainian and
foreign students, the role of lecturer during lectures is
increasing. If Ukrainian students have basic training
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and knowledge about the organization of power and regional policy in Ukraine, then foreign students do not
have information about the territorial administration in
general in Ukraine, or this information is limited.
Therefore, for the better assimilation of material during
lecture sessions, it is possible to use the methods of
comparing the peculiarities of territorial management
in Ukraine and in the countries of origin of foreign students.
Lecturing English-speaking students is difficult,
since foreign students have a different level of English
proficiency. For one part of the group, the English language is native; they fluent in the language and can take
the lecture as an opportunity to discuss with the lecturer. The rest of the group does not speak English sufficiently and they are advised to use more visual information and a detailed and systematic presentation of information. In this case, the main task of the teacher is
to adapt the students to the summary of the main material, while not forgetting to interrupt the presentation of
the text to hold discussions, give examples and ask
questions. In order to solve language problems, it is imperative to use multimedia equipment for presenting
lecture material in a concise form in charts and tables.
Such lectures are readily and readily perceived by students.
Instead, practical and seminar sessions involve the
active participation of students in the discussion of the
educational material. The thematic plan of practical and
seminars for the discipline "Territorial administration"
repeats the lecture.
The structure of the practical and seminary classes
includes the primary control of the formation of professional competencies of students through testing; the
formulation of the general problem and its consideration by the students; solving practical tasks; solving of
control tasks with their subsequent verification and
evaluation.
The main task of practical and seminars is to consolidate and expand the knowledge gained during lectures and extra-curricular independent work of students. In addition, the preparation of individual messages and their presentation on the lesson deepens
students' knowledge of discipline - develops the ability
to independently search and retrieve information, stimulate analytical intellectual activity and critical thinking. During classroom work, the teacher during a conversation with the students clarifies some unclear moments, complements, deeper reveals the material.
One of the tasks of practical classes is to get acquainted with the methods of studying the territorial organization of power and the level of development of
territories. The following techniques are used in the
classroom: S.W.O.T.-analysis, P.E.S.T.-analysis and
T.E.M.P.L.E.S-analysis as a tool of territorial management, solving cases on justification of the directions of
reforming the administrative-territorial system, and
others.
When developing the methodology of practical
and seminars, it is important to take into account the
interconnection between their basic principles and the
lectures and independent work of students, but lessons
should not be interdependent.
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Independent work is an important form of mastering the discipline "Territorial management". The goals
of independent work - supplement, generalization and
systematization of lecture material, development of
skills for working out methodological materials, stimulation of cognitive activity and creative study of students.
The control of knowledge on the topics is conducted in accordance with the established procedure
and criteria for assessing the knowledge, which are indicated in the technological map of the discipline.
When assessing the mastering of each topic of the seminar, after testing the theoretical knowledge and practical skills, the student is exposed. It takes into account
all kinds of works provided for a technological card for
the study of the topic of the seminar, as for the implementation of practical classes, presentations, writing
essays, and for performing tasks for independent work.
An assessment is defined as the sum of evaluations of
the current learning activity.
A small amount of study time allocated to the
study of discipline complicates the realization of educational goals. Another problem of teaching is that
teachers are forced to take into account the specifics of
the training of their own foreign students. Among the
range of problems faced by foreign students, the following are highlighted: ethno and cultural issues of
everyday communication with local residents and
group members; linguistic - problems of different levels of language proficiency in teaching discipline; financial and others. Solving these problems will accelerate the adaptation of foreign students to study in
higher education institutions of Ukraine and mastering
the professional competencies of the discipline.
Foreign students studying in higher education institutions are experiencing ethno-cultural and linguistic
problems, are heavily burdened by the peculiarities of
microsocial, linguistic, psychological and religious adaptation. Especially problematic are the first years of
studying at the university, in particular because of socio-psychological unwillingness to change the environment, insufficient level of preparation for studying and
knowledge of the English language, in which learning
takes place [13].
Every foreign student coming to higher education
institutions of Ukraine to study is a representative of a
particular country with a special mentality, psychological state, peculiar perception of the world and a new
socio-cultural environment. This should be taken into
account for the successful management of the educational process of foreign students in the teaching of territorial administration. Since joining Ukrainian universities, they find themselves in an extremely unusual and
unfamiliar language, social and national environment
to which they need to adapt. After all, foreigners coming to study in Ukraine must adapt not only to the conditions of study at the university, but also to live in a
foreign country with a non-native language environment. Very often these conditions become extreme for
them.
The process of adaptation of foreign students is
carried out throughout the period of study at a higher
school, therefore, the study of the process of adaptation,
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organization of its success contributes to the faster inclusion of foreign students in the student environment,
facilitates the process of their education and upbringing.
There may be certain barriers in the educational
work with foreign students. So, the humanities rarely
use universal notions that have similar sounding in different languages. Therefore, when they are studied, students encounter a large number of new terms that are
not always presented in their linguistic experience,
which may become an obstacle to the understanding of
the educational material. At the same time, the possible
influence of cultural and historical factors on the perception of new information. For example, many surnames of domestic scientists and concepts that have become stronger in our culture in everyday consciousness, many foreign students are unknown and
incomprehensible.
A prerequisite for a qualitative assimilation of
knowledge in the teaching of territorial management by
representatives from different regions of the world is
the consideration of mentality,psychological state and
other peculiarities of their national consciousness. because of typical difficulties, except for substantive subjects, linguistic, methodological, organizational, and
psychological. Taking into account, forecasting and designing these problems allowobjectively formulating,
varying the educational goals and developing a strategy
for their solution.
Another problem is the lack of clear feedback.
Quite often, the teacher is not able to correctly interpret
the students' silence: it is not known whether the complexity of the material prevents them from active or insufficient knowledge of the language of instruction.
Therefore, the content of lectures and seminars, as already mentioned, should be as clear as possible in order
to provide the clarity of the necessary information for
all students.
The last group of problems faced by foreign students when studying at higher education institutions in
Ukraine is financial - the problems associated with a
general lack of money for living during study, technical
problems of contract tuition fees, etc.
In order for the cooperation with foreign students
to be successful, the teacher needs not only certain
knowledge and skills, education and erudition, the possession of communicative and organizational skills,
tact, the ability to identify the most optimal and most
effective methods and means of training, but also the
ability to cover the educational material as closely as
possible ensuring its maximum assimilation by students, their ability to motivate them for independent extra-curricular work.
In general, it can be noted that the teacher's desire
to improve the methodological level and the efficiency
of occupations requires a constant analysis of the relevant pedagogical experience of other teachers, the
study of psychological and pedagogical literature, and
self-analysis of the exercises. An essential complement
to finding the best methods and techniques for conducting classes with foreign students is individual interviews with them directly after classes or during consultations on the understanding of the educational material
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and their wishes regarding the coverage of additional
issues in the discipline.
Conclusions and offers
Discipline "Territorial administration" in the system of the program of training students of the educational level "Master" specialty 281 "Public administration" of the specialization "Public administration" is of
great importance, studied by students of the Faculty of
Economics and Law of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics on lectures and practical classes, during independent extra-curricular work.
Theoretical analysis and practical experience of
working with foreign students allowed to distinguish
the main cultural, social, religious, national peculiarities and the necessity of their consideration during the
teaching of academic disciplines. The use of active
forms of conducting training sessions, the proximity of
their content to the socio-political realities of the present day of Ukraine and the world contributes to a
deeper learning of foreign students of educational material, activates educational and cognitive activity, and
promotes the formation of a stable interest in academic
disciplines.
The experience of teaching to foreign students
cannot have the nature of generalized conclusions. An
important requirement in the educational process for
the effective solution of pedagogical tasks is the clarity,
comprehensiveness and logic in all types and forms of
work of the teacher with the students. The introduction
of new approaches to the methodological provision of
the educational process, the final goal of which is to
formulate a conscious motivation to study as a program
material in lecture and seminar lessons, and additional,
instills a steady interest in the disciplines.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу патриотического воспитания школьников в современных условиях средствами виртуального музея.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of patriotic education of schoolchildren in modern conditions by means
of a virtual museum.
Ключевые слова: виртуальный музей, патриотическое воспитание, виртуально-образовательная
среда, школьный виртуальный музей, музейное образовательное пространство.
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Современная система образования активно
разрабатывает инновационные методы и технологии патриотического воспитания школьников. Такой научный поиск определяется социально-культурными изменениями развития отечественного
образования и новыми открытиями, которые сделаны в последние десятилетия в педагогике и психологии. Актуальным является применение современных технологий в патриотическом воспитании
школьников, к которым относится и виртуальный
музей. Целью является определить научно-методические подходы к применению технологии виртуального музея в воспитательном процессе общеобразовательной школы.

Это касается уточнения понятия «патриотическое воспитание», которое является одним из фундаментальных научных определений системы воспитания. Ведущую роль патриотическому воспитанию в России отдавали выдающиеся мыслители и
педагоги на протяжении всей истории страны: К.Д.
Ушинский, В.П. Вахтеров, А.В. Водовозов, И.А.
Ильин, П.Ф. Каптерев, Л.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов,
В.Н. Татищев, Л.Н. Толстой. Они рассматривали
патриотическое воспитание как базовый фундамент воспитания, определяющий консолидацию
всех слоев общества родного отечества. Воспитание патриотических качеств личности ребенка они
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связывали с любовью к родным истокам, той самобытной, национальной культуре, которая создавалась многими поколениями народов России, готовностью к самопожертвованию во имя Отечества.
Именно такие духовные качества и определяли высокую интеллектуальную и нравственную самобытность россиян.
В современной педагогике патриотическое
воспитание, исходя из тех культурно-социальных
реалий, которые отражают информационное идеологическое воздействие на юные умы российских
школьников и касаются таких негативных явлений
как пересмотр результатов Второй Мировой и Великой Отечественной Воин, значения и роли России в победе над фашизмом, искажения исторических фактов о жизни и борьбе великих военачальников России и уничтожения их памяти,
пересматривается с позиций педагогики ,психологии и технологий воспитательной работы.
Анализируя последние научные исследования
патриотического воспитания, как педагогического
процесса, следует выделить его сущностные характеристики прежде всего, как субъектной сферы человеческого бытия, в котором происходит обретение в полном объеме идеалов, смыслов, ценностей
личности (А.В. Вырщиков, А.Б. Кусмарцев), формируется чувство верности отчизне, гордости за героическое прошлое, миропонимание и ответственность за судьбу Родины (Н.А. Белоусов). В современных педагогических исследованиях патриотизм
как личностное качество имеет сложную структуру, включающую такие компоненты как когнитивный, определяющий уровень знаний по истории
России, своего края, автобиографические сведения
о людях, вошедших в исторические летописи
страны, как идеальные образы и цели развития патриотического самосознания.
Мотивационный компонент выражается в готовности личности углублять свои знания об отечестве, осмысливать их в рамках своей жизнедеятельности, способности жить во имя своей страны.
С психологической точки зрения присвоение
ценностей и смыслов духовного содержания родной культуры, и истории невозможно вне эмоциональных переживаний морального уровня. Чувство
долга, чувство гордости за исторические события и
подвиги людей, скорбь по умершим во имя мира в
войнах-это сложный комплекс, формируемый как
эмоциональный отклик на великие исторические
события своей Родины.
Объединяет названные компоненты творческое проявление в деятельности, где личность, как
истинно патриотически настроенный человек стремится внести вклад в историю своей страны в современных условиях.
Патриотическое воспитание многозначно раскрывается с психологической точки зрения. Важное место здесь занял автобиографический подход
(В.В. Нуркова). Такой подход получил отражение в
России и мире в акции «Бессмертный полк», где
каждый участник рассматривает себя в контексте
исторических событий своей страны и истории
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своей семьи. Автобиографическая память становится транслятором культурных ценностей в поле
личности[1].
Таким образом, психолого-педагогический
подход к воспитанию патриотизма определяет
необходимость вовлеченности личности в переживания, связанные с местом героических событий,
традициями и значимыми героями исторического
времени. В результате у человека формируется такое патриотическое проявление как солидарность,
то есть включение личности в более широкий культурно-исторический контекст, создающий условия
идентификации себя с героями своего отечества,
участниками великих исторических событий с
наиболее значимыми фактами истории своей
страны. Самоидентификация с героическим прошлым выступает основой современной реальной
жизни человека в настоящем, формируя личность
как активно-деятельностного существа уже в событиях современной истории.
Исходя из новых подходов, которые определились в психолого-педагогической науке, возникла
необходимость новых технологий осуществления
патриотического воспитания. Одним из направлений в совершенствовании технологических аспектов патриотического воспитания выступает музейная педагогика.
Еще великий философ Н.Ф. Федоров в своей
работе «Музей, его смысл и назначение» [2, с.212342] отмечал, что без знания истории прошлого не
может быть настоящего. Музеи призваны принимать активное участие в духовной и культурной
жизни общества, становясь очагом формирования
научного мировоззрения, образования и патриотического воспитания. Музей является ведущим звеном в единой воспитательной системе государства.
Наиболее актуальной технологией патриотического воспитания можно определить современную форму - виртуальный музей. Информатизация
образовательной среды создает возможность применения данного направления как музееведческого
так педагогического образовательного процесса.
Виртуальный музей создает в образовательном
учреждении новую информационную среду, обеспечивая доступ к различной историко-патриотической информации, что значительно расширяет потенциал музеев и их доступность для школьной
аудитории, находящейся даже на достаточно удаленном расстоянии.
Виртуальные музеи для системы школьного
образования могут представить музейно-исторический материал в различных формах. Прежде всего,
к ним следует отнести виртуальные филиалы государственных ведомственных и частных музеев. Так
федеральный «Виртуальный музей Победы, посвящённый событиям Великой Отечественной Войны»
(г. Москва) содержит большой раздел «Герои», посвященный победителям Великой Отечественной
Войны, как видным военачальникам, так и простым
солдатам, чьи имена навечно внесены в историю
Великой победы.
Республиканские виртуальные музеи своей целью преследуют отражение исторического вклада
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конкретного региона в историю победившей Родины. Примером может служить «Виртуальный музей Великой Отечественной Войны Республики Татарстан». В его разделы включены материалы,
наиболее приближенные к исторической памяти
республики и семей ветеранов, который отражен в
разделах «Рассказы ветеранов», «Мой семейный
архив», «Фильмы о войне». Наряду со значимыми в
истории страны музеями имеются виртуальные музеи, чье назначение можно определить, как автобиографическое, где великие военачальники представлены в кругу близких людей.
Так, в виртуальном музее-кабинете маршала Г.
Жукова представлен образ военачальника как человека в реальной жизненной обстановке, что значительно расширяет представления о человеческих
качествах военного, вошедшего в историю нашей
страны как великого полководца.
Однако, школьное образование в последнее
время становится не только «потребителем» музейной информации в виртуальном воплощении, но и
включилось в разработку собственных форм виртуальных музеев. Виртуальные музеи, имея в своем
арсенале различные технологии, стимулируют познавательную, социальную и творческую активность не только сообщества школьников и педагогов, но и семей. Объединяя усилия участников в создании виртуального музея, формируется открытое
культурно-образовательное пространство. Часто во
главе поисковой деятельности выступает актив музея. Обязанности членов наиболее инициативной
группы распределяются в соответствии с этапами
реализации проекта создания виртуального музея.
На подготовительном этапе наиболее значимыми
моментами выступают: организационные моменты,
касающиеся разработки программы музея, определения лиц для сотрудничества, в лице ветеранов,
IT-специалистов, музейных педагогов, преподавателей истории.
На этапе оформления контента сайта ведется
работа определения дизайна композиций, оцифровки документальных источников и музейных
экспонатов, их каталогизации, подготовка материалов для виртуальных экспозиций.
При создании веб-сайта–виртуального музея
предусматривается моделирование музейных экспозиций и определение интерактивных систем
навигации в представлении мультимедийных выставок.
Техническое обеспечение деятельности музея
сопровождается созданием творческих групп, обеспечивающих расширение виртуальных материалов,
создание новых веб-страниц, а также подготовка и
распространение печатной продукции, отражающей материалы виртуального музея.
Поисковая работа школьников историко-биографического содержания, посвященная Великой
Отечественной Войне, размещается на сайтах виртуальных музеев школ, значимость такой деятельности придает объединение виртуальных музеев в
единую систему. Возможность такого творческого
подхода подтверждается открывшимся Порталом
системы образования Выборгского района Санкт-
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Петербурга. Под девизом виртуального музея «Память сильнее времени» объединены виртуальные
музеи школ, создав тем самым единое информационное пространство общей исторической памяти.
Деятельность виртуальных музеев тесно связана с патриотическим воспитанием, осуществляемым в учебном процессе. Так, на занятиях гуманитарного цикла – русского, иностранного языка, истории, литературы, большое значение приобретает
расширение знаний исторического и культурного
наследия, отражающих события прошедшей
войны. На таких занятиях школьники знакомятся с
мемуаристикой отечественных и зарубежных авторов, осуществляют виртуальные путешествия по
местам боевой славы, знакомятся с подлинными
документами, искусством военных лет. При выполнении творческих заданий у школьников формируется чувство причастности к историческим событиям, уважительное отношение к участникам Великой Отечественной войны, стремление глубже
узнать об исторических сведениях участников драматических событий в прошлом членов своей семьи.
Виртуальные музеи стимулируют посещение
школьниками музеев в городах и регионах, обеспечивая развитие личностного опыта сопричастности
с историческими ценностями: уникальными памятниками, предметами, документами. Патриотическое воспитание школьников в условиях интеграции виртуальных музеев и реально действующих
музейных центров обеспечивает социальное объединение граждан разных поколений, способствует
культурной преемственности отечественных идеалов, идентификации с историей своей страны.
Воспитание школьников на исторических традициях способствует духовному росту подрастающего поколения, осмысления себя в исторических
процессах.
Важным элементом школьных виртуальных
музеев является проектная исследовательская деятельность школьников. Участвуя в сборе информации для виртуальных музеев, школьники развивают
критическое мышление, способность к анализу, метакомпетенции. Выполняемые школьные задания
часто носят самостоятельный инициативный характер. Особенно это касается разработки содержания
виртуальных экскурсий, организации творческих
музейных проектных команд, установления связи с
ведущими отечественными и зарубежными музеями. Сегодня можно говорить, что технологии публикации виртуального музея в сети Интернет, создание актуальных навигаций значительно расширяет
перечень
актуальных
компетенций
школьников. Но, погружаясь в сведения об исторических процессах и событиях, биографии известных военнослужащих, школьники эмоционально
переживают военные события, присваивая духовные ценности и смыслы великих побед.
Виртуальный музей становится центром работы исторических и патриотических объединений
школьников, где деятельность в виртуальной среде
дополняется различными формами работы патриотического воспитания: историческими квестами,
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фестивалями солдатской песни, выставками, заседаниями исторических клубов и деятельностью волонтеров, повышая тем самым активность школьников в социально-значимой творческой деятельности.
Виртуальный музей школы, сотрудничая с музеями, создает открытое культурно-образовательное пространство, которое отвечает самым высоким демократическим требованиям, доступности
информации о музейных предметах, экспозиционных просмотров. Большое значение приобретает
воздействие на эмоциональный мир школьника с
помощью звука, анимации, графики, усиливая эмоциональный отзыв на исторические события.
Исследования технологий патриотического
воспитания еще находятся в стадии осмысления и
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систематизации. Необходимость рассмотрения вопроса об объединении виртуальных музеев в единую систему для активного применения в образовании стоит весьма актуально, что позволит патриотическое
воспитание
осуществлять
как
национальную идею воспитания будущего поколения России.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного
мистецтва на засадах акмеологічного підходу. Проаналізовано сутність та ключові завдання означеного
підходу в галузі вищої педагогічної освіти; висвітлено особливості організації акмеологічного розвитку
студентської молоді. Доведено, що впровадження ідей акмеологічного підходу в освітній процес закладів
вищої педагогічної освіти сприятиме формуванню професійної компетентності. майбутніх учителів музичного мистецтва.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of formation of professional competence of future music art teachers on
the basis of acmeological approach. Аnalyzes the essence and key tasks of the defined approach in the field of
higher pedagogical education; the peculiarities of organization of acmeological development of student youth are
covered. It is proved that the introduction of ideas of acmeological approach in the educational process of institutions of higher pedagogical education will contribute to the formation of professional competence of future music
art teachers.
Ключові слова: акмеологічний підхід, педагогічна акмеологія, професійна компетентність майбутніх
учителів музичного мистецтва.
Keywords: acmeological approach, pedagogical acmeology, professional competence of future music art
teachers.
Постановка проблеми. Процеси глобалізації,
перебудови соціальної сфери, інформатизації та
євроінтеграції обумовлюють докорінні зміни вітчизняної парадигми вищої освіти, зокрема музично-педагогічної. Сьогодні зростає потреба у пошуку нових, ефективніших шляхів та методологічних орієнтирів професійної підготовки
фахівців, здатних до ефективного здійснення музично-освітньої діяльності, творчості, рефлексії,
постійного самовдосконалення, професійно-педагогічного та музично-виконавського розвитку. У
цьому контексті ключовим завданням є формування професійної компетентності майбутніх
учителів музичного мистецтва.

Очевидно, що вирішення порушеної проблеми
вимагає застосування низки методологічних підходів, серед яких компетентнісний, особистісно
орієнтований, аксіологічний, культурологічний
тощо. Ми переконані, що успішному формуванню
професійної компетентності педагогів-музикантів
сприятиме впровадження в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти ідей акмеологічного підходу, який спрямовує студентську молодь
на досягнення вершин у професійному розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До
проблеми реалізації акмеологічного підходу у
вищій педагогічній освіті звертається низка науковців, серед яких: С. Вітвіцька, А. Деркач, І. Драч,
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О. Дубасенюк, Н. Кузьміна, Л. Рибалко, Г. Сотська
та інші. Учені І. Дубровіна, Н. Іллініцька, А. Козир,
Г. Падалка, Л. Соляр, О. Рудницька, В. Федоришин
аналізують означений підхід як методологічний інструментарій розв’язання окремих питань підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.
Однак, у процесі аналізу останніх досліджень і
публікацій стало відомо, що сьогодні недостатньо
вивченими залишаються численні аспекти використання акмеологічного підходу у процесі підготовки професійно компетентних педагогів-музикантів, зокрема результативність такого підходу,
шляхи та особливості його застосування в умовах
закладу вищої педагогічної освіти, значення акмепроцесу для досягнення студентською молоддю
професійної компетентності.
Відтак метою статті є обґрунтування актуальності та особливостей реалізації акмеологічного
підходу в процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
у закладах вищої педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Акмеологічний
підхід у вищій школі втілює ключові засади педагогічної акмеології (грец. «акме» – вершина, «логос» – наука) – «науки, яка вивчає феноменологію,
закономірності і механізми розвитку людини на
етапі її професійної зрілості» [1, с. 22]. Педагогічна
акмеологія спрямована на дослідження закономірностей, принципів і шляхів досягнення майбутніми
вчителями найвищого професійного рівня на основі
актуалізації внутрішнього потенціалу фахівців [6, с.
28–29].
Серед завдань акмеологічного підходу ключовим є створення умов для акмеологічного розвитку студентської молоді, який передбачає
постійне самовдосконалення, рефлексію, ініціативність, передбачливість, прагнення до самореалізації
та творчості, інтеграцію власного професійного
шляху тощо [8, с. 389]. Отже, такий підхід забезпечує формування професійної компетентності педагогів, а також сприяє їх морально-духовному вихованню [2].
За нашими твердженнями, професійна компетентність учителя музичного мистецтва – це інтегративне утворення, яке поєднує особистісні якості,
досвід, цінності, знання, уміння і навички, сформовані в процесі вивчення фахових дисциплін у закладі вищої педагогічної освіти, а також передбачає
здатність до музично-педагогічної, творчої та інструментально-виконавської діяльності [10, с. 173].
Формування професійної компетентності на засадах акмеологічного підходу ґрунтується на опануванні педагогами-музикантами акмеологічними
стратегіями творчої самореалізації у процесі сходження до вершин досконалості [4, с. 67].
Індивідуальна акме-стратегія фахового самовдосконалення ґрунтується на акмеограмі, яка
вміщує цілі, модель розвитку, дієві технології, прогнозовані показники професіоналізму та результати
фахової діяльності. З цих міркувань у структурі
професійної компетентності вчителя Л. Рибалко
виокремлює акмеологічну компетентність як «інте-
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гративне особистісне новоутворення, яке характеризується усвідомленим прагненням до самовдосконалення засобами інноваційної педагогічної
діяльності, знаннями й уміннями самоорганізації та
самореалізації у фаховій діяльності, розвиненими
якостями професійної мобільності, самопізнання та
саморозвитку» [6, с. 30–31].
На думку більшості науковців [3, 6, 9], акмеологічні стратегії реалізуються, насамперед,
шляхом навчальної, практичної та методичної роботи.
Навчальна діяльність передбачає вивчення
фахових дисциплін, серед яких: музично-виконавські («Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Постановка голосу»), музично-теоретичні («Історія української
музики», «Сольфеджіо», «Елементарна теорія музики») та методичні («Методика музичного виховання в школі», «Теорія і методика навчання мистецтв у школі (музичне мистецтво, інтегрований
курс «Мистецтво»)). Як зазначає Н. Іллініцька, результатом навчання є формування в студентської
молоді ціннісних орієнтацій у професійній діяльності, основою якої є акмеологічні принципи [3, с.
26]. До таких принципів О. Дубасенюк відносить:
– гуманізації (гуманістична спрямованість мистецької освіти);
– демократизації (демократичні відносини між
суб’єктами і об’єктами освітнього процесу);
– неперервності (послідовність і неперервність
усіх аспектів вищої педагогічної освіти);
– фундаменталізації (забезпечення міжпредметного характеру знань);
– персоніфікації (особистісно орієнтоване
спрямування фахової підготовки);
– системності (спрямованість фахової підготовки на системну цілісність у побудові та аналізі
полікультурних освітніх процесів);
– діалогічності (забезпечення духовноаксіологічного розвитку особистості);
– природовідповідності (побудова фахової
підготовки на науковому розумінні природних і
соціальних процесів, забезпечення еволюції ноосфери);
– полікультурності (полікультурний характер
професійної підготовки вчителів);
– культуровідповідності (побудова педагогічного процесу на загальнолюдських і національних
цінностях і нормах) [5, с. 74].
З погляду сучасного дослідника в галузі акмеспрямованої мистецької освіти В. Федоришина
практична робота у закладах загальної середньої
освіти пов’язується передусім із музично-виконавською діяльністю та потребує наявності у майбутніх учителів музичного мистецтва сформованої
системи компетенцій, серед яких: уміння планувати
виконавську діяльність, навички інтерпретації та
втілення виконавського задуму під час концертних
виступів, здатність до підготовки методико-педагогічних коментарів до музичних творів, музичновиконавська рефлексія, уміння фрагментарно виконувати музичні твори під час лекцій-концертів [9, с.
50–53]. Слушно з цього приводу зазначає Л. Соляр,
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що використання акмеологічного підходу в контексті музично-педагогічної освіти орієнтує педагогів на творчо-виконавський розвиток, основою
якого є усвідомлення національного та світового
культурного досвіду людства, розуміння та
ціннісний аналіз художнього змісту музичних
творів, здатність до здійснення музично-освітньої
діяльності, рефлексія [7, с.78].
Методичну роботу майбутніх учителів музичного мистецтва Л. Рибалко розглядає як «сукупність методичних заходів, спрямованих на досягнення професійного акме, засвоєння основ педагогічної інноватики, швидкого реагування на
нововведення у шкільній освіті, співпраці й партнерських відносин між суб’єктами освітнього процесу, підготовки учнів до участі в різних конкурсах
і сприяння їхнім перемогам» [6, с. 36]. Така діяльність, на думку вченого, сприятиме самовдосконаленню педагога, поглибленню його фахових, психолого-педагогічних і методичних знань, удосконаленню умінь, ознайомленню із сучасними
напрямками наукової музично-педагогічної думки,
а також формуванню у вчителя здатності до створення новітніх освітніх програм та планів-конспектів нетрадиційних уроків музичного мистецтва
[6, с. 35–36].
Погоджуємося із дослідницями О. Дубасенюк
та Г. Сотською [5, 8], що основним засобом формування професійної компетентності майбутніх
учителів музичного мистецтва на засадах акмеологічного підходу є акмеологічні технології, які
забезпечують фахово-особистісне становлення педагогів, розвиток їх природного потенціалу (здібностей, індивідуальних якостей). Серед таких технологій виділяють: модульно-тьюторську, кооперованого
навчання,
особистісного
зростання,
проблемно-пошукову, життєвого проектування і
саморозвитку тощо. Ключовим методом означених
технологій є акмеологічний вплив на особистість
фахівця.
Висновки. Отже, акмеологічний підхід є результативним методичним інструментом фахової
підготовки педагогів-музикантів. Реалізація такого
підходу в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти забезпечує цілісний розвиток особистості, активізує у здобувачів вищої освіти потребу
в досягненні вершин досконалості, а також стимулює творчу діяльність майбутніх учителів музичного мистецтва, що сприятиме формуванню у них
професійної компетентності.
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Перспективним напрямком подальших досліджень є теоретичний аналіз та практичне
втілення ефективних технологій формування професійної компетентності педагогів-музикантів з
урахуванням ідей акмеологічного підходу.
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АННОТАЦИЯ
Вопрос гендерной принадлежности всегда был в центре обсуждения, и факторы, стоящие за выбором
изображения или слов для описания мужчин и женщин, находятся под вопросом. Для того чтобы ответить
на них, необходимо понять, как гендерная принадлежность рассматривается и представляется в учебниках
разных культур. Для того чтобы пролить свет на эту ситуацию, это исследование проанализировало и сравнило лингвистический и культурный аспекты дискурса двух учебников для изучения английского языка.
Лингвистический аспект выявил как язык используется в различных контекстах, какие части речи описывают мужчин или женщин лучше всего и чаще всего. С культурной же точки зрения анализируется роль
мужчин и женщин в обществе и их статус. В результате были выявлены различия в визуальных гендерных
предпочтениях и в словаре, а также было дано представление о причинах гендерной предвзятости. Основываясь на этом исследовании, возникают два основных вывода: гендерная репрезентация в значительной
степени зависит от общества и истории, и, несмотря на развитие движений за равенство, большинство
учебников непреднамеренно остаются гендерно предвзятыми.
ABSTRACT
The question of gender has always been at the heart of discussion and the factors that stand behind the choice
of a person to portray or words to describe men and women are under the question. In order to answer them, it is
needed to understand how gender is treated and presented in textbooks of different cultures. In answer to this
situation, this study analysed and compared the discourse of two English learning textbooks to see how they present
men and women in different spheres of life. They have been analysed from linguistic and cultural aspects. The
linguistic view covered the way how language was used in different contexts, what parts-of-speech describe males
or females the best. Cultural perspective, however, analysed the role of men and women in society and their status.
As a result, the differences in visual gender preferences and gender-marked vocabulary were revealed as well as
the insight into the reasons of gender bias was provided. Based on this study, two major findings arise: the representation of gender highly depends on society and history, and in spite of the development of equality movements,
the majority of textbooks unintentionally over represent males.
Ключевые слова: гендерное представление, пособие, предвзятость, мужчины и женщины, культура,
общество.
Keywords: gender representation, textbook, bias, male and female, culture, society.
Introduction
Language learning course books have been investigated thoroughly for the last few decades due to having a tendency to portray men and women stereotypically. The reason why textbooks have been in the spotlight is that they are considered to be the fundamental
basis of gender interaction. One of the tools of human
interaction is language with a help of which people
communicate, learn another language, share their attitudes and deliver values and emotions. What is more,
language is an important means to create and have social interaction with people. Thus, learning process and
language contribute to the development of human social development.

In order to develop students’ positive attitude towards social roles and responsibilities of men and
women it is important to develop a curriculum that will
expose boys and girls to gender-equitable view. According to Pierce [1, pp. 9-31], students’ language usage reflects their social role, that is why they have to be
carefully evaluated when creating an educational programme. A lot of studies conducted to find out the degree of gender bias in educational materials revealed
that textbooks contribute dramatically to the formation
of learners’ gender perception. As a means of education, textbooks and manuals shape students’ view towards the roles of males and females. Thus, to avoid
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stereotypical thinking and portray both sexes equally,
the representation of them should be balanced.
Blumberg [2, pp. 345- 361] states that an increase
in studies of EFL textbooks coincided with a time of
gender equality movements of 1960s. Due to them,
textbooks designers and authors have been very careful
about what should be included in order to avoid discrimination. However, recent studies have highlighted
that in spite of having a downturn in gender inequality,
gender bias does still take place. According to Sydney
[3], gender biased textbooks affect social life negatively by making learners discriminate others on the basis of gender stereotypes.
The investigation of gender bias and stereotypes in
textbooks is significant as they are the best source of
providing both linguistic background and social features. Based on the previous research papers, the following assumption can be constructed: because of the
differences of social, economic backgrounds and culture, EFL textbooks portray men and women differently depending on the region where they are used.
Therefore, the aim of the present study was to analyse
two British textbooks: Messages 3 for Kazakhstan and
Messages 4. It is worth mentioning that one of them
was designed and published by Cambridge and dedicated to Kazakhstan. To achieve this aim, discourse
analysis was carried out, lexical and gender-marked
items were reviewed from two different perspectives,
namely, linguistic and cultural. The analysis used two
approaches: quantitative to collect data and qualitative
to interpret it. The analysis of textbooks on gender-bias
presence is relatively new and widely examined. The
findings of this study will contribute to the awareness
of gender issues of all members of learning process and
give a way for further research in this area.
The importance of textbooks in learning process and their influence on students
Learning a new language is always accompanied
with the materials that help both teachers and students
progress and acquire new knowledge. Foreign language
textbooks are an essential part of every educational program as it sets the foundation of a whole learning process, thus, providing an environment where all the participants of learning are actively involved. As Crossley
and Murby [4, pp. 99-114] defined, «textbook is a
standard work on a particular subject designed for
classroom use with appropriate vocabulary, illustrations, student exercises and teacher aids».
The core of any educational program greatly depends on textbooks since they are used by learners not
only during the classes, but also outside the classroom
on their own. Every year, thousands of textbooks are
printed and distributed all over the world for the purpose of aiding those who embarked on a process of
learning. Thus, student’s attitudes and identity can be
strongly affected by them. Hutchinson and Torres [5,
pp. 315-328] claimed that without a textbook it seems
impossible to complete learning process. Moreover,
textbooks are especially created to meet the needs of
students, ameliorate their receptive and productive
skills. A textbook is created «to give cohesion to the
language teaching and learning process by providing

27
direction, support and specific language based activities aimed at offering classroom practice for students»
[6, 130-140].
The importance of textbooks is proved by the fact
that students feel more confident and can visually see
their progress moving from unit to unit. Textbook represents a wholeness of the learning process and provides students with all the information they will have
learned by the end of it. Cortazzi and Jin [7, pp.196219] compared a course book with the second teacher
as it has an authentic content that helps students to learn
about the culture of a country where the particular language is spoken. In addition, using textbooks can develop learners’ autonomy by providing the strategies
for self-learning [8]. The vast majority of textbooks are
equipped with additional materials such as workbooks,
extra grammar and vocabulary assignments, i-tutor and
answers so that learners can independently assess themselves and see their trouble spots.
However, some people find textbook useless and
think that they have a negative impact on students.
Richards [9] highlighted five major disputed points of
course books: imported textbooks are pretty expensive,
they can be biased, the material can be inauthentic, the
needs of students can be ignored and lack of clear instructions. Also, textbook sometimes do not provide realistic situations and make students learn something by
rote or drills. They put memorization above all and students try to learn something without understanding. For
instance, when presenting grammar, textbooks provide
the tasks based only on the structure that is given in the
unit while in real life we never use one grammar point.
This can lead to surface learning approach and lack of
critical thinking. Allwright [10, pp. 5-18] claimed that
teaching and linguistic ideas are presented in a limited
manner.
Clarke and Clarke [11, pp.36-42] pointed out that
English textbooks can sometimes have stereotypes, biased information and sexist language. This can have serious consequences as students’ attitude and perception
is being influenced. Other researchers found out that
textbook is useless unless cultural information goes
with it. It means that teaching the culture of a language
is crucial as both concepts language and culture are interrelated.
If teachers decided to use a textbook within their
course it is importance to choose the most relevant and
effective textbook. And it is becoming hard due to the
increase in the number of different materials. Some
teachers choose a book just because they got used to
working with it or because of the reputation of publishers without even realizing that this choice will influence
all students, instructors and the learning process in all
[12]. Besides, some textbooks may become a reason
failing and giving up. It happens because they are designed in a way to comply with the requirements of education authorities while neglecting learners’ needs. As
Graves [13] believed, students might be demotivated
because of inappropriate subject-matter or excessive
focus on linguistics rather than language acquisition.
Therefore, textbooks have both positive and negative aspects. In order to make learning effective it is vital that a teacher analyses materials in advance by

28
pointing out good and bad sites and thinking of additional tools that will be used. It is also important to bear
in mind that the textbook can be used as a tool of learning a language, but not as a final solution. Cunningsworth [14] considers evaluation as a way of examining
to what extend the content is appropriate and meets the
requirements and goals of students.
Gender representation in language learning
textbooks
Gender-bias in foreign language textbooks can be
demonstrated through the language or through the visual tools. For instance, some pictures representing social roles, occupations, family relationships and status
tend to trivialize or diminish women. Moreover, generic pronoun, sexist language, titles of articles can illustrate gender-biased language. Teaching materials often include gender prejudice [15]. Women tend to be
depicted as shy, weak and sensitive while men are usually adventurous, powerful and heroic. Women are seldom represented as the ones who occupy senior positions such as scientists, lawyers, heads of states, chief
executives. According to Michel [16], the situation is
becoming even worse when textbooks represent only
men as professionals in prestigious and authoritative
work places. Women’s status is usually defined according to their marital status while men’s status does not
depend on it. When talking about family roles, men are
usually demonstrated as breadwinner and those who
work hard to support their families. This is partly because school textbooks around the developing world
portray women in traditional occupational roles and encourage stereotypes regarding the division of labour
within marriage [17]. In the contrary, women are more
likely to be depicted as caregivers without any possibility of fulfillment outside her household. As a result,
these stereotypes shape students’ point of view that
some occupations can be either male or female.
Sunderland [18] highlighted that textbooks that
have stereotypes negatively influence students’ social
behavior and gender roles cognition, especially
women’s. Moreover, if learners are not familiar with
the attitudes of others towards gender, they can unintentionally use wrong linguistic patterns and belittle or
humiliate either gender.
According to Haddad [15], the authors of textbooks should develop the awareness of gender issues
and avoid stereotypes. In addition, he highlights the importance of a teacher in the classroom. It is crucial that
he/she monitors language learning process and creates
the environment that is free on any kind of gender-bias.
Thus, textbooks are a vital part of learning English
as a second or foreign language. They are supposed to
motivate students' desire to learn the language. That is
why it is intriguing and valuable to explore gender potrayal in textbooks as they impact learners' perspective
about society and gender identity. Etymologysts and
academicians accept that course books and methods of
teaching in general tend to build gender roles in the
mind of young learners [19].
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Methodology
This research was aimed to analyse to what extent
English textbooks, which were published by British
scholars, are gender-biased. To achieve this, the following textbooks were chosen to be investigated: «Messages 4», «Messages 3 for Kazakhstan». These sources
have been examined from two perspectives: linguistic
and social. In order to consider linguistic aspect, different parts-of-speech used when referring to gender were
analyzed, «firstness» and article titles review was carried out. The social aspect was studied by comparing
visual tools, cultural stereotypes and gender social and
family roles and responsibilities.
The analysis combined both qualitative and quantitative approaches. When content analysis took place,
qualitative approach helped to study the context and
concepts. Quantitative approach was used to gather information and sort it out by the following criteria: linguistic/visual, part-of-speech, the frequency of occurrence in the manuals. The analysis was focused on finding out the cases of gender inequality, stereotypes and
attitudes towards their roles. The topics of family, education and social problems were studied thoroughly.
For this study, two textbooks for learning English
were chosen: «Messages 3 for Kazakhstan», «Messages 4». The reason why these books were subjected
was that they represent different countries and different
cultural attitudes as well. The level of these books is
appropriate because of having the topics of occupations, family roles and society.
The process of discourse analysis consisted of 3
stages. The first step included the analysis of Vocabulary bank of the textbooks and analyzing what words
represented what gender. The second step was the analysis of the texts given in every unit. In this case the author, the title and content were taken into account.
Lastly, visual aids such as pictures, photos and caricatures were examined. The gathered material was
grouped according to the part-of-speech and being/ not
being gender-marked.
Results
This study was aimed to investigate how women
and men are represented in two EFL textbooks: Messages 4 (Textbook I), Messages 3 for Kazakhstan (Textbook II further). These textbooks were chosen intentionally to see if there are any cultural differences concerning gender. Based on previous research papers, the
following categories were defined for analysis: social
roles of men and women, female and male adjectives,
verbs and pronouns, the authors of articles in the books
and the number of pictures showing either men or
women. The first stage of the analysis included the
identification of men’s or women’s over representation
in pictures. The results have shown that both textbooks
tend to use more pictures with men than women. Moreover, the majority of articles given at the end of every
unit were written by a male author. Overall, twelve
units of each book were analysed and the results are
shown in tables 1 and 2 below.
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Male
38%
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Table 1
The number of pictures in Textbook I
Female
Both
25%
30%

Not clear
7%
Table 2

Male
41%

The number of pictures in Textbook II
Female
Both
26%
32%

Not clear
1%

It can be seen that men outnumbered women in
both textbooks while the number of pictures of women
only goes after the category «both», where a group of
people was portrayed having both men and women. If
the number of pictures of men and women was relatively the same within the units, the articles and text extracts overrepresented men. For instance, Textbook II
had 70% of articles about men who were famous musicians, educationalists, famous sportsmen. When the extracts included both men and women, there was a ratio
of two to one, men to women respectively. This tendency can be due to historical background. Because of
having patriarchy in Kazakh society, women were not
presented as the ones being well-rounded or occupying
senior positions, but being caregivers without any possibility of fulfillment outside their household.
The second factor that this research looked at was
about social roles. As previous investigations have
shown, there are stereotypes about men and women social roles, namely, being a housewife for women or a
mechanic for men. For this part of analysis the roles of
men and women in a family and their duties were considered. As it was predicted, household chores such as
cooking, doing the washing up, cleaning the house,

ironing were assigned to women, while having men do
shopping for food, wash the car and read the newspaper
when having breakfast. However, there was a difference between two textbooks. Textbook II engaged
women only in housework, whilst Textbook I had 2 pictures of men tidying the kitchen, washing the pans and
holding a recipe and cooking. Thus, Textbook II tends
to be more gender-biased due to having women attached to the kitchen and doing all the housework.
Occupation is one of the gender-marked topics not
only in textbooks but in society as well. As the analysis
have shown, males outnumber females in labour market
and higher positions whilst women dominate in artistic
activities. It is worth mentioning that the jobs which require education and professional qualifications were
mostly male. Textbook II had an article about Kazakh
language in which there was a reference to an educated
man, but not woman. Regarding sports activities, the
majority of them were male, however, Textbook II had
two articles about female players. Risky occupations
such as firefighter, mountaineer, sailor, police officer
were depicted as male. Based on these findings, the list
of occupations of men and women is presented in table
3 below.
Table 3
Occupations
Male
Female
Pilot, mechanic, explorer, inventor, chef, lawyer, architect, doctor, Artist, teacher, designer, model, housefirefighter, police officer, football player
wife, pharmacist, nurse

When reading articles, discourse extracts it was
noticed that there is also a division of emotions and
feelings attached to men and women. For this reason,
adjectives were taken into consideration and grouped
into two units. When textbooks introduce new vocabulary they give collocations using pronouns, thus, the
third person pronouns «he», «she» were explored. In
Textbook I women were present as emotional, fragile,
feeling homesick, forgetful, angry and disappointed.
Talking about positive features of their personality,
there were loyal, nice and kind. In Textbook II, adjectives such as thin, long-haired, popular, unpunctual and
polite prevailed. When analysing male adjectives, the
first textbook included shy, clever, lazy, confident,
hard-working, moody, easy-going, good-looking, independent. The second textbook had strong adjectives,
namely, excellent, talented, and personality adjectives
such as responsible, friendly and generous. When having dialogues, men tended to initiate the conversation,
invite for a date, while women were presented as people
who were late because of forgetting something or dressing up.

«Firtness» was another gender-marked category.
The analysis has shown that the second textbook tends
to introduce men first, for instance, Luke and Nadia, Mr
and Mrs Grant, Jay and Ana. Textbook I had two patterns of «firstness»: man + woman, woman + man,
however, the first one prevailed.
These textbooks differ from other British manuals
due to having the same characters throughout the book.
Textbook II had overall five characters, three male and
two female ones, whilst Textbook I had an equal number, two men and two women. The last difference between two textbooks was about the dictionary. Textbook II, which was designed for Kazakhstan, has an alphabetically-ordered dictionary at the end of the course.
It gives the translation of words in Russian and Kazakh.
This dictionary was found to be gender-marked due to
having only masculine form of Russian adjectives:
friendly – дружелюбный, lonely – одинокий. Textbook I had a list of words and phrases in English only
with the reference to units. Overall. The analysis of two
textbooks revealed that both are inclined to be gender-
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biased, especially regarding social roles and occupations.
Discussion
Student’s perception of males and females and
gender identity are strongly affected by the textbooks
used in the process of learning. Language learning textbooks can sometimes have gender stereotypes, biased
information and sexist language, and, thus, can lead to
serious consequences on students’ social behavior and
attitudes. This research analysed two different textbooks (Messages 4, Messages 3 for Kazakhstan) to see
to what extent they are gender-biased. These textbooks
were chosen intentionally to check the assumption that
EFL textbooks portray men and women differently depending on the region where they are used, differences
in social, economic backgrounds and culture.
The significance of this research is proved by the
fact that these textbooks are used a lot in Kazakhstan
and, thus, they have an influence on shaping students’
view on gender. In order to eradicate gender bias in
teaching materials, it is important to develop a curriculum that will expose boys and girls to gender-equitable
view. Also, to make learning effective it is vital that a
teacher analyses materials in advance by pointing out
good and bad sides and thinking of additional tools that
can be used. In the classroom, teachers have to monitor
language learning process and create the environment
that is free on any kind of gender-bias.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню структурних особливостей ад’єктивних некомпаративних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Описано
структурні моделі цих фразеологізмів, виокремлено подібні та відмінні конструкції в обох мовах.
ABSTRACT
The article dwells upon the structural features of the adjective non-comparative idioms with the component
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1. Постановка проблеми. Дослідження фразеології вже тривалий час є у фокусі лінгвістичних
студій, оскільки фразеологічні одиниці (далі ФО)
відтворюють національні особливості лінгвоспільнот, відображають мовну картину світу, притаманну певним носіям мови. На думку О. А. Мороз,
«фразеологізми – це своєрідний прошарок одиниць,
які формуються в певній мові, перетворюючись на
її оригінальне, унікальне неперекладне надбання»
[4, с. 324]. Зіставні дослідження далекоспоріднених
мов мають на меті визначити спільні та відмінні
риси аналізованих мов, щоб зрозуміти унікальні
процеси формування та функціонування мови різних лінгвоспільнот.
Структурні особливості фразеологізмів відображають граматичні закономірності аналізованих
мов, а також правила сполучуваності певних частин
мови у межах словосполучень. Не зважаючи на
значну кількість досліджень у домені фразеології,
структурним особливостям ад’єктивних некомпаративних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській
мовах ще не присвячувалися окремі розвідки.
У роботі використовувалися такі методи дослідження як метод суцільної вибірки, методи
аналізу та синтезу для встановлення спільних та
відмінних рис фразеологізмів англійської та української мов, метод дистрибутивного аналізу, а також
описовий метод.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ад’єктивні фразеологізми вже неодноразово були
об’єктом дослідження сучасних мовознавців. Зокрема Т. В. Тарануха досліджує структурно-семантичні та граматичні характеристики ад’єктивних

фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах [6],
Н. В. Устенко розглядає фразеологічні одиниці
ад’єктивного типу у мові художніх творів Володимира Винниченка [7]. І. І. Коломієць та В. В. Розгон
досліджують структурно-функціональні параметрами предикативності ад’єктивних фразеологізмів
сучасної української мови [3], об’єктом дослідження Г. Ф Ступінської слугують ад’єктивні
фразеологічні синоніми лемківського говору [5].
Натомість І. А. Гонта розглядає ад'єктивні композити англійської мови з метафоричним значенням
[2]. Однак ще жодна лінгвістична розвідка не присвячувалася некомпаративним ад’єктивним ФО.
3. Мета статті – дослідити структурні особливості ад’єктивних некомпаративних ФО з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах.
Об’єктом дослідження є ад’єктивні некомпаративні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській
мовах.
Предмет дослідження – структурні особливості ад’єктивних некомпаративних фразеологізмів
з компонентом на позначення неживої природи в
англійській та українській мовах.
Матеріалом дослідження є 118 фразеологізмів
англійської мови та 31 фразеологізм української
мови, що мають у своїй структурі лексичні компоненти на позначення неживої природи, дібрані методом суцільної вибірки з сучасних фразеологічних
словників.
4. Виклад основного матеріалу дослідження.
За твердженням М. Ф. Алефіренко «… ад’єктив-
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ними називають фраземи, яким притаманне категоріальне значення атрибутивності, здатність виражати статичну ознаку предметів» [1, с. 46]. Ад’єктивні ФО характеризують об’єкти, описуючи певні
риси, наявні у об’єкта, чи приписані йому, послуговуючись певними образами, що зрозумілі носіям
мови. Залежно від їхнього значення та структури,
подібні ФО можна поділити на компаративні та некомпаративні.
Ад’єктивні некомпаративні фразеологізми актуалізують певну ознаку об’єкта, лише вказуючи на
неї, не порівнюючи з певним еталоном, якому притаманна ця ознака. Однак образ, представлений
подібним ФО, є культурно обумовленим та зрозумілим носіям мови.
У результаті проведеного аналізу можна стверджувати, що ад’єктивні некомпаративні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах є одиницями різного рівня: лексичного, представленого
фразеологізмами виключно англійської мови,
наприклад: англ. leaden-footed ‘повільний’, та синтаксичного, представленого матеріалом обох досліджуваних мов, наприклад англ. on cloud seven
‘дуже щасливий’, укр. ладний небо прихилити ‘готовий зробити більше, ніж потрібно’.
За результами аналізу виявлено 22 ФО лексичного рівня, що складає 18,64 % від загальної кількості ад’єктивних фразеологізмів з компонентом на
позначення неживої природи в англійській мові, в
той час як ад’єктивні ФО синтаксичного рівня,
представлені словосполученнями є більш продуктивними і складають 81,03 % від загальної кількості
англійських ФО.
Критеріями пропонованої класифікації є частиномовна приналежність компонентів та їх позиційність у структурі фразеологізму. Структурні моделі представлені формулами, де N – Noun, NP –
Noun Phrase, VP – Verb Phrase V – Verb, Adj. – Adjective, Adv. – Adverb, Art. – Article, Prep. – Preposition, Pron. – Pronoun, Conj. – Conjunction, Num. –
Numeral, Part. – Paticiple. Іменникові фрази можуть
бути різного виду, включаючи такі компоненти як
прикметник, дієприкметник, прислівник, числівник, артикль, займенник та іменник. Дієслівні
фрази можуть включати прислівник, та іменник.
Оскільки в українській мові відсутнє таке граматичне явище як артикль, крім того, він не є повнозначною частиною мови, і не впливає на значення
вцілому, вважаємо, що у пропонованій класифікації
при зіставленні структурних моделей аналізованих
мов його наявністю можна знехтувати.
4.1 Ад’єктивні некомпаративні ФО лексичного
рівня представлені композитами, що можуть складатися з іменників, прикметників та дієприкметників, наприклад: англ. granite-headed ‘непохитний
(про характер) ’, marble-hearted ‘холодний’, rockhearted ‘жорстокий’, earth-shaking ‘важливий та
жорстокий’, salt-and-pepper ‘сіро-білий, сивіючий
(про волосся) ’. Ця група є найпродуктивнішою
аломорфною групою англійської мови, яка повністю відсутня в українській мові. Це може пояс-
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нюватися українською лексикографічною традицією, яка полягає в тому, що українські фразеологічні словники не фіксують окремі лексеми як
фразеологічні
4.2 Найчисленніша з ізоморфних структурних
моделей, яка є найпродуктивнішою групою
англійської мови, – це Prep. + N / NP, наприклад:
англ. over the moon ‘дуже щасливий’, under the sun
‘існуючий’, at the coalface ‘задіяний у фізичній
діяльності’, in salt ‘відкладений на потім’, укр. на
газу ‘готовий до руху’, на сьомому небі ‘задоволений, радісний’. Ананалізована структурна модель
може поширюватися додатковими елементами в
англійській мові, утворюючи модель Prep. + N / NP
+ (Prep. + N NP), до якої відносяться 4 фразеологізми (9,76 % від кількості англійських ФО цієї
групи). Прикладами таких фразеологізмів є: англ.
with nose to the grindstone ‘принижений лихом’, on
the sunny side of the hedge ‘процвітаючий’. Подібні
ФО характеризують якийсь об’єкт за адвербіальною ознакою, а саме – обставиною місця. Можна
припустити, що для представників англійської лінгвоспільноти місцезнаходження за яким можна дати
вичерпну характеристику об’єкта, відіграє особливу роль.
4.3 Дещо менш продуктивною є структурна
модель Part. + Prep. + N / NP, наприклад: англ.
engraved in stone ‘зафіксований, непорушний’, built
on sand ‘необгрунтований, ненадійний’, drawn over
the coals ‘той, кого висварили’, укр. виведений на
чисту воду ‘той, чию нечесність чи підступність викрили’. Аналізована структурна модель може звужуватися (у результаті аналізу виявлено лише 1
фразеологізм, що складає 3,85 % від кількості
англійських ФО цієї групи) наприклад: англ. spaced
out ‘нереалістичний, відірваний від життя’, або розширюватися до розлогої структури Part. / Adj. +
Prep. + N / NP + (Conj.) + (Part.) + (Prep.) + (N /
NP). Прикладами таких фразеологізмів є: англ.
caught between a rock and a hard place ‘обираючим
між двома однаково поганими варіантами’, missed
by the water but caught by the widdy 'той, що врятувався від утоплення, але був повішений', thick on the
ground existing ‘існуючий у великій кількості’, вписаний в історію золотими літерами ‘видатний’. Поширені моделі складають 15,38 % від англійських
ФО (8 фразеологізмів) та 50 % українських ФО
(1фразеологічний вираз).
4.4 Найпродуктивнішою структурною моделлю української мови є (Pron. / N) + (Prep.) + V /
VP або її дзеркальне відображенняV / VP + (Prep.)
+ (Pron. / N). Існування цієї моделі у двох дзеркальних варіантах зумовлене тим, що дієслова в українських виразах можуть займати як початкове, так і
останнє місце у фразеологізмі, що зафіксовано у
більшості випадків. Так, у результаті аналізу
емпіричного матеріалу виявлено 11 ФО (66,67 %),
де дієслово займає постпозицію. Наприклад: укр. в
ложці води не спіймаєш ‘дуже спритний’, криги серед / посеред зими не випросиш ‘дуже скупий’, зорі
з неба не хапає ‘не дуже талановитий’. У решти висловів дієслівна група знаходиться на початку фразеологізму. Наприклад: укр. пошукати такого вдень
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при сонці із свічею ‘незрівнянний, надзвичайний’,
пахне землею ‘старий, близький до смерті’, однак у
фразеологізмі укр. копійки мідної нема за душею
‘дуже бідний’, дієслово знаходиться всередині вислову, після додатку, що є частиною дієслівної
групи. Таке варіювання позиційності дієслова свідчить про гнучкі правила української мови, що дозволяє відносно вільний порядок слів у реченні,
порівняно з усталеним порядком слів англійської
мови.
У результаті аналізу було виявлено 6 фразеологізмів англійської мови, у яких дієслово завжди
займає препозицію щодо інших іструктурних елементів. Прикладами цієї структурної моделі є: англ.
draws too much water for me ‘набагато впливовіший,
переважаючий’, can make neither moss nor sand of ‘ні
до чого не придатний’, couldn’t cook hot water for a
barber 'зовсім поганий (про кухаря)', would like to
know the ground-work of a magpie’s bottom ‘занадто
допитливий’.
4.5 Структурна модель NP характеризується
тим, що іменникове словосполучення виконує атрибутивну функцію. Наприклад: англ. worth one’s
salt ‘вартий (грошей чи зусиль) ’, steam age ‘застарілий’, укр. хмара хмарою ‘сумний, похмурий’,
чистісінької води ‘справжній’.
4.6 Структурна модель Adj. + V + (Prep.) + N,
як і структурна модель 4,3, має у структурі
дієслово, також є більш продуктивною в українській мові. Прикладами таких ФО можуть слугувати
англ. able to talk under water ‘дуже балакучий’, укр.
радий сонце прихилити ‘готовий зробити більше,
ніж потрібно’, готовий провалитися крізь землю
‘зніяковілий, присоромлений’.
4.7 Поряд з тим, що існують ізоморфні структурні моделі аналізованих фразеологізмів, матеріал
дослідження дає підстави для виокремлення аломорфних моделей, типових лише для однієї мови з
повною їх відсутністю в іншій. До них, зокрема,
належить модель (Adj.) + N / NP + Prep. + (N) +
(Prep. + N), наприклад: англ. force of a steam
hammer ‘надзвичайно руйнівний’, a sandy mill with
‘близький’, not worth salt to the poddish [=porridge]
‘нічого не вартий’. Можна припустити існування
подібної структурної моделі обумовлюється тим,
що, оскільки в англійській мові відсутня система
відмінків, то відношення між іменниками реалізується завдяки прийменникам. Подібні відношення в українській мові здебільшого реалізуються
за допомогою флексій.
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4.8 Структурна модель Conj.) + (Prep.) + N /
NP + Conj. + (Prep.) + N + (Prep.+ N) представлена
однорідними іменниками чи іменниковими групами, що поєднані сполучниками. Прикладами таких фразеологізмів можуть слугувати: англ.
Grantham gruel — nine grits and a gallon of water 'перебільшуючий дріб’язкове та применшуючий необхідне', either over the moon or down in the midden ‘
(про людину) з різкими змінами настрою’, milk and
water ‘слабкий, без смаку’.
4.9 Однією з найменш продуктивних структурних моделей англійської мови є NP + Part. англ. all
oak and iron bound ‘здоровий’, що має у складі іменникову групу, яка виконують атрибутивну функцію
щодо дієприкметника.
4.10 Менш продуктивною є група VP + V +
Prep. + NP. Єдиний фразеологізм аналізованої
групи є: англ. wants all the water to run down his own
gutter ‘жадібний та егоїстичний’, представлений
дієслівною групою та інфінітивним комплексом,
прямого синтаксичного відповідника якого немає в
українській мові, що й зумовлює відсутність цієї
моделі на матеріалі української мови.
4.11 Структурна модель Adj. + Conj. + Adj.
представлена єдиним ад’єктивним некомпаративним фразеологізмом з компонентом на позначення
неживої природи в англійській мові – англ. down
and dirty ‘неприємний, нестриманий’, хоча подібна
структура досить продуктивна в англійській мові
поза межами матеріалу дослідження (наприклад
safe and sound, far and away).
4.12 У результаті аналізу було виявлено одну
аломорфну групу української мови – Conj. + (Prep.)
+ N + V / VP, представлену фразеологізмами на
кшталт: укр. хоч з лиця води напийся ‘дуже гарний’, хоч водою розливай 'дуже дружні', й водою не
замутить ‘скромний, сумирний’. Цій групі притаманно надавати характеристику об’єкту імпліцитно, не використовуючи прикметник чи
дієприкметник, Дана група є аломорфною, оскільки
граматичні правила англійської мови не дозволяють вживання сполучника на початку дієслівної
фрази. Крім того, для англійської мови не характерне вживання прямого чи непрямого додатка у
препозиції до дієслова, що є особливістю саме
цього структурного типу.
Структурні моделі ад’єктивних некомпаративних ФО з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах, а також їх
відсоткове співвідношення представлені у Таблиці
1
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Таблиця 1
Структурні моделі ад’єктивних некомпаративних ФО з лексичним компонентом на позначення неживої
природи в англійській та українській мовах
№

Структурні моделі

1

Складні слова

2

Prep. + N / NP + (Prep. + N NP)

3
4

Part. / Adj. + Prep. + (N / NP) + (Part.) + (Conj.)
+ (Prep.) + (N / NP)
V / VP + (Prep.) + (Pron. / N)

5

NP

6

Adj. + V + (Prep.) + N

7

(Adj.) + N / NP + Prep. + (N) + (Prep. + N)

8
9

(Conj.) + (Prep.) + N / NP + Conj. + (Prep.) + N +
(Prep.+ N)
NP + Part.

10

VP + V + Prep. + NP

11

Adj. + Conj. + Adj.

12

Conj. + (Prep.) + N + V VP

Разом

Лексичні моделі
Англ. мова
Укр. мова
22
–
18,64%

Синтаксичні моделі
Англ. мова
Укр. мова

41
34,75 %
26
22,03 %
8
6,78 %
4
3,39 %
1
0,85 %
8
6,78 %
4
3,39 %
2
1,69 %
1
0,85 %
1
0,85 %
–
22
18,64%

Горизонтальне прочитання таблиці демонструє продуктивність кожної виокремленої моделі
в досліджуваних мовах, тоді як вертикальне –
спосіб утворення: лексичний чи синтаксичний.
Кількісно, дібраний матеріал з англійської мови переважає більш, ніж у 3 рази, що дозволяє говорити
про значно вищу продуктивність ад’єктивних некомпаративних фразеологізмів з компонентом на
позначення неживої природи в англійській мові у
порівнянні з українською, а також дає підстави припустити, що ступінь ідіоматизації англійської мови
може бути набагато вищим, ніж в українській мові.
У результаті проведеного аналізу виявлено 11
структурних моделей ад’єктивних некомпаративних фразеологізмів з компонентом на позначення
неживої природи в англійській мові, а також 6
структурних моделей аналізованих ФО в українській мові, 5 з яких є ізоморфними. Більше різноманіття моделей в англійській мові можна пояснити
її аналітичністю, через що роль прийменників є
ключовою: ті синтаксичні відношення, які в українській мові можна виразити за допомогою флексій, в
англійській мові вимагають наявності прийменників, які, відповідно, дають підстави для виокремлення додаткових моделей.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз свідчить про
існування як ізоморфних, так і аломорфних структурних моделей ад’єктивних некомпаративних ФО
з компонентом на позначення неживої природи в
англійській та українській мовах. Можна припустити, що певні структурні відмінності аналізова-

–

96
81,36 %

2
6,45 %
2
6,45 %
15
48,39 %
3
9,68 %
5
16,13 %
–
–
–
–
–
4
12,9 %
31
100 %

них фразеологізмів пояснюються різноструктурністю аналізованих мов, оскільки граматичні
правила однієї аналізованої мови можуть допускати певні граматичні явища, неприпустимі у іншій
(існування ад’єктивних некомпаративних ФО
української мови, що функціонують у формі
дієслівних словосполучень, в яких дієслово займає
постпозицію щодо додатка). Англійські ад’єктивні
некомпаративні ФО можуть бути одиницями лексичного та синтаксичного рівня, натомість українські фразеологізми, представлені ілюстративним
матеріалом, можуть бути лише рівня словосполучення. Це може пояснюватися традицією укладання
українських фразеологічних словників, що не
включають лексичні одиниці в домен фразеології.
Перспективними є дослідження співвідносних
зі словосполученнями адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах, а також
фразеологізмів рівня речення з аналізованими компонентами.
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A PORTRAIT GALLERY OF "REAL" HURALS AS A CHALLENGE TO THE VIRTUAL MOBILE
WORLD OF THE INTERNET (BASED ON THE NOVEL BY JANUSZ LEON WIŚNIEWSKI "LOS
POWTÓRZONY")"
Terekhovska O.
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk
АНОТАЦІЯ
У статті йдеться про протистояння двох світів у романі Я.Л. Вишневського «Повторення долі». З одного боку, світ живого, природного, реального людського існування та спілкування, а з іншого – віртуально-мобільний світ Інтернету. Доводиться, що природний живий світ уособлюють в романі «справжні»
гуралі – Марцінова, Доброслава Магдалена Секеркова (її син Казімеж), Блажей, Марцін. Аналіз їх образів
показав, що у жорстоких двобоях із долею вони вистояли завдяки вірності своїй Правді і її законам – милосердя, жертовності, правдивості і любові. Джерелом цієї Правди є щоденна клопітка праця, щира молитва, турбота про інших і безпосередній контакт із природою – наживо, а не через віртуально-мобільні
можливості Інтернету.
Стаття доводить, що Марцінова і Доброслава Магдалена Секеркова перейняли цю Правду від своїх
пращурів-гуралів і зуміли передати її молодшому поколінню, своїм дітям – Казімежу, Блажею, Марціну. І
хоча вони частково підпали під вплив нового інтернетного світу, усі важливі події в їхньому житті відбуваються наживо: проговорюються під час особистих зустрічей або за допомогою телефонних дзвінків,
приходять у сумних або радісних емоціях зі спогадами чи розважаннями, гострим болем або миттю щастя
пронизуючи їхні серця.
Вочевидь, Інтернет увірвався в їхнє життя, але не змінив головного – бажання жити повноцінним
життям, кохати, не відчувати себе самотнім, бути комусь потрібним. Стаття доводить, що цей мотив актуально і потужно звучить у романі.
ABSTRACT
The article deals with the confrontation between two worlds which is described in the novel by Janusz Leon
Wiśniewski "Los powtórzony". On the one hand, the world of living, natural, real human existence and communication, and on the other hand - the virtual mobile world of the Internet. It is proved that the natural living world
is embodied in the novel by "true" hurals – Marcynowa, Dobroslawa Magdalena Sekerkova (her son Kazimierz),
Błażej, Marcin. An analysis of their images has showed that in fierce fighting with fate they stood due to their
faithfulness to their Truth and its laws – mercy, sacrifice, truthfulness and love. The source of this Truth is daily
hard work, sincere prayer, caring for others, and direct contact with nature – live, not through the virtual mobile
capabilities of the Internet.
The article proves that Marcynowa and Dobroslava Magdalena Sekerkova took this Truth from their ancestors-hurals and were able to pass it on to the younger generation, to their children – Kazimierz), Błażej, Marcin.
And although they are partially influenced by the new online world, all the important events in their lives happen
live: they are spoken during personal meetings or through phone calls, come in sad or joyous emotions with memories or entertainment, acute pain or a moment of happiness pervading their hearts.
Obviously, the Internet burst into their lives, but did not change the main thing – the desire to live a fulfilling
life, to love, not to feel lonely, to be needed by someone. The article proves that this motif is relevant and powerful
in the novel.
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Сьогодні, коли панує Інтернет, що проник в усі
сфери життя і змінив уявлення про час і простір,
про те, що вважати нормальним, а що ні, знову і
знову ставиш собі питання: невже бажання людини
жити повноцінним природним життям, отримувати
задоволення від живого людського спілкування, кохати, не відчувати себе самотнім і бути комусь потрібним – це цінності вчорашнього дня? Невже
віртуальний світ і віртуально-мобільне спілкування
назавжди усунули світ природних людських стосунків, світ живих емоцій і бажань? Саме в аспекті
цієї проблеми і пошуку відповіді на це питання
хотілося б ще раз звернутися до роману сучасного
польського письменника Януша Леона Вишневського «Повторення долі». Цей роман був неодноразово об’єктом наукових досліджень у різних аспектах – і як сучасний польський постмодерністський
роман [5; 6], і на рівні аналізу Інтернету як образу
сучасного віртуально-мобільного світу [4], і в контексті проблем сучасного перекладознавства [5; 6].
Без сумніву усі ці аспекти є актуальними і важливими, втім у площині протистояння двох світів у
романі – сучасного віртуально-мобільного світу Інтернету і світу живого людського існування і
спілкування – роман ще не досліджувався Тому метою статті є дослідити художні портрети
«справжніх» гуралів – Марцінової, Доброслави
Магдалени Секеркової, Блажея, Марціна – і з'ясувати, чи справді віртуальний світ сильніший за природний і чи за ним майбутнє.
Починається роман із похорону Марцінової,
матері п’ятьох синів. Вже той факт, що вона народила і сама їх виховала, красномовно свідчить: це
була жертовна жінка, мужня і рішуча. Життя і людей вона любила більше, ніж себе, не нарікала на
обставини, а тихими смиренними кроками йшла
услід своїй непростій долі. В одному з останніх
листів її заарештований чоловік писав: «Wychowaj
synów na godnych i uczciwych Polaków”. I tak ich
wychowywała. To od niej nauczyli się, że jest jedna
prawda. Do dzisiaj dziwi się, że jej uwierzył. I że ona,
pomimo wszystkich doświadczeń i cierpień, do końca
życia sama w to wierzyła»1 [1; с. 9]. Що це була за
Правда, яке її ім'я (чи то Бог, чи то Совість і Людяність – невідомо), але саме ця Правда допомогла
їй не зламатися, зберегти пам'ять про чоловіка, виконати його останнє прохання щодо виховання
синів, жити в гармонії з собою, любити людей і

землю, на якій вона народилася. Мене особисто
найбільше в образі Марцінової вражає її смирення і
те, що вона не озлобилась на життя. Навпаки, в її
лагідних рухах було стільки любові (до синів, до
життя, до землі, рослин і тварин), що це не може не
дивувати. Звідки ця людина черпає життєву
енергію, може, та її Правда допомагає, а може, її
сила в смиренні і лагідності? Марцін часто пригадував яскраву картину із дитинства, як мати сіяла
хліб: «…matka idzie powoli między skibami ich
małego pola i sieje. Z chustką na czole przewiązaną z
tyłu głowy, z wiadrem ziarna wiszącym u łokcia i we
włożonym na wzorzystą kretonową sukienkę bez
rękawów fartuchu, który prała co wieczór. „Bo na pole
wychadza się zasiać nowe życie, synku – mawiała – a
nowe życie trzeba zaczynać w czystości”.Wchodziła na
pole i zanim sięgnęła po pierwszą garść ziarna, żegnała
się jak przed modlitwą. Dopiero potem zaczynała siać.
Rozsypywała to ziarno z jakąś taką dumą, uroczyście,
dostojnie. Czasami zatrzymywała się, stawiała wiadro
między skibami i patrzyła na góry» 2 [1; с. 1]. Може, в
цих простих звичних речах і криється відповідь на
запитання щодо джерел життєвої сили? Щоденна
клопітка праця, молитва, турбота про інших і безпосередній контакт із природою – землею, повітрям, сонцем, живе спілкування із сусідами-гуралями, здатність щиро співчувати і радіти. І все це
наживо, а не через мобільно-віртуальні можливості
Інтернету…
Не можна не звернути увагу і на стосунки Марцінової зі синами, її мудре уміння знайти підхід до
кожного з них і розділити своє велике материнське
серце на п'ять рівних частинок, щоб кожен ніс у
собі її тиху материнську любов. А вони ж бо такі
різні... Як вона чекала на їх приїзд у свята, як уміла
тонко і ненав'язливо провести з кожним із них
теплу щиру бесіду, знайти слово підтримки, що
зігріває. Як боляче розривалось її серце під час
їхніх сварок (Адам і Блажей), з якою любов'ю вона
вкотре розповідала донечкам Стася про давнє
життя в Бічицях, про маленького Стася, про дитячі
мрії братів поїхати кудись далеко-далеко: «…Na
przykład do Nowego Sącza na odpust. Babcia
Marcinowa opowiadała te historie już wiele razy,
wnuczki i synowa znały je prawie na pamięć, ale to
zupełnie nie przeszkadzało im w słuchaniu z
zaciekawieniem po raz kolejny» 3 [1; с. 2]. У своєму
домі Марцінова змогла створити для синів та їхніх

Тут і далі переклад польськомовних наукових і художніх покликань – мій. «Виховай дітей гідними і чесними
поляками» Так вона їх і виховувала. Це від неї вони дізналися, що існує тільки одна правда. Марцін до сих пір дивується, що повірив їй. І що вона, не дивлячись на всі випробування і страждання, до кінця сама в це вірила».
2 «…мати повільно йде між борознами їх маленького
поля і розкидує зерно. На ній хустина, що, закриваючи
лоб, зав'язана ззаду на шиї, квітчаста сукня без рукавів,
на лівій руці висить відро з насіннєвим зерном, і ще на
ній фартух, який вона щовечора прала. «Тому що, синку,
на поле виходять сіяти нове життя, – говорила вона, – а

нове життя треба зачинати у чистоті». Вона приходила у
поле і, перш ніж зачерпнути першу жменю зерна, хрестилась, як перед молитвою. І тільки після цього починала
сіяти. Розкидала вона зерно гідно, урочисто, поважно.
Іноді зупинялась, ставила зерно на землю між борознами
і дивилася на гори».
3 «… наприклад, на ярмарок у Новий Сонч у храмове
свято. Бабуся Марцінова розповідала ці історії вже багато
разів, так що внучки і невістка знали їх напам'ять, але це
нітрохи не заважало їм з великою цікавістю в черговий
раз вислуховувати».

1
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сімей маленький острівець любові, родинного затишку і прихистку, атмосферу тихого сімейного
щастя, формули якого ніхто не знав, але всі цю любов відчували. Вона зарядила цією любов'ю синів,
запрограмувала нею їхні життя ще у глибокому дитинстві: «Pamiętał, że dawno temu, gdy byli jeszcze
dziećmi, wieczorami siadał z braćmi na tej samej ławce
i <…> patrzyli na góry. Matka szła do kuchni i po
chwili przynosiła dla każdego z nich kromkę chleba ze
smalcem <…> i opowiadała góralskie historie lub
legendy. Czasami nie różniły się niczym od siebie.
Przytuleni do siebie, oparci o ścianę domu słuchali z
zapartym tchem. Czuł w takie wieczory, jak bardzo są
rodziną i jak są sobie bliscy. Świat był wtedy dla niego
mały i bezpieczny…» 4 [1; с. 9]. Дивно, як ця
постійно зайнята жінка уміла мудро розподіляти
свій час, не забуваючи про головне – живе безпосереднє спілкування з дітьми. Чим би вона не займалася, про що б вона не думала, діти, сини, якось незримо в усьому були присутні, повністю заповнюючи її життя. За них вона молилася, для них
сіяла хліб, їм розповідала гуральські історії, їх рятувала (історія з Блажеєм, що захворів на менінгіт
після щеплення від туберкульозу, і вона вночі несла
його, загорнутого в ковдру, до лікарні в Сонч, а
потім кожен місяць замовляла в костелі служби за
його здоров'я і три роки у п’ятниці читала молитви
у Секеркової), їх визволяла (історія з Адамом, що
втік з дому через сварку з батьком, і вона поїхала
шукати його до Кракова, і вдарила сумкою міліціонера, що не хотів відпускати «її Адасика» з поліцейського відділку). Її моральний портрет і поведінка
цілком збігаються з етнографічним портретом
«справжнього» гураля у науковій статті польської
дослідниці Йоанни Дзядовєц: «Nadzwyczajna
inteligencja połączona z wielką rozwagą, nie zabijająca
jednak ani lotności pojmowania, ani wrażliwości na
zjawiska i wpływy zewnętrzne: wrodzona wytworność
obyczajów i stosunków, dzielność, energia i sprawność
czynów są przymiotami górali, które uderzały
wszystkich ludzi…»5 [2; с. 49]. Вочевидь, це про
Марцінову.
Справді, як ця проста гуралька без мобільного
телефону і швидкісних можливостей Інтернету
завжди встигала бути там, де була небезпека? Що
нею керувало? Що її вело? Вона жила і керувалась
іншим зв’язком, не мобільним і не інтернетним, а
зв’язком плоті і крові, зв’язком, який встановлює
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любляче материнське серце, а тому він ніколи не
зрадить, ніколи не обірветься. Цей зв'язок вона
успадкувала від своїх пращурів-гуралів, від
матінки-землі, де вона народилася. Цей зв'язок допоміг їй зустріти кохання усього її життя, народити
і виховати п’ятьох синів, завжди бути для них
підтримкою й опорою. Коли її не стало, зв'язок не
обірвався. Він за інерцією ще довго глухим болем
відгукувався в серці Марціна, в коротких, але дуже
яскравих, спогадах Старої Секеркової, лунав у тиші
Бічицьких вечорів і поставав в уяві в гірських силуетах Бічицьких Татр. Марцінова назавжди уклала
цей невидимий магічний зв'язок у духовний фундамент їхньої родинної оселі, що стала уособленням
сімейного тепла, затишку, захисної материнської
любові.
Сусідкою Марцінової, близькою їй за духом
людиною була вже згадувана вище пані Секеркова,
яку з любов'ю, повагою та легким домішком іронії
усі
називали
«Стара
Секеркова»:
«Stara
Siekierkowa…Nikt nie nazywał jej inaczej. Sama też
tak się czasami przedstawiała. Niektórzy we wsi
twierdzili nawet, że „Siekierkowa była stara tuż po
urodzeniu i zaraz po urodzeniu paliła papierosy”. To
była oczywiście nieprawda rozpowiadana przez
pijanych górali z gospody. Nikt nie wiedział, kiedy i
gdzie Siekierkowa się urodziła. Jedni twierdzili, że w
Krakowie, inni, że w Wilnie, a jeszcze inni, że na
Syberii. Ale pewności nie miał nikt. Tak samo jak z
tymi papierosami. Siekierkowa po prostu była w
Biczycach zawsze i paliła też zawsze» 6 [1; с. 1].
Її особисте життя у звичному розумінні
співвідношення радості і горя, що припадають на
долю людини, це, на мій погляд, суцільна драма.
Чоловік-пияк залишив її з маленьким сином зовсім
молодою у хаті-розвалюсі та ще й з однією коровою, тобто фактично кинув напризволяще, хоча, за
її ж словами, дуже хотів, щоб вона йому сина народила. Довелося якось виживати. І хоча у спогадах
про чоловіка вона ніби і радіє з того, що він утік, бо
був пияком, дуже тужила за ним: «Kaziczka mu
urodziłam. Prawdziwego górala. Pułkownika… – I
kończąc, dodała: – Marcinku, nie pytaj mnie więcej,
bom dość łez już wylała przez tego drania» 7 [1; с. 3].
Син Казімеж став фактично сенсом її життя. І
виховала. Про таку біографію можна тільки мріяти:
військовий льотчик, воював, проявив хоробрість і
мужність, за що був зарахований до Торунського

Він (Марцін) згадував, як давним-давно, в дитинстві, і
він, і брати сиділи на цій лавочці і <…> дивилися на гори.
Мама йшла в кухню… виносила кожному по кусню хліба
зі смальцем <…> і розповідала гуральські історії чи легенди. Притулившись один до одного, привалившись
спинами до стіни будинку, вони слухали, затамувавши
подих. У такі вечори Марцін відчував, які вони близькі, і
що вони дійсно одна сім'я. Світ його тоді був маленьким
і безпечним…»
5 Надзвичайний інтелект у поєднанні з великою розважливістю, яка, однак, не вбиває ні швидкості сприйняття,
ні чутливості до зовнішніх явищ і впливів: вроджена вишуканість звичаїв та стосунків, відвага, енергія та ефективність вчинків – це риси гуралів, які вражали всіх людей.

6

4

«Стара Секеркова… Ніхто по-іншому до неї не звертався. Та й вона сама часом так представлялася. Дехто
стверджував, що «Секеркова вже народилась старою і одразу ж після народженння закурила». Звичайно, це
брехня, яку поширюють п'яні гуралі у корчмі. Ніхто не
знав, коли і де народилась Секеркова. Одні говорили, у
Кракові, інші – у Вільно, а дехто стверджував, що в
Сибіру. Але все це були тільки припущення. Те ж саме
було і з курінням. Просто Секеркова завжди була у
Бічицях і завжди курила».
7 «Народила я йому Казіка. Справжнього гураля. Полковника… – І потім раптом несподівано попросила: – Марцінек, ніколи більше не розпитуй мене, тому що я стільки
сліз пролила через цього негідника».
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корпусу британських ВПС. Запам'ятався один важливий епізод із ним, коли перед капітуляцією Варшави польські льотчики підривали свої літаки, щоб
не дістались німцям, і Казімеж дав собі слово, що
обов'язково помститься. І виконав обіцянку. У
своїй дивізії він найбільше збив «месершмідтів».
Показово також, що воював він у британській
формі, але завжди з польським орлом на кашкеті.
Дуже характерний епізод щодо змалювання морального портрета людини, визначальними рисами
якої є доблесть і честь, пам'ять роду, висока
відповідальність. Мабуть, це і є ті поняття, що вкладала у слова «справжній гураль», «полковник» його
мати – Стара Секеркова, поняття, які він увібрав з її
материнським молоком, на яких вона його виховала
і відпустила у великий світ. Не соромно за такого
сина, не соромно за такого гураля, бо, як справедливо зазначено у вже згадуваній статті Йоанни
Дзядовец
щодо
етнографічного
портрету
«справжнього» гураля, «Siła, zręczność, odwaga,
umiejętność pokonywania największych trudności i
dążenie do niezależności za wszelką cenę – to
podstawowe cechy charakteru górala»8 [2; с. 62]. Вочевидь, це про Стару Секеркову і її Казімежа.
Сильне враження справляє поїздка Старої Секеркової до Англії на похорон Казімежа та її зустріч
там із невісткою Шилою. Спершу Секеркова сприймала далекий чужий світ, як щось вороже, таке, що
передчасно відібрало в неї сина. Насторожено вона
поводила себе і з Шилою. Однак, пізнавши Шилу
краще, вона вподобала її, можливо, відчувши в ній
споріднену душу, таку ж дивакувату і одержиму, як
і вона сама. Не можна не згадати тут слів подяки
Шили Старій Секерковій біля могили Казімежа: « –
A ja przecież przeżyłam z pani synem największą
miłość tego świata. Jedyną, najszczęśliwszą,
najpiękniejszą… – powiedziała, patrząc w oczy
Siekierkowej. – Dziękuję pani za niego. Ocierając
ukradkiem łzy, dodała po polsku:– Dziękuję…» 9 [1; с.
4]. Вважаю, що коментар тут зайвий.
Потім був прийом на честь Секеркової, дуже
символічна історія з «Фордом» Казімежа, коробка з
його касетами із записами опер у подарунок. І
Стара Секеркова прийняла невістку: « – Dobrą mam
synową. Dobrą. Chociaż ona nie nasza» 10 [1; с. 4]. І
хоча більше вони ніколи не бачились, духовний
зв'язок встановився між ними назавжди – це зв'язок
пам'яті про Казімежа, зв'язок живого людського
спілкування – подумки, на рівні живих емоцій і спогадів про цю, на жаль, сумну зустріч.
Привертають увагу релігійні почуття Секеркової. Її віра, її Бог ніколи не виставлялись на показ,
вона тримала їх глибоко у своєму серці як щось
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дуже дороге і важливе для неї, ніби ховала і захищала від злого і заздрісного ока. Так, вона молилася
і ходила до сільського костелу, але робила це тихо,
не привертаючи до себе зайвої уваги. Так, ніби боялася, що її розмову з Богом хтось підслухає, і Той
її не почує. Вона постила, святкувала разом із селом
релігійні свята, дотримувалася релігійного обряду
на хрестинах і похоронах, проте у цьому не було
жодної штучності і неприродної надмірності, все
було дуже органічно і просто. Її Бог був усередині
неї і постійно вів її життям. Якщо взяти до уваги
авторитет Старої Секеркової у селі, можна зробити
висновок, що її Бога односельці боялись і поважали
навіть більше, ніж того, що у сільському костелі, і
вірили йому більше: «Ta staruszka żyła po to, aby
przypominać
swoją
obecnością
najprostsze
podstawowe rzeczy, takie jak sprawiedliwość, dobroć,
nadzieja, godność» 11 [1; с. 16].
Стара Секеркова, як і Марцінова, інтуїтивно
відчувала, як, де і чим вона може допомогти,
підтримати, а кого просто поставити на місце, причому не зважаючи на чин, багатство чи походження. Вона жила у своїй ціннісній системі координат, зі своїм Богом та уявленнями про добро і зло, і,
коли виникала потреба, вона здатна була цей світ
захистити, відстояти за будь-якої ціни. Достатньо
пригадати історію з дітьми Зарембової, чоловік якої
допився до смерті, залишивши її саму із трьома
дітьми, а вона сама з горя теж почала пити, через
що її дітей хотіли забрати у притулок. Стара Секеркова фактично відвоювала їх, пішовши на ризик
протистояти держслужбам і букві закону. Вона розуміла, що Зарембову треба рятувати, без дітей вона
пропаде. І тут її вже ніщо спинити не могло, навіть
її Бог, якому вона здатна була погрожувати «…bez
wahania laską, gdy jej zdaniem zbyt mocno
doświadczał ludzi …» 12 [1; с. 16].
Доброслава Магдалена Секеркова наскрізно
проходить через увесь роман, об'єднучи майже всіх
його персонажів, вона ніби цементує їхні розповіді
і пригоди в єдине ціле, в один символічний малюнок, ключем для розкодування символів якого є, в
першу чергу, любов до ближнього, людяність. Її не
торкаються здобутки матеріально-технічного прогресу, на ній не відбивається сучасний ритм і темп
життя, вона як Боже око, як вчасне нагадування про
щось важливе і обов'язкове, як символ вічності
життя, мудрості і непорушності простих, на жаль,
вразливих, але дуже потрібних істин – милосердя,
жертовності, правдивості і любові: «Każde miasto i
każda wieś na świecie powinny mieć swoją
Siekierkową» 13 [1; с. 17].
Стара Секеркова, як і її подруга Марцінова,
уособлюють в романі старий світ – живого, щирого

Сила, спритність, відвага, вміння долати найбільші
труднощі та прагнення до незалежності за будь-яку ціну
– ось основні риси характеру гураля.
9 « – Я пережила з вашим сином найбільше кохання, яке
тільки може бути у світі. Єдине, щасливе, прекрасне…–
говорила англійська невістка, звертаючись до Секеркової. – Спасибі вам за нього. – Й, витерши нишком сльозу,
вона вимовила польською: – Дзенькую…»
10 «– Хороша у мене невістка. Хороша. Хоч і не з наших».
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«Ця стара жінка жила для того, щоб своєю присутністю
нагадувати про прості, основні речі, такі як справедливість, доброта, надія, гідність».
12 «… без найменших вагань пригрозити палицею, якщо,
на її думку, Він піддавав людей надмірним випрбуванням
…»
13 «У кожному місті, у кожному селі має бути своя Секеркова».
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спілкування, справжніх людських радощів і горя –
світ «позаінтернетного життя» зі звичайними телефонними дзвінками, живим голосом. Однак, йому
на п’яти наступає новий світ – віртуально-мобільний, інтернетний – і «таке життя вже стає нецікавим, і навіть для декого небезпечним, тому що зникає можливість брехати безкарно, бути кимось іншим (красивішим, молодшим, розумнішим,
загадковішим). Єдиною головною цінністю цього
світу визнається свобода – як право не відповідати
на виклик, тікати від небезпеки і бути таким, яким
хочеться бути, а не собою справжнім» [3; с. 61].
Світ Інтернету – віртуально-мобільний, швидкий, легкодоступний, спокусливий і звабливий –
дійсно має свої переваги, тим паче зараз, коли так
пришвидшився темп життя (і всюди треба встигнути), коли так багато нової інформації, що її треба
відстежити, коли змінюються і перезавантажуються алгоритми життя, на які необхідно реагувати,
щоб не опинитись на маргінесі. Втім, поспішаючи
зі світом, іноді зупиняєшся, щоб озирнутися довкола і розважити: а чи не зашвидко біжу? А, головне, куди і за чим? Чи не залишаю позаду без
уваги щось більш важливе, ніж те миготливе світло
далекої мети, що так вабить і спішить мною?
Молоді гуралі – сини Марцінової Блажей і
Марцін (саме про них йтиметься далі) – вже частково підпали під вплив нового інтернетного світу.
Однак вони зростали і формувались без нього. Світ
їхнього дитинства був хоча й дуже обмеженим, але
живим, справжнім, сповненим знайомих речей,
звуків і запахів – домашнього хліба, свіжозораної
землі, маминих нових книг, її ж молитовних свічок.
Вже з дитинства вони знали свої обов’язки і несли
за них відповідальність, а Блажей відповідав і захищав ще й молодших братів. З дитинства вони засвоїли і понесли через життя такі звичайні прості
речі, як необхідність праці, почуття власної гідності
і любові до ближнього, поняття честі і справедливості. Вони найбільше (у порівнянні з іншими братами) спілкуються один з одним, в їхніх живих спогадах про дитинство найбільше картин та образів,
пов’язаних із рідними Бічицями. Втім, нові віяння
часу, їхні професійні інтереси (Блажей – відомий
науковець), мегаактивний формат сучасного життя
вимагають від них змін. І це зрозуміло.
Блажей, другий син Марцінової, відомий професор біохімії, якому колись лікарі пророкували розумове каліцтво через захворювання на менінгіт,
який, втім, за словами Секеркової, «…jest
mądrzejszy od tych wszystkich lekarzy i nawet w
gazetach o nim piszą» 14 [1; с. 2]. Приваблюють у
його портреті такі риси, як відданість професії – він
справжній науковець, що усе поклав на вівтар
науки; бездоганна чесність і порядність, любов і
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відповідальність за своїх рідних (з якою ніжністю
він ставився до доньки Ілонки). Боляче спостерігати, як через його постійну зайнятість руйнується сім'я. Втім характерно, що впродовж усієї
історії знайомства з Блажеєм домінує одне почуття
– великої поваги і гордості за нього. На мою думку,
він не припустився жодної помилки. Сильний і самодостатній, водночас скромний і розважливий,
навіть важко уявити, як в одній людині ці якості можуть так гармонійно співіснувати. Блажей – науковець за покликанням, він відчуває в собі силу
дати науці більше, і просто зобов’язаний реалізувати свій потенціал. Його життя – це суцільне
підкорення нових наукових вершин, і по-інакшому
бути не може: «Gdy człowiek wspina się na jakiś
szczyt, to nagle, będąc tuż pod nim, zaczyna wyraźniej
widzieć inne szczyty, które go otaczają. Te znacznie
wyższe. <…> Tam u góry są wyraziste i tym, że są
wyraźne, denerwują. <…> I będąc już na wierzchołku
swojego, zamiast poczuć spełnienie, czuje się tęsknotę
za tymi wyższymi» 15 [1; с. 32]. Саме так було з Блажеєм. Вважаю, Сильвія на певному етапі зламалась
або не допрацювала над собою. Це їй здалося, що у
них із Блажеєм щось пішло не так, не за звичайним
сімейним сценарієм. Вона, мабуть, забула, що її
сім'я не «звичайна», а її Блажей – не «звичайний чоловік», і, відповідно, сценарій у них зовсім інший.
Втім, тішить те, що обоє вчасно схаменулися і
змогли вберегти вразливе мереживо сімейних стосунків. Вражає щирістю хвилювань нічний дзвінок
Сильвії до Марціна із Сан-Дієго, коли вона, плачучи від радості, гордо розповіла про науковий виступ Блажея та овації залу, про те, що вони знову
разом, і що Блажей у мікрофон сказав їй, Сильвії,
найголовніші слова вдячності, і що він вже навіть
підшукав школу для Ілонки. Показово і те, що
Сильвія повідомила про це не електронною поштою або за допомогою месенджера, вона промовила це живою людською мовою, передавши із голосом пережиті емоції та наповнивши Марціна
своєю енергією щастя й заспокоєння.
Марцін – наймолодший син, єдиний, хто залишився біля матері: «Czasami przerywała te opowieści
i powtarzała, patrząc w okno: – A Marcinka to ona
sobie urodziła dla siebie. Na stare lata…» 16 [1; с.2].
Втім, Марцінова чекала на дівчинку: «Gdy się
urodził, Marcinowa płakała. I wcale nie dlatego, że
wydała na świat obciągnięty żółtawą skórą mały
brzydki szkielecik wiszący pod ogromną, łysą,
pofałdowaną głową. Płakała głównie dlatego, że znowu
urodziła syna. Chociaż dawała przez całą ciążę na tacę,
zmawiała różaniec i w tajemnicy przed mężem
trzymała obrazek Matki Boskiej pod poduszką. Żeby
tylko była córka» 17 [1; с. 1]. Можливо, тому, що запрограмувала себе Марцінова на дівчинку, за

«… зараз розумніший за усіх тих докторів, про нього
навіть у газетах пишуть».
15 «Коли людина піднімається на вершину, то раптом, вже
зійшовши на неї, бачить, що її оточують інші вершини,
які є значно вищими. <…> вони виразно видніють й турбують своєю висотою. <…> І, стоячи на підкореній вершині, замість того, щоб відчути радість перемоги, відчуваєш тугу за тими, високими».

16

14

« – А Марцінека вона народила для себе. На старість…,
– повторювала Секеркова, дивлячись у вікно».
17 «Коли він народився, Марцінова плакала. І зовсім не
тому, що явила світові обтягнутий жовтуватою шкірою
маленький потворний скелетик з великою, лисою, зморщеною головою. Плакала вона переважно тому, що знову
народила сина. Адже вона увесь час, поки носила, щедро
клала в костьолі гроші на піднос, читала молитви і потай
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емоційно-психічним складом Марцін справді нагадував жінку. Вразливий, тонкий, спостережливий –
він з самого дитинства був ближчим до матері,
ймовірно, взявши на себе ту ніжність і пестощі, що
їх призначала Марцінова для доньки. У дитинстві
він частіше за інших братів був із нею: ходив до
лісу, у поле, разом вони милувалися краєвидами
Бічицьких гір, разом читали, точніше мама читала
вголос, а він її слухав: «Gdy był małym chłopcem,
przychodził tutaj czasami z matką. Matka wyciągała z
siatki książkę, on kładł głowę na jej kolanach, zamykał
oczy i wyobrażał sobie historie i miejsca, o których mu
czytała» 18 [1; с. 48]. Цей безпосередній природний
зв'язок поєднав їх назавжди, прикувавши Марціна
невидимим ланцюгом до рідної домівки, до маминих звичок і навіть до її улюблених книг. Так
вона стала головною жінкою його життя. Навіть не
усвідомлюючи цього, саме до матері Марцін міряв
усіх жінок. Її він хотів у них бачити, а ті, що не були
на неї схожі, на рівні підсвідомості викликали у
нього страх. Насправді історія з Мартою – це не
історія зради, це типовий приклад теорії З. Фройда
щодо комплексу Едіпа. Марцін хотів бачити у
Марті свою маму – просту, лагідну, ніжну, яка
пахне хлібом чи польовими травами, сумно усміхнену. Можливо, він припускав, що її теперішній образ – це несправжнє, напускне, данина моді,
насправді вона інша – глибока, ніжна, віддана. Марцін сподівався, що Марта подорослішає, зміниться,
і вигадав собі цю любов. Насправді це не любов, це
– ілюзія любові. Марцін просто не міг по-справжньому покохати Марту, тому що вона не схожа на
його матір, і не буде ніколи схожою. Йому здалося,
що це кохання, тому що це із ним вперше, тому що
він виріс. У ньому говорила справжня гуральська
кров: якщо друг, то щиро і назавжди, якщо допомагати, то віддано і безкорисливо, а якщо любити, то
усім серцем, віддаючи себе повністю, цілком розчиняючись в об'єкті любові, не залишаючи собі
нічого. Цими стосунками керувала підсвідомість
Марціна, і саме вона остаточно визначила формат
його жінки, архетипом якої завжди буде його мати
– тиха, мудра, розважлива.
Сильний підсвідомий зв'язок Марціна із мамою, вочевидь, найкраще пояснення того, що він
останнім із братів познайомився з Інтернетом. Я
навіть припускаю, що якби мати не померла, він би
ще довго без нього обходився. Про Інтернет і його
безмежні можливості йому розповіла племінниця
Кароліна на похороні матері, коли стало зрозумілим, що Марцін залишився зовсім сам. «Internet
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to dżungla i czasami przypomina śmietnik informacji.
Ale czasami można w nim znaleźć prawdziwe perełki»
19
[1; с. 226]. Так у житті Марціна з'являється
Емілія, а точніше – Емілія32. Вони говорили про
все: улюблених коней і кінні змагання, про збрую і
те, як пахне зранку у стайні, про улюблені книги й
історії з дитинства, навіть про Секеркову і пана
Міхала. Спілкування через віртуально-мобільний
простір дозволило Марціну дещо розслабитись,
відчути
себе
вільнішим,
відвертішим:
«Anonimowość rozmowy – nie siedzieli naprzeciwko
siebie i nie widzieli się – sprawiła, że potrafił
opowiedzieć o sobie dużo więcej, niż powiedziałby w
normalnej sytuacji. Zwłaszcza kobiecie» 20 [1; с. 19].
Справді, Інтернет допоміг Марціну подолати страх,
що залишився після Марти, знайти спокій і впевненість у спілкуванні з жінкою, але водночас його
почали переслідувати інші фобії: а чи є вона
насправді, чи це не розіграш, а чи красива вона,
який у неї запах… Вочевидь, Марцін звик до іншого, живого спілкування, до живого голосу й запаху, йому необхідно було якнайшвидше побачити
її, фізично поконтактувати із нею, щоб остаточно
переконатись, що вони дійсно споріднені душі. Це
був поклик серця, можливо, навіть із підсвідомості,
а може і з далекого дитинства, коли він, маленький,
в обіймах мами, відчуваючи її запах, ховався від
усіх небезпек. У цьому контексті його раптовий
приїзд у Цехоцинек був цілком зрозумілим. У
ньому знову заговорив гураль, захотілося
справжнього, а не віртуального контакту, щоб бачити, чути, нюхати, насолоджуючись живою присутністю. Побачивши жінку в інвалідному візку, і
зрозумівши, що це саме його Емілія, Марцін знову
пережив відчуття страху, але це вже був інший
страх. Цей страх має іншу природу, він не руйнівний, він – як сильне хвилювання перед чимось новим, ще невідомим, але важливим і невідворотним:
«Marcin wstał gwałtownie z miejsca. Wybiegł na parking, wskoczył do samochodu. Z piskiem opon ruszył w
kierunku asfaltowej drogi prowadzącej do miasta. <…>
Czuł suchość w ustach i ucisk w klatce piersiowej. Otworzył oba okna. Oddychał ciężko. Coraz szybciej i
płycej. Czuł nadchodzący atak lęku. <…> Obraz wózka
i jej uśmiechniętej twarzy powracał do niego jak
sekwencja powtarzanego filmu. Wtedy zobaczył
uśmiech matki, którą czasami wypychał na takim
samym wózku inwalidzkim na podwórze przed ich
dom w Biczycach. Odwracała głowę i patrząc mu w
oczy, mówiła: – Synku… Obiecuję ci, że się nauczę! I
zatańczymy! Zobaczysz …» 21 [1; с. 50]. Дозволю собі

від чоловіка тримала під подушкою образок Божої Матері. Тільки щоб народилась донька».
18 : «Коли він був маленьким, вони іноді приходили сюди
з мамою. Мама діставала із сітки книгу, він клав голову
їй на коліна, заплющував очі й уявляв собі історії й місця,
про які вона йому читала».
19 «Інтернет – це джунглі, й іноді він нагадує смітник.
Але часом у ньому можна відшукати справжні перли».
20 «Наслідком анонімності розмови – вони не сиділи обличчям до обличчя і не бачили одне одного – було те, що
він розповів про себе набагато більше , чим міг би це зробити у звичній розмові. І тим більше жінці».

21

«Марцін скочив зі стільця. Він вибіг на паркінг, сів у
машину. Рвонув з місця з вереском шин і помчав у бік
асфальтової дороги, що веде у місто. <…> У роті пересохло, серце ніби стиснуло обручем. Він важко дихав.
Марцін відчував, що насувається напад страху. <…> Інвалідний візок й усміхнене жіноче обличчя весь час виникали перед очима…Та раптом Марцін побачив мамину
посмішку, коли він викочував її на такому візку в двір
їхнього будинку в Бічицях. Вона поверталась до нього, і,
дивлячись в очі, говорила: – Синку… Обіцяю тобі, я навчуся! І ми ще станцюємо з тобою! Ось побачиш…».
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не погодитися із трактуванням фіналу роману дослідницею К. В. Таранік-Ткачук: «Кульмінацією
(для читача) і фіналом-розчаруванням для всіх стає
втеча Марціна: від Емілії, яка його навіть не бачила,
від себе, який дав собі слово почати нове життя, від
майбутнього, яке, як виявилося, не може бути
віртуальним, а обов’язково рано чи пізно стикається з позаінтернетним життям» [3; с. 62]. Марцін не втік. Побачене справді приголомшило його.
Потрібен був час, щоби прийти до тями, оговтатись
і повернутися, причому, я впевнена, повернутися
назавжди. Трактувати фінал можна по-різному
(адже він відкритий), але у фіналі є одна дуже символічна деталь – мамина посмішка, яка наводить на
висновок, що Марцін обов’язково повернеться, бо
зустрів свою жінку. Вочевидь, в Емілії він побачив
свою маму в інвалідному візку, коли він за нею доглядав. Зрештою, ця ідея закладена і в самій назві
роману «Повторення долі». Зрозуміло, що йдеться
про період, коли Марцін після того, як у матері трапився інсульт, добровільно присвятив себе їй,
змінивши роботу і цілком підпорядкувавши їй своє
буття на вісім років. Тепер, вочевидь, він потрібен
Емілії, і все повториться знову…
І, насамкінець, декілька слів щодо протистояння двох світів у романі. Сучасний віртуальномобільний світ Інтернету з урахуванням усіх його
переваг, вочевидь не може замінити і перекреслити
цінність живого людського спілкування, він пасує
перед тими випробуваннями й ударами долі, що їх
гідно переносили «справжні» гуралі – Марцінова,
Доброслава Магдалена Секеркова, Казімеж, Блажей і Марцін. Аналіз їх образів дозволив показати,
що якби не тепле слово людської підтримки, не живий голос телефонного дзвінка, не щире слово тихої
молитви, навряд чи вони б вистояли і залишилися
собою.
Інтернет увірвався в наше життя, «але не
змінив головного – бажання людини жити повноцінним життям. І головне – кохати, не відчувати
себе самотнім, бути комусь потрібним. Цей мотив
актуально і потужно, можна сказати – екзистенційно, звучить у романі» [3; с. 63]. Невипадково усі

22

«Життя надто коротке, щоб не розмовляти».
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важливі події в житті головних героїв роману переживаються ними наживо: проговорюються під час
особистих зустрічей або за допомогою телефонних
дзвінків, приходять у сумних або радісних емоціях
зі спогадами чи розважаннями, гострим болем або
миттю щастя, пронизуючи їхні чуйні, люблячі
серця. Марцінова, Доброслава Магдалена Секеркова, Блажей, Марцін своїми життєвими історіями
показали, що живе людське спілкування – це ефективні ліки від самотності і відчаю, різних фобій і
розчарувань. Тож спілкуймося, бо справді, як говорить сам автор Януш Вишневський: «Życie jest zbyt
krótkie, aby nie rozmawiać» 22 [1; с. 39].
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TERMINOLOGICAL REWIUE
Benedisyuk D.
Master of theology, a postgraduate student at the Kiev Theological Academy
ABSTRACT
This article provides a brief analysis of the origin and the meaning of the term "perfection" in Greek philosophy and Holy Bible, including the explanation of the Holy Fathers of Ecumenical Councils era (the time of formulation and fixation of the Orthodox Church's creed, that largely coincides with the era of Late Antiquity (III-VI
centuries).
The concept of Christian perfection is revealed by the example of ideas about the human perfection – First
Adam before the fall, the idea of perfection given to New Adam - Christ and its link with the idea of perfection
which an orthodox man is encouraged to achieve. In conclusion, the results of a brief analysis of the concept
“human perfection” in Greek philosophy and Holy Bible are summarized.
Keywords: Greek philosophy, Holy Bible, perfection, holiness, righteousness, New Adam, deification, virtues.
1. Origin and meaning of the term «perfection»
In the modern theological anthropological dictionary, you can find the following definition of the term
"perfection" [19, p. 518]: Perfection (Greek. τελειον,
also τελείωσις, τελειότης; lat. perfectio) is the highest,
ultimate degree and completeness of a quality possessed by someone, usually a positive and valuable
quality. However, in the origin history of the term "perfection" there are various definitions.
Even in the age of Antiquity, the concept "perfection" was often used in the humanitarian and religious
spheres (ethics, philosophy, theology, and anthropology). Since ancient times, philosophers have attempted
to describe the perfect life of perfect people. The origins of philosophical ideas are found in ancient times,
including the period of Hellenism philosophy.
The concept of τελη (perfection), which was originally used in terms of technical development and proficiency, was connected with the emergence of the term
of perfection in the Greek worldview [19, p. 518].
Later this concept was supplemented by the ideas
of Orphics and Pythagoreans. They told about the soul
ascent to perfection, through purification, through asceticism, through knowledge and wisdom. On the basis
of these two philosophical concepts, more coherent
philosophical systems appeared.
The main ones among them were Plato’s and Aristotle’s which influenced the development and the formation of the Christian understanding of perfection.
2. Terminology in the Holy Bible
In the Old Testament, perfection tamim (PS. 18,8)
is a quality that the Law of God owns and following
this law makes a man perfect (2Sam.22, 31).
People who perfectly fulfill God’s commands
given directly and mentioned in the Law, are called
righteous ones tsedek, like God himself. So, for the Old
Testament thinking, righteousness and perfection are
interchangeable concepts.
This state of righteousness is clearly different from
the Holiness - kadosh, which is inherent to God himself,

and which he gives to someone willingly. But perfection and righteousness are achieved by working hard.
Thus, for the Old Testament thinking, Holiness is
an ontological characteristic of God, and perfection is
the maximum matching of God's idea of a man and a
real man. This matching can be achieved by a man due
to his righteousness.
We find a new understanding of the concept "perfection" in the books of the New Testament. The noun
"perfection" isn’t mentioned there, and the adjective
"perfect", occurs only a few times (see MT. 5: 48, 19:
21). The term "perfect joy" is found in the Synodal
translation of the gospel of John (Jn. 15: 11). In the
Gospel of perfection, Christ Preaches, himself urging:
“Be perfect, therefore as your Heavenly Father is perfect” (Matt. 5: 48), and also in conversation with a rich
young man, the Savior answered: “if you want to be
perfect, go and sell your possessions and give it to the
poor, and you will have treasure in heaven. Then come,
follow me” (Matt. 19: 21) and at the Last supper, Christ
says: “I in them, and you in me – so that they may be
brought to complete unity” (Jn. 17: 23).
There are also references to" perfection" in the
Epistles of the Apostle Paul, where he referred to it
much more often.
In the New Testament "perfection" and "perfect
man" mean first of all, a new life, a new man (a new
creature (2 Cor. 5: 17)), new heaven and new earth (2
Pet. 3: 13). This is due to the renewal that the incarnate
God made, the renewal in Christ.
The Apostolic Epistles speak about perfection in
its literal sense: “And above all these things put on
charity, which is the bond of perfectness” (Col. 3: 14).
But only if we understand “love” as a Divine principle,
one of the names of God (1 Jn. 4:8) and relate it to the
words of the Saviour: “I in them, and you in me – so
that they may be brought to complete unity” (Jn. 17:
23), it is possible to consider perfection as the unity of
a man who is reaching the perfection and a man who
God is making perfect [18, p. 45].
In the New Testament texts, perfection is used in
the sense of a process that has not been finished yet, as
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an aspiration, an object of search, etc., and also as a
form of spiritual orientation. At the same time, the perfection of a Christian isn’t in regarding himself as
someone who has reached perfection, because the real
goal of a Christian is to live in heaven, when his human
body is transformed like the Body of Christ. This is the
Christian perfection, the perfection in Jesus Christ [18,
p. 45].
There is some remarking of the Old Testament
idea of perfection into the new Testament idea-the appearance of the Christ centricity or perfection in Christ.
If the Old Testament man was sure that perfection
was achieved by following the Law, the New Testament says by the words of Apostle Paul: "a man is not
justified by the works of the Law, but through faith in
Jesus Christ" (Gal. 2, 16).
The unity with Christ (Phil. 3.13-21) assumes such
a perfect image of a human life that it is absolutely unattainable using only human efforts. It’s impossible
without transformation, without the God` help. But
here Apostle Paul introduces another concept of perfection. He says that there are people who possess it, but
having the true poverty of their spirit they don’t boast.
They try to overcome their imperfection in every possible way. Here we can use the term "perfection of a
goal".
It is this concept of perfection that tends to be realized in ascetic practice. Such great ascetics as St Macarius of Egypt meant "the perfection of Union" with
Christ, whereas St Maxim the Confessor meant another
aspect — "perfection of aspiration" of the soul to the
Creator [19, p. 523]. In our time, the anthropology and
Hesychasm often use this meaning of perfection, while
in philosophy and theology it is not relevant.
3. The return of man's perfection in Christ —
New Adam
Adam's nature was imbued with some divine grace
from the very moment of creation. The grace of God by
its action opened the prospect of deification for a primordial man. However, the perfection of Adam included only his opportunity to ascend towards the deification, and not to achieve the deification itself.
The primordial nature could assimilate evil by its
free will, through empirical study of evil and Adam
could lose God’s grace. The will of primordial Adam
kept the potential of striving for evil. It shows the imperfection of aspirations or the relative, limited perfection of primordial Adam.
The result of the ancestral sin was the loss of primordial perfection: the deprivation of Divine virtues,
the distortion of God image in a man, the damage of his
human nature, his will, his feelings, the darkening of
his mind and his heart, destruction, mortality, the loss
of the ability to deify, the ability of ascending to perfection.
The ascent to perfection would not be possible for
people and the sin would multiply from generation to
generation, if the incarnation of the Savior- New Adam
didn’t take place. The Savior accepted the damaged nature of man in its entirety, became the ancestor of the
humanity renewed by his atoning sacrifice and opened
the way to the new, better perfection for everyone.
The incarnation and crucifixion of the Savior was
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required for restoring the God image in a man, for the
deification of the human nature and for the full transformation of the whole world.
There is a comparison of Ancient Adam and Christ
- New Adam in the Scriptures. Also in the patristic literature, after St. Paul, Jesus Christ was called New
Adam, for emphasizing His redemptive feat as the full
restoration and full renovation. The level of this new
perfection is incomparably higher than the level of Ancient Adam’s perfection.
The Holy Fathers often revealed the idea that Lord
Jesus Christ, from the moment of God's incarnation
hadn`t simply restored the lost perfection, but had got
some perfection of higher lever which had been unattainable for Ancient Adam. There was a deification in
Christ completely perceived with the damaged human
nature.
We can find rather extensive arguments about it in
the works of St John of Damascus: came in and raised
the insignificance of our nature to the infinite height of
His incomprehensible deity [5, pp. 261-299].
The researcher S. M. Zarin sums up these patristic
thoughts rather well: a renewed deification was carried
out in Christ, in which the human nature didn`t only receive some primordial purity, but also reached "a
higher ontological status, because as a result of the Incarnation, a man got the possibility to be united with
God not only by his soul, but also by his body" [14, pp.
35-36].
St Maxim the Confessor also testified that Christ
had returned to a man his opportunity to fulfill his destiny-to unite with God, to achieve the deification, the
perfection. Lord had become human for the man’s deification [14, pp. 35-36].
At the same time, many Holy Fathers (for example
St John Cassian the Roman) explained that the Godman Jesus Christ was also incarnated as an example of
all the virtues, in order to manifest the ideal perfection
in the virtues. All the virtues were fulfilled in Him in
the highest perfect, unattainable degree [7, p. 372].
According to the evidence of St John the Ladderer,
Lord Jesus Christ was baptized at the age of 30 and received the 30th, highest degree of spiritual ladder, perfection [8, p. 144]. And “all Saints are lower than perfect Christ" [12, p. 79] — added Saint Nile of Sinai. Fr
Georg Florovsky also adds: The meaning of human existence is revealed and realized in the embodiment of
the Word. Christ, God-man is the measure and the highest limit of human life [17, p.181].
The goal of spiritual and moral improvement of
every Christian is to display the image of Lord Jesus in
himself, to imitate Him in all the virtues [1, p. 249-250].
Here we are not talking about a simple external imitation, but about the fact that believers in Christ, performing their feat, acquire His righteousness, become in
some way similar to Christ (St Barsanuphius of Palestine called himself "brother of Jesus" [2, p. 123]). This
is the real Christ centricity that is in the assimilation of
Christ, in the assimilation of his righteousness.
The human will in Christ is completely subordinated to the divine will of God Father, and the human
soul and body are completely subordinated to the spirit
[4, p. 7]. The spirit was under the incessant guidance of
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Lord united with man. From the moment of the conception of the Blessed Virgin, the human nature of Christ
became deified, became united with God [ 5, p. 261299].
All parts of the human nature of Christ, Perfect
God and Man united in one Person were deified. Therefore, the perfection of Christ's human nature was incomparably, infinitely higher than the original perfection of Adam's nature before the original sin [ 5, p. 261299].
Conclusion
The perfection of the original Adam before original sin was limited, relative. It included only the possibility of ascending to deification, and not the attainment
of deification itself. Adam did not fulfill his purpose
because of the free deviation to evil, lost the grace of
God, lost the primordial perfection and the ability to deify.
In order to save men, restore the God image in
them and renew it, Lord Jesus Christ perceived the
whole damaged human nature during the incarnation of
God, and became a Perfect Man.
A new perspective of perfection has been found in
Christ, New Adam, but it was not previously visible to
Ancient Adam. The new perfection revealed in Christ
was different from the perfection of the original man.
After reaching the deification, this best perfection
renewed by Christ, a person can never fall away from
God, cannot sin or turn to evil, and will never be subject
to disease, suffering, destruction, death.
With Christ the human nature didn’t get only some
primordial purity, but also an incomparably higher ontological status due to the possibility of a man to be
united with God, not only by his soul, but also by his
body.
Christ, as the New Adam, had an inconceivable
and unattainable degree of perfection in all the virtues.
From the very conception of the Blessed Virgin, the human nature in Christ became united with God, as a result he could deify. Therefore, the perfection of human
nature of Jesus Christ is incomparable, infinitely superior to the original perfection of Adam's nature before
the original sin.
With the arrival of the absolutely perfect Jesus
Christ, the spiritual and moral ideal of perfection acquires a new aspect Jesus Christ centricity, which presents the ideal of perfection in an entirely new way.
The one who aspires to perfection does not simply
imitate Jesus Christ in his external side, i.e., by deeds,
but through a feat acquires his righteousness, becomes
like him units with God in this way. This is what Jesus
Christ centricity is all about: assimilation, union with
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God, affinity with Jesus Christ, and assimilation of his
righteousness (Col. 1. 28).
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FROM BRIGHT EMOTIONS AT OBSERVATION OF GIANT NATURAL OBJECTS - TO
ENCOURAGEMENT OF GIANT ARTIFACTS BY WAY OF SELF-REWARD OF BRAIN
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АННОТАЦИЯ
Человек склонен к гигантомании при создании объектов материальной и духовной культуры. Стремление к ней заложено в работе мозга: некоторые гигантские природные предметы и явления при воздействии на органы чувств человека вызывают яркие положительные эмоции, даже чувство красоты, Объекты
и явления, вызывающие яркие положительные эмоции, должны обладать безусловными признаками красоты, гармонии, величия, и не нести опасности для жизни человека. Состояние человека при этом близко
к эйфории (в статье рассматривается только "позитивная" эйфория, вызванная естественными причинами).
Так мозг закрепляет виды деятельности, полезные для адаптации. "Позитивная" эйфория - положительно
окрашенный аффект (сильное эмоциональное переживание) или эмоция; ощущается как внезапное, всеохватывающее чувство восторга, счастья, и потому поощряется мозгом и воспроизводится. Состояние эйфории поддерживается самим мозгом путем выработки гормонов удовольствия - опиоидных пептидов эндорфинов и пр. Таким образом, мозг осуществляет самовознаграждение, поддерживая положительные
эмоции человека. Эйфория - кратковременное эмоциональное состояние. В результате мозг поощряет
стремление к созданию гигантских предметов и явлений. Гигантомания бывает негативна для природы и
человека, п механизм стремления к ней должен быть управляемым, с целью ограничения, миниатюризации.
ABSTRACT
Man is prone to gigantomania at creation of the objects of material and spiritual culture. The desire to it lies
in the work of the brain. Some natural giant objects and phenomena when exposed to human senses cause bright
positive emotions, even a sense of beauty, Objects and phenomena that cause bright positive emotions should have
unconditional signs of beauty, harmony, greatness, and do not carry danger to human life The human condition at
the same time close to euphoria (the article addresses only the "positive" euphoria caused by natural causes). So
the brain fixes activities that are useful for adaptation. "Positive" euphoria is a positively colored affect (strong
emotional experience) or emotion; feels like a sudden, all-encompassing feeling of happiness, delight, and is therefore encouraged by brain and reproduced. The state of euphoria is supported by the brain itself by producing
hormones of happiness, pleasure - opioid peptides - endorphins, etc. Thus, the brain carries out self-reward, supporting positive human emotions. Euphoria is a short-term emotional state, As a result, the desire for gigantic
objects and phenomena is encouraged. But gigantomania can be negative for nature and man, so the mechanism
of striving for it must be managed in order to limit, transition to miniaturization.
Ключевые слова: гиганты в природе; гигантомания в технике; эйфория при наблюдении гигантов;
позитивная эйфория; самовознаграждение мозга.
Keywords: giants in nature; gigantomania in technology; euphoria at observation of giants; positive euphoria; self-rewarding brain.
Движущая сила эволюции - стремление человека к удовлетворению потребностей, сопровождающемуся положительными эмоциями. Эволюция
эмоций шла от простейших форм реагирования,
связанных с адаптацией к окружающей среде, к развитию эмоциональной сферы человека за счет таких эмоций, как чувства (высшая форма эмоций),
страсти (сильное, стойкое чувство, с сильным влечением к объекту страсти), настроения и т.п. Эмоция (от лат. emoveo - потрясаю, волную) - процесс
переживания, отражающий субъективную оценку
значимости для человека предметов и явлений.
Эмоции позволяют человеку ориентироваться в
окружающем мире. Число эмоций растет, их уже
более 150, но всегда соотношение положительных

и отрицательных эмоций ~1:2 [3]. Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение) и значительно меньше позитивных
эмоций (радость, восторг, уверенность, спокойствие). Ряд специалистов упрощенно полагает, что
«эмоции играют роль «пеленгов» поведения: стремясь к приятному, организм овладевает полезным,
а, избегая неприятного, предотвращает встречу с
вредным, опасным, разрушительным». Это объяснение односторонне, реальная действительность не
вписывается в эту схему: организм может с удовольствием овладевать и вредным для себя (куре-
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ние, наркотики, пьянство, и пр.), а приятные эмоции могут достигаться искусственным путем, вредным, и даже смертельным.
Мозг человека обладает свойством самовознаграждения, поощрения за позитивные действия, полезные для адаптации [1]. Природные объекты и явления, вызывающие позитивную эйфорию, должны
обладать безусловными признаками, способствующими адаптации человека, подкрепляющими полезные формы поведения - красотой, гармонией, величием, и не нести опасности для жизни человека.
При восприятии некоторых гигантских природных
предметов и явлений человек может испытывать
яркие позитивные чувства, что в итоге может закрепить в мозгу положительную оценку роста размеров искусственных предметов и явлений, и ввиду
этого - поощрение стремления к гигантомании всех
произведений человека. Но далеко не все гигантские природные предметы и явления вызывают яркие позитивные эмоции, и гигантские искусственные объекты и явления в ряде случаев просто
опасны для природы и человечества.
Эмоциональное воздействие на органы чувств
человека гигантских природных предметов и явлений очень велико. Обычно человек находится в
поле множества гигантских природных предметов
и явлений, оказывающих на него сильное влияние,
вызывающих множество эмоций, чувств - от восхищения и радости до страха, ужаса. Эмоции могут
быть вызваны естественными причинами и искусственными, быть следствием патологий. В настоящей статье рассматриваются только позитивные
естественные эмоции, вызванные наблюдением
предметов и явлений внешнего мира. Положительные для организма естественные эмоции были выделены мозгом и поощрены как полезные для адаптации человека, путем реализации чувства эйфории. Эйфория (др.греч. εὐφορία буквально «хорошо
несущая») - положительно окрашенный аффект
(сильное эмоциональное переживание) или эмоция;
ощущается как внезапное, всеохватывающее чувство счастья, восторга. Позитивные эмоции - следствие визуального восприятия гигантских предметов и явлений мира, обладающих красотой и величием, и воспринимаемых позитивно (высоких гор,
водопадов, высочайших деревьев, северных сияний, радуг, морей, рек, приливов и отливов, и пр.);
негативные эмоции воспринимаются как опасные
для человека, они как правило, не обладают красотой и величием, не вызывают, чувства эйфории
(восприятие ураганов, землетрясений, извержений
вулканов, смерчей, волн - цунами, молний, песчаных бурь, нашествий саранчи, пожаров, падений
метеоритов, наводнений, и пр.), хотя могут быть и
исключения из этого правила, явления на грани позитивного и негативного восприятия. Человек проявляет позитивные эмоции - радость, восторг, восхищение, и др., или негативные - страх, тревогу,
ужас, опасение и др. Проявление таких эмоций - это
нормальная деятельность органов чувств человека.
Но при закреплении в мозгу человека гигантомании, стремления к гигантским размерам создаваемых им артефактов, необходима корректировка
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этого закрепления, чтобы стремление к гигантским
размерам артефактов не было всеобщим. Таковым
можно считать закрепление в мозгу поощрения
стремления к безграничному росту создаваемых человеком объектов техники, строительства, транспорта, освоения планеты, освоения Космоса, вооружений, и пр. Это стремление может быть поддержано большими размерами окружающих человека
красивых и величественных природных объектов, и
закреплено в мозгу человека как полезное для адаптации. Оно может быть названо гигантоманией или
гигантизмом. Термин "гигантизм" издавна употребляется в медицине как название болезни, характеризующейся увеличением размеров частей
тела. Хотя в более широком смысле этот термин
вполне может быть применен для характеристики
тенденции к росту размеров артефактов.
Поощрение гигантомании (гигантизма) вызвано особенностями работы мозга, и восприятия
объектов. Мозг человека закрепляет как полезную
для адаптации позитивную эйфорию при восприятии больших природных и искусственных объектов. Вот, например, описание поощряющего гигантизм восприятия гигантских зданий - небоскребов в
Нью-Йорке: "Он смотрел на вершину "Импайр
Стейт Билдинг", здания в сто два этажа. В свете
луны стальная вершина "Импайра" казалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного,
чистого здания, сверкающего, как брус искусственного льда... Нью-Йоркские небоскребы вызывают
чувство гордости за людей науки и труда, построивших эти великолепные здания" (И. Ильф и Е.
Петров). Вот как воспринимаются гигантские деревья - секвойи: "Мы ехали по древнему сумрачному
лесу, фантастическому лесу, где слово... "человек"
перестает звучать гордо, и гордо звучит лишь одно
слово "природа", Глядя на дерево, на весь этот прозрачный и темный лес, ...хотелось мечтательно произносить слова Пастернака "В лесу клубился кафедральный мрак..." (И. Ильф и Е. Петров). Интересно
восприятие
гигантского
водопада
"Виктория" в Африке: "Мы подошли к краю утеса
и заглянули в самую глубину. Зрелище потрясающее! Огромная масса падающей воды...обращалась
в бушующий хаос. Над всеми этими стонущими,
гремящими и воющими каскадами вспыхивают,
тухнут и снова загораются прекрасные двойные радуги.Зрелище волшебной красоты!" (О. Штернберг). Еще интереснее описано восприятие гигантского горного массива "Рувензори" в Африке (его
одновременно наблюдали люди разного цвета кожи
и абсолютно разного уровня цивилизованности):
"И вся волнистая громада сияла в полном своем великолепии...Эти короткие ...минуты наполняют
зрителя таким чувством, как будто он сподобился
заглянуть в отверстые небеса. Покуда длилось это
зрелище, не было лица..., которое не было бы поднято ему навстречу; все глаза с благоговейным и с
радостным изумлением устремлялись кверху, где
сияла эта холодная красота, наполненная такой...чистоты и недосягаемого блеска, что нет слов
для их выражения" (Г. Стэнли). Бесспорно, многие
гигантские природные и искусственные предметы

Sciences of Europe # 49, (2020)
и явления при воздействии на органы чувств человека вызывают яркие положительные эмоции, эйфорию, инициируя даже чувство красоты (рис. 1),
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Рис. 1. Гигантские объекты природы: Ниагарский водопад, Эверест
Состояние человека при этом близко к естественной, позитивной эйфории. Состояние эйфории поддерживается самим мозгом путем выработки гормонов счастья, удовольствия - опиоидных
пептидов, эндорфинов и пр. Таким образом, мозг
осуществляет самовознаграждение, поддерживая
яркие эмоции, позитивные для человека как способствующие адаптации [1]. Эйфория - кратковременная эмоция (рис. 2). Известна длительная патологическая эйфория, которая создается искусственными воздействиями; она в статье не
рассматривается, так как является патологическим
состоянием. Не рассматривается также и длительное позитивное состояние гипертимии, также относимое к болезням и связанное с патологической эйфорией.
Интересно, что чувство позитивной эйфории
вызывают не любые гигантские предметы и явления природы; эйфория носит избирательный характер. Объекты и явления, вызывающие позитивную

эйфорию, должны обладать некоторыми безусловными признаками: они удовлетворяют потребности
человека, подкрепляют позитивное поведение и
способствуют адаптации; тогда мозг вознаграждает
себя за эту деятельность. Эти признаки - красота,
величие, и отсутствие опасности для жизни человека.
На безусловном первом месте стоит красота: в
процессе восприятии красоты у человека сложились предпочтения, которые сформировались в понятия полезности: «лепый» – приличный, пристойный, подходящий; «пригожий» (красивый) – годный, гожий. Красота обозначала конкретные
позитивные, предпочтительные, свойства предметов и явлений, которые вначале практически использовались человеком при удовлетворении потребностей с целью получения максимального удовольствия, а затем стали важной эстетической
оценкой. На втором месте стоит величие гигантских объектов и явлений природы, их величественная красота, как среда выживания человека.

Рис. 2. Эволюция эйфории - от наблюдения гигантских природных объектов, к поощрению создания гигантских артефактов
Множество опасных гигантских предметов и
явлений природы, вероятно, не вызывает состояния
эйфории, например, смерчи, бури, наводнения,
волны-цунами, оползни, землетрясения, ураганы,
извержения вулканов, лесные пожары, молнии, падения больших метеоров, и пр. Это происходит

ввиду наличия признака явной опасности для человека, и иногда - отсутствия признаков красоты и величия этих предметов и явлений. В этот список
должны входить все разрушительные гигантские
предметы и явления. Но, возможно, граница между
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гигантскими предметами и явлениями, вызывающими эйфорию, и не вызывающими ее, достаточно
хрупка: ведь речь идет о сложных, многообразных
чувствах множества людей. Многообразие устройства сложного, многослойного, унаследованного от
животных мозга, мышления, психофизиологических особенностей людей, может быть причиной
различной оценки качеств гигантских предметов и
явлений [2]. Эту особенность отметил А.С. Пушкин: "Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца
смертного таит // Неизъяснимы наслажденья — //
Бессмертья, может быть, залог! // И счастлив тот,
кто средь волненья // Их обретать и ведать мог". Но
это - описание особого состояния общества, эпидемии чумы.
Перечень гигантских природных предметов и
явлений, воспринимаемых человеком как прекрасные, велик. Это - водные объекты (моря, озера,
реки, водопады), горы и ледники, каньоны, леса и
деревья-гиганты, ночное звездное небо в тропиках,
небесные явления (оригинальные облака, северные
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сияния, метеорные дожди, падения небесных тел,
ночная Луна, радуги, и пр.), окрашенные пустыни,
крупные стада оригинально окрашенных тропических животных и птиц, подводные рифы (Большой
Барьерный Риф и др.) с их богатой флорой и фауной, ночной хор большой массы птиц (фламинго),
и пр, При наблюдении гигантских, но опасных для
человека, предметов и явлений, мозг, вероятно, не
вводит процедуру самовознаграждения и не выделяет эти объекты и явления как позитивные, вызывающие эмоции позитивной эйфории (рис. 3). После оценки мозгом степени опасности искусственных или естественных гигантских предметов и
явлений, мозг может применить процедуру самовознаграждения, если эмоции позитивные и естественные, и в дальнейшем мозг будет поощрять
действия человека, вызывающие такие позитивные
для него эмоции. Эта процедура и будет поощрять
гигантоманию создаваемых человеком позитивных
предметов и явлений - городов, инженерных сооружений, зданий, транспорта, вооружений, и пр.

Рис. 3. Негативные для человека гигантские искусственные и естественные предметы и явления
(взрыв водородной бомбы, извержение вулкана), не вызывающие "позитивную" эйфорию
при их восприятии
При негативном или нейтральном отклике на восприятие предметов и явлений мозг, видимо, не будет
включать самовознаграждение (рис. 4).

Рис. 4. Процедура оценки мозгом гигантизма и отклика на наблюдение
Самовознаграждение можно представить в виде схемы (рис. 5).
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Рис. 5. Схема самовознаграждения мозга
Результатом поощрения мозгом позитивной
эйфории является проявляемое человеком стремление к росту размеров создаваемого им искусственного мира, не сопоставимых с размерами человека
(рис. 6).
Эйфория может быть результатом не только
гигантского визуального, но и слухового воздействия. Вот, например, описание крика гигантской
стаи птиц ночью на озере: «Концерт начался тихим
попискиванием песочников и жалобными криками
ржанок и зуйков. … Мало-помалу к ним присоединились другие птицы. Шум усиливался с минуты на
минуту, и через некоторое время озеро превратилось в форменный бедлам… Сумасшедший гвалт

нарастал до тех пор, пока не вступили фламинго. С
этого момента озера не стало – был один только
сплошной рев, темное пустое пространство, вскипающее волнами оглушительного шума. … Голоса
птиц звучали на такой печальный, минорный лад,
что у меня мурашки бегали по коже. Нечто подобное я испытывал, слушая некоторые пассажи Сибелиуса или пробирающий до мозга костей каденции
из «Гибели богов» (Клинджел Д., "Остров в океане"). Безусловно, это чувство, вызванное оглушительными криками огромной стаи птиц, подобно
эйфории.

Рис. 6. Гигантомания: здания не сопоставимы с размерам тела человека
Итак, объекты и явления, вызывающие позитивную эйфорию, должны обладать безусловными
признаками красоты, величия, и не нести опасности
для жизни человека. Такие объекты полезны для
адаптации, и мозг может сам себя вознаградить за
это. Самовознаграждение мозга основано на том,
что в мозгу есть участки, реагирующие на опиоидные пептиды и на другие «гормоны удовольствия».
Сам мозг управляет синтезом и выделением всех
этих веществ. Интересно, что эти вещества служат
для подкрепления и поощрения тех или иных полезных форм поведения. Самовознаграждение
мозга, по-видимому, наступало и при полезном для
выживания быстром реагировании. К сожалению,
оно же может проявляться при искусственных воздействиях на мозг (типа наркотиков). Это обстоятельство, по нашему мнению, существенно усложняет процесс самовознаграждения. Эволюционно

сложившаяся система самовознаграждения, предполагающая получение тяжкой ценой «божественной искры Радости» (слова из оды Шиллера «К радости»), в результате разветвления получила негативную часть – мгновенное получение радости без
каких-либо затрат, искусственное порождение прекрасного (патологическая эйфория).
В процессе реализации позитивной эйфории и
самовознаграждения мозга велика роль красоты гигантских объектов и явлений [2]. Красота – это первостепенный признак предметов и явлений, обладающих высшей эстетической ценностью; это – динамичное (исторически меняющееся) качество,
вызывающее эстетическое и нравственное наслаждение, основанное на гармонии и многообразии,
на превышающем ожидание соответствии наблюдаемого предмета или явления созданному в мышлении совершенному и гармоничному образу. Эво-
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люционные истоки красоты лежат в конкретной полезности предметов и явлений для человека. В процессе восприятии красоты у человека сложились
предпочтения, которые сформировались в понятия
полезности: «лепый» – приличный, пристойный,
подходящий; «пригожий» (красивый) – годный, гожий. Красота обозначала конкретные позитивные,
предпочтительные, свойства предметов и явлений,
которые вначале практически использовались человеком при удовлетворении потребностей с целью
получения максимального удовольствия, а затем
стали важной эстетической оценкой. На безусловном первом месте в оценке красоты человеком
стоит мир природы как источник всего полезного
для человека.
Красота – это совпадение с неосознанно ожидаемой нормой, неосознанно прогнозируемым
представлением о красивом объекте или явлении.
Процесс любования цветущими деревьями, горами,
морем, ночным звездным небом и другими красивыми пейзажами не предполагает, что человек не
видел это раньше. Напротив, совпадение с действительностью сложившегося в мозгу человека представления об этих прекрасных пейзажах и создает
ощущение красоты. «Радостная неожиданность»
может быть следствием первой в жизни встречи с
прекрасным, которое при следующем созерцании
может стать еще прекрасным.
Красота – это древнейшая и исключительная
по ценности эстетическая категория. Она, как показали исследования, привлекала внимание к себе,
начиная с самой глубокой древности. Это – одно из
первых в жизни человека понятий, оформившихся
в звуки, в слово, и, бесспорно, оно была связана с
полезностью, с предпочтением при удовлетворении
потребностей. Предполагается, что этимология образования глубочайше древнего слова «красота»
одинакова у разных народов. Вероятно, что это
слово происходит от сильно действующих на зрительные и слуховые ощущения свойств предметов,
и явлений – гореть, сверкать, пылать, блестеть,
цветной, и т.д. При этом качественные оценки прекрасных предметов и явлений мира могут отличаться, образуя невероятное многообразие красот,
которое, возможно, неподвластно никакой единой
формуле красоты. Возможно, что общеславянское
слово «краса» восходит к индоевропейскому корню
«ker-» (гореть, пылать), древнегреческое «kalos» красота восходит к корню «scal-» (гореть, пылать,
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блестеть); От латинского «bellus» произошли английское «beauty», итальянское и испанское
«bello», французское «beau». Из этих предположений следует, что словом «красота» издревле обозначали внешние свойства предметов и явлений,
воспринимаемые основными органами чувств –
зрением и слухом. Этимологические исследования
показывают, что слова «красота», «прекрасное» генетически связаны с важными, может быть даже основными понятиями, отражающими отношение человека к действительности: с практическим отношением (здоровый, неиспорченный, хороший,
добрый, подходящий, избранный и т.д.), либо с
эмоциональной оценкой (приятный, радостный и
пр.).
Старославянское «лепый» – красивый, изящный, связанное с ним украинское слово «липота»
(красота) происходят от «льпъти» (приличный,
пристойный, подходящий). Слово «пригожий»
(красивый) этимологически связано со словами,
оценивающими практическое отношение – годный,
гожий. Предполагается такая связь и в других языках: так, греческое «kalos» может быть связано с
санскритским «kalya-h» (здоровый, неиспорченный), латинское «bellus» (от которого образовались
слова, обозначающие красоту, во многих странах),
связано с латинским же «bene» (хорошо, счастливо)
и «bonus» (добрый, хороший). Слово «красота»,
возникшее в глубочайшей древности, имело глубинный смысл и обозначало как конкретно – чувственные свойства предметов и явлений, так и
практическое и эмоциональное отношение человека к этим предметам и явлениям.
Многие гигантские природные предметы и явления, положительно оцениваемые мозгом, не
несут явных признаков полезности, являясь величественными (высокие горы, океан, ночное небо, и
пр.). В этом случае важнейшим фактором положительной оценки предметов и явлений, наряду с красотой, является величие гигантских объектов и явлений. Величие - это наличие в природном объекте
или явлении выдающихся свойств, качеств, вызывающих у человека преклонение перед выдающимся творением, уважение к объектам, имеющим
выдающееся значение; это - мощь объекта или явления природы, вызывающая глубокое уважение,
восхищение; это - торжественная красота; величественность объекта или явления природы (рис. 7).

Рис. 7. Величие природных объектов (видны фигуры людей, подчеркивающие их скромные размеры
в сравнении с величием объектов природы)
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Почему эти факторы важны для человека и его
адаптации, для позитивной оценки его деятельности мозгом человека? Вероятно, они удовлетворяют потребность в позитивном жизненном пространстве, обеспечивая, во-первых, большое позитивное безопасное жизненное пространство,
достаточное для выживания человека. Во-вторых,
они поощряют позитивное отношение человека
(уважение, восхищение "торжественной красотой")
к окружающей его среде. В-третьих, они подчеркивают величие природы, и тем самым - необходимость сохранения уникальной природы, требуя глубокого уважения человека к миру природы и к его
величию, чтобы природа не была отвергнута разными способами. В-четвертых, величие гигантских
предметов и явлений природы указывает человеку
его реальное место в природной иерархии: человек
- олин из равноправных объектов живой природы,
а не главный определитель судеб мира. И, наконец,
в-пятых, человек просто мал перед гигантскими и
прекрасными объектами, и явлениями природы.
Величие гигантских природных предметов и явлений является их очень важной характеристикой, так
как акцентирует внимание на важнейшей роли
внешней среды, обеспечивающей выживание человека вместе с природой.
Заключение. Стремление к гигантомании артефактов заложено в работе мозга: некоторые гигантские природные предметы и явления при воздействии на органы чувств человека вызывают яркие положительные эмоции, инициируя даже
чувство красоты. Состояние человека при этом
близко к позитивной эйфории. Объекты и явления,
вызывающие позитивную эйфорию, должны обладать безусловными признаками красоты, величия, и
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безопасности для жизни человека. "Позитивная"
эйфория - положительно окрашенная сильная эмоция; ощущаемая как внезапное чувство восторга,
счастья, и потому она поощряемая мозгом. Состояние эйфории поддерживается мозгом путем выработки гормонов удовольствия - опиоидных пептидов - эндорфинов и пр.: мозг осуществляет самовознаграждение, поддерживая положительные эмоции
человека. Так мозг закрепляет виды деятельности,
полезные для адаптации. В результате мозг поощряет стремление к гигантизму создаваемых человеком предметов и явлений. Однако, гигантские объекты бывают негативны для природы и человека
(гигантский экологический след человечества, гигантские города, гигантская автомобилизация, гигантские разработки полезных ископаемых, гигантские отходы и свалки, гигантские войны, гигантские
вооружения,
гигантское
социальноэкономическое неравенство, гигантское загрязнение и вытеснение естественной природы и сокращение биоразнобразия, гигантское сокращение
почвенно-растительного слоя, и пр.). Поэтому механизм стремления к ним должен быть управляемым, с целью ограничения гигантомании и поощрения миниатюризации.
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ABSTRAKT
Článek pojednává o projevech agresivity u vnitrostátně přesídlených osob. Byla provedena studie o agresivitě
vnitrostátně přesídlených osob z částí území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, kteří v roce 2014 uprchli před
válečnými útoky. Je stanoven postoj vnitrostátně přesídlených osob vůči státním orgánům Ukrajiny, dobrovolníkům, sociálním službám a orgánům místní správy.
Klíčová slova: agrese, agresivita, vnitrostátně přesídlené osoby, migrant, uprchlík.
Ukrajinský stát je posledních pět let denně konfrontován s potřebou čelit vnější vojenské agresi. Po
zahájení bojových operací v částech území Doněcké a
Luhanské oblasti Ukrajiny od roku 2014 bylo mnoho
civilistů v těchto oblastech nuceno opustit své domovy
a přestěhovat se do jiných ukrajinských oblastí. Podle
oficiálních údajů agentury OSN pro uprchlíky má na
konci roku 2019 1 415 635 ukrajinských občanů status
„vnitrostátně přesídlených osob“ (dále jen VPO). Počet
těchto lidí je však mnohem větší, protože existuje
mnoho přistěhovalců, kteří nejsou registrováni v sociálních službách.
Tento problém je charakteristický nejen pro
Ukrajinu, ale také pro celý svět, zejména tam, kde
dochází k vojenským konfliktům, kde probíhají místní
vojenské operace. V posledních letech vyvolává
nekontrolovaný přísun uprchlíků z Afriky a Středního
východu do zemí Evropské unie vážné potíže. Vědecké
studie ukazují, že duševní zdraví uprchlíků a jejich chování se stává velkým problémem pro země, které je
přijímají. Většina uprchlíků zůstává v těch zemích, kam
se přestěhovali, několik let nebo dokonce desetiletí a
snaží se jakýmkoli způsobem získat povolení k trvalému pobytu.
V situacích, kdy je člověk nucen opustit místo
svého trvalého pobytu a musí tak učinit ve velmi krátké
době, způsobuje to samozřejmě pouze negativní emoce.
Velmi často jsou tyto emoce dlouhodobé, což vede ke
zhoršení duševního zdraví a celkového zdravotního
stavu přestěhovalců. Psychický stav, duševní zdraví uprchlíků, jejich deviantní a návykové chování se často
stává problémem pro psychiatry, psychology a zástupce vládních orgánů zemí, které přijaly uprchlíky
[1]. Vědci poznamenali, že polovina uprchlíků
vykazuje příznaky posttraumatické stresové poruchy
[2]. Psychologický stres, který uprchlíci neustále zažívají ve fázi přizpůsobení se novým životním podmínkám, dramaticky zhoršuje jejich kvalitu života [3,
4, 5]. Také jsou studovány problémy uprchlíků při jejich integraci do nového kulturního prostředí [6, 7, 8].
Studie agresivity uprchlíků nejsou však
dostatečné. Agrese je chápána jako rys osobnosti
charakterizovaný přítomností destruktivních tendencí,
zejména v oblasti vztahů subjekt-objekt. Nepřátelská
reakce je pak ta, která vede ke vzniku negativních
pocitů a hodnocení lidí a událostí. Zkušenosti s

vnitrostátně přesídlenými osobami z Doněcké a
Luhanské oblasti Ukrajiny ukázaly, že agresivita
výrazně ovlivňuje práci sociálních pracovníků. Při své
činnosti často zaznamenávají agresivitu v chování
vnitrostátně přesídlených osob. Agresivita se u nich
projevuje formou verbální agrese vůči těmto pracovníkům, nejčastěji při prvním kontaktu migranta se zástupcem sociální služby. K tomu často dochází při
příjezdu migranta do nového bydliště, které mu
přidělila místní samospráva.
Domníváme se, že agresivita vnitrostátně
přesídlených osob je výsledkem frustrace z událostí,
kterých se nevědomky zúčastnily. Situace, která je nutila opustit své obvyklé bydliště, pravděpodobně
způsobuje, že u VPO dochází k prudkým agresivním
reakcím vůči vládě země, která tuto situaci připustila.
Cíl: zjistit charakteristiku emočního stavu lidí,
kteří uprchli před bojovými operacemi na území
Luhanska a Doněcka na Ukrajině, zjistit směr agresivity lidí, kteří získali status „vnitrostátně přesídlené
osoby“.
Do studie bylo zařazeno 3 500 sociálně aktivních
lidí, kteří se přestěhovali z okupovaných území
Doněcké a Luhanské oblasti na území kontrolované
Ukrajinou. Věk respondentů: 25–50 let. Na konci roku
2019 bylo v oblasti Doněcku zaregistrováno 489775
VPO, v Luhansku - 275947, v Charkově - 131998.
Studie byla provedena v období: druhá polovina roku
2014 (po vypuknutí bojů) - listopad 2016.
Všechny metody, které byly použity ve studii, odpovídaly etickým standardům Národního vědeckého
centra pro biomedicínský výzkum Národní akademie
věd Ukrajiny na základě Helsinské deklarace z roku
1964 a jejích následných změn. Od všech účastníků byl
požadován informovaný souhlas. Téměř všichni (90%
respondentů) požádali o utajení svých skutečných jmen
a příjmení.
Ke studiu agresivity byly použity následující
metody: dotazník Bass-Darki [9] a projektivní test ruky
Wagnera [10]. Volba metod byla ovlivněna
skutečností, že mnozí VPO nebyli ochotni navázat psychologický kontakt s výzkumným pracovníkem a přáli
si zůstat anonymní. Ke stanovení směru agresivity VPO
byl použit barevný test vztahů Etkinda (BTV) [11] a
osobní rozhovor s přistěhovalci.
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Regiony Ukrajiny, z nichž se VPO přestěhovali,
jsou dvojjazyčné, ve velké většině případů se tam
používá ruský a ukrajinský jazyk. Z tohoto důvodu byl
rozhovor veden buď v ukrajinštině, nebo ruštině, vždy
záleželo na konkrétní volbě výzkumného pracovníka.
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V první fázi studie VPO byl použit dotazník BassDarki, pomocí kterého jsme zjistili míru nepřátelských
pocitů a agresivity u každé osoby (tabulka 1, 2).

Tabulka 1.
Druh a úrovně agrese u VPO zjištěné pomocí dotazníku Bass-Darki, (%).
Úroveň agrese, N=3500
Ukazatel (druh agrese)
Nízká
Střední
Fyzická agrese
4
81
Nepřímá agrese
23
30
Podráždění
3
41
Negativita
61
7
Uraženost
2
15
Podezřívavost
12
41
Verbální agrese
16
9
Pocit víny
5
48

Vysoká
15
47
56
32
73
47
75
47

Z výsledků výzkumu je evidentní, že vnitrostátně
přesídlené osoby mají vysokou míru podezření, téměř
každý druhý respondent (47%) reaguje na jakoukoliv
pomoc nedůvěrou a podezřením, zejména tedy na
pomoc ze strany státu. VPO si myslí, že budou muset
vrátit peníze, které na ně stát utratí, budou umístěni do
nepohodlného bydlení a sociální služby pro ně nebudou
moci najít dobrou práci.
Vysoké ukazatele na stupnici viny naznačují, že
mnozí obviňují sami sebe kvůli tomu, že nebyli schopni
předpovědět tak negativní vývoj událostí, nerozhodli se

Ukazatel
Agrese

o přestěhování včas, nevzali s sebou potřebné věci,
dokumenty atd.
Většina subjektů si přála zůstat v anonymitě a
tento způsob určování agresivity nezahrnoval písemné
odpovědi. Proto právě výzkum agresivity pomocí testu
ruky Wagnera nám umožnil získat více upřímných
odpovědí. Výsledky tohoto testu byly získány v 9
hodnotících kategoriích: „aktivita“, „pasivita“,
„úzkost“, „agresivita“, „přímost“, „komunikace“,
„závislost“,
„demonstrativnost“
a
„fyzická
nedostatečnost“. Úroveň agrese u VPO je uvedena v
tabulce 2.
Tabulka 2.
Úroveň agrese u VPO získaná pomocí testu ruky Wagnera, (%).
Úroveň agrese, N=3500
Nízká
Střední
Vysoká
11
65
24

Neměli jsme příležitost porovnat výsledky
agresivity s údaji z předchozích studií provedených
před vypuknutím bojů na území ukrajinských oblastí
Luhansk a Doněck. Proto nemůžeme jednoznačně
tvrdit, že úroveň agresivity VPO se změnila v důsledku
potřeby opustit jejich trvalé bydliště a přestěhovat se do
jiných oblastí Ukrajiny.
V další fázi studie nás zajímalo nejen to, jakou
úroveň agrese mají VPO, ale také primárně směr této

agrese. Abychom to určili, provedli jsme rozhovory se
subjekty, pro které byl vytvořen stimulační obsah a
byly navrženy následující koncepty: „prezident Ukrajiny“, „vláda Ukrajiny“, „místní úřad v místě trvalého
pobytu VPO“, „sociální služba“, „místní komunita nového místa bydliště VPO“, „dobrovolník“. Výsledky
studie směru agresivity u VPO jsou uvedeny v tabulce
3.

Tabulka 3
Vztah VPO vůči navrženým pojmům podle výsledků barevného testu vztahů Etkinda, (%).
Směr agrese, N=3500
Stimul (pojem)
Přijetí
Zavržení
«prezident Ukrajiny»
63
37
«vláda Ukrajiny»
15
85
«místní úřad v místě trvalého pobytu VPO »
51
49
«sociální služba»
44
56
«místní komunita nového místa bydliště VPO»
58
42
«dobrovolník»
87
13
Bylo zjištěno, že výsledky rozhovorů korelují s
údaji získanými pomocí testu barevných vztahů. Podle
respondentů vláda Ukrajiny vyvolává u VPO nejvíce
negativní emoční postoj. Pravděpodobně je to kvůli
skutečnosti, že podle VPO právě vláda je zodpovědná

za bojové operace, které začaly na území části regionů
Doněck a Luhansk. Z rozhovorů bylo zjištěno, že VPO
obviňují z neprofesionality vládu, která byla na
Ukrajině u moci v roce 2014. Není přitom upřesněno,
kdo je na vině (Kabinet ministrů, Nejvyšší rada,
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předseda vlády, předseda Nejvyšší rady, atd.), vždy
zaznívá pouze obecný údaj: „vláda je zodpovědná za
válku na Ukrajině.“
Vztah VPO vůči prezidentovi Ukrajiny je
pozitivnější. Důvodem je skutečnost, že na začátku
vojenských akcí v oblasti Doněcka a Luhanska byl
tehdejší prezident na svoji pozici teprve čerstvě zvolen.
Nebyl proto obviňován z toho, co se stalo. Vnitrostátní
uprchlíci doufají, že prezident Ukrajiny bude moci
zastavit bojové akce a oni se budou moct vrátit na místo
svého trvalého pobytu.
V důsledku vojenských operací bylo velké
množství lidí nuceno ve velmi krátké době sbalit si
pouze potřebné věci, dokumenty, šperky a odjet do
neznáma, jen aby utekli před válkou. Mnoho
vnitrostátně přesídlených osob se domnívá, že místní
úřady v místě jejich trvalého pobytu neudělali dost pro
organizaci přesídlení. Mnoho VPO rovněž obviňuje
místní úřady z toho, že nezabránili vypuknutí
vojenských akcí.
Bylo zjištěno, že postoj vůči sociálním službám je
neutrální, spíše negativní. Mnoho VPO se domnívá, že
sociální pracovníci vykonávají svou práci nekvalitně a
neochotně. Vznešení jakýchkoliv požadavků obvykle
nepřináší očekávané výsledky, řešení problému se
protahuje, což často znamená, že obracení se na
sociální služby bylo zcela zbytečné. Podle některých
VPO (44%) sociální pracovníci někdy problémy
opravdu vyřeší. Respondenti poznamenali, že sociální
služby fungují lépe ve velkých městech a oblastech, než
v malých.
Postoj vůči místní komunitě závisí na tom, zda se
přestěhovalci dokázali rychle přizpůsobit novým
životním podmínkám. Pokud se VPO rychle
přizpůsobí, je přístup k nové komunitě dobrý. A
naopak, negativní postoj je obzvlášť zřejmý v situaci,
kdy místem trvalého bydliště VPO bylo město a pak
byly přemístěny do vesnice.
Nejpříznivější postoj VPO je vůči dobrovolníkům.
Pomohli mnoha vnitrostátně přesídleným osobám najít
nové bydlení, zajistit potřebné osobní věci a výbavu pro
domácnost. S pomocí dobrovolníků se mnoho VPO
dokázalo rychle přizpůsobit novým životním
podmínkám a najít práci.
Duševní zdraví a chování VPO má velký význam
pro normální život komunit, do nichž se přestěhovali.
Úroveň agrese významně ovlivňuje každodenní život
jak VPO, tak jejich prostředí. Pro normální interakci
VPO a sociálních pracovníků je nutné vzít v úvahu
emoční reakce vnitrostátně přesídlených osob na
události.
Převážná většina VPO má vysokou až střední míru
agrese vůči státním orgánům Ukrajiny, která se
projevuje ve formě verbální agrese, uraženosti a
podráždění. Polovina respondentů prokázala vysokou
nedůvěru a podezření související s poskytováním
sociální a materiální pomoci ze strany orgánů místní
správy. Polovina VPO pociťuje vínu, což se projevuje
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v neschopnosti zabránit negativnímu vývoji událostí
souvisejících s vojenskými akcemi na území trvalého
pobytu v ukrajinských regionech Doněck a Luhansk.
Nejnegativnější postoj absolutní většiny VPO (85%) je
vůči ukrajinské vládě, polovina VPO pociťuje
negativitu vůči sociálním službám a orgánům místní
správy. Nejvyšší úroveň důvěry VPO získali
dobrovolníci, kteří skutečně pomáhali najít nové
bydlení, zajistit potřebné osobní věci a vybavení pro
domácnost.
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АННОТАЦИЯ
Силы обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте обязательно проходят дополнительную подготовку и регулярно проходят подготовку по повышению уровня профессиональной
компетентности. Профессиональная деятельность сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте сопряжена с незаконными вмешательствами, имеет существенный аспект психофизического напряжения и, в этой связи, подразделяется на категории деятельности в зависимости от ответственности принимаемого решения при незаконных вмешательствах. Аттестация персонала сил обеспечения
транспортной безопасности на воздушном транспорте проходит в органе аттестации, аккредитованном на
данный вид деятельности. В системе высшего образования приняты профессиональные стандарты для преподавателей, а органы аттестации аккредитуются при наличии в своем штате работников, имеющих уровень квалификации и опыт деятельности, который оценивается постоянно действующими комиссиями при
центральных аппаратах компетентных органов. Индивидуальные этические черты характера и ремнантность специалиста органа аттестации, проявляемые при непосредственной деятельности, осуществлении
оценки знаний, умений и навыков аттестуемого, при этом не оцениваются, что в дальнейшем приводит к
значительному субъективизму при аттестации персонала сил обеспечения транспортной безопасности на
воздушном транспорте, и допуску к категории деятельности лиц, не способных в полном объеме выполнять свои обязанности. Представляется, что при организации и проведении аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности на воздушном транспорте необходимо применение методов самооценки степени компетентности специалиста органа аттестации и учета полученных оценок в процессе аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности путем коррекции общей оценки аттестуемого относительно
специалиста органа аттестации, что соответственно, приводит к улучшению функционирования сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте.
ABSTRACT
The transport security forces at the air transport must undergo additional training and regularly undergo training to increase the level of professional competence. The professional activities of the transport security forces in
air transport are associated with illegal interventions, have a significant aspect of psychophysical stress and, in this
regard, are divided into categories of activity depending on the responsibility of the decision made during illegal
interventions. Certification of personnel of the transport security forces in air transport is held in the certification
body accredited for this type of activity. The higher education system has adopted professional standards for teachers, and certification bodies are accredited if there are employees on their staff who have the level of qualification
and experience that is assessed by standing committees under the central offices of the competent authorities. The
individual ethical character traits and remnantness of the certification body specialist, manifested during direct
activities, assessing the knowledge, skills and attestations of the certified person, are not evaluated, which subsequently leads to significant subjectivity in the certification of personnel of transport security forces in air transport,
and admission to the category of activity of persons who are not able to fully fulfill their duties. It seems that in
organizing and conducting the certification of transport security forces in air transport, it is necessary to apply
methods of self-assessment of the degree of competence of a certification body specialist and to take into account
the assessments received in the process of certification of transportation security forces by correcting the overall
assessment of a certification body certified by a specialist, which, accordingly, leads to improving the functioning
of the transport security forces in air transport.
Ключевые слова: компетенция, профессиональные компетенции, оценка компетенций, силы транспортной безопасности на воздушном транспорте, подготовка сил транспортной безопасности на воздушном транспорте, дополнительное профессиональное образование, программа подготовки сил обеспечения
транспортной безопасности.
Keywords: competence, professional competences, assessment of competences, air transport security forces,
training of air transport security forces, additional professional education, training program of transport security
forces.
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Актуальность. Силы обеспечения транспортной безопасности — это лица, ответственные за
обеспечение транспортной безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном средстве,
включая персонал субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных
средств.
На настоящее время разработано и используется множество методов оценки персонала предприятия. Часть применяемых для оценки компетенций персонала методов являются универсальными,
а часть - это специально разработанные методы для
оценки характерных компетенций персонала.
Компетенция представляет собой концентрированное выражение определенной совокупности
знаний, умений, навыков и уровней их усвоения,
относящихся к отдельной предметной области деятельности специалиста, следовательно, каждая
компетенция выдвигает определенный набор конкретных требований к специалисту. Указанный
набор требований формулируется так, чтобы легко
идентифицировать их выполнение в содержательном смысле профессиональной деятельности.
Содержание аттестации значительно влияет на
расстановку сил и средств при обеспечении транспортной безопасности на воздушном транспорте
относительно эффективности их деятельности.
Проблема промахов, упущений, ошибок и
нарушений у операторов и инспекторов досмотра
относительно знаний, умений и навыков изучается
на теоретическом и практическом уровне специалистами разных направлений: Субетто А.И., Андреев
В.И. рассматривают системы бальных оценок, оценочные средства и технологии аттестации, Ефремова Н.Ф., Звонников В.И., Добрякова М.С. уделяют внимание методам оценки компетенций в
высшем образовании, работы Татур Ю.Г., Болотов
В.А., Бондаревская Е.В., Зеер Э.Ф., Зимняя И.А.,
Кульневич С.В., Сериков В.В., Хуторской А.В.,
Шадриков В.Д., Байденко В.И. направлены на исследования по методам и технологиям применения
компетенций как результат подготовки будущих
специалистов, Ибрагимов Г.И., Новиков А.М., Оскарссон Б. выступают с трактовкой сформированности компетенций как основного критерия оценки
качества подготовки будущего специалиста, Елисов Л.Н., Овченков Н.И., Фадеев Р.С., Елисеев Б.П.
рассматривают предмет транспортная безопасность в
образовательных учреждениях как составляющую авиационной безопасности [1, 2, 3, 5, 7, 8].
Исследования в области системного анализа и
оценки профессионализма деятельности и личности специалистов сил обеспечения транспортной
безопасности, показывает, что одним из путей обеспечения транспортной безопасности на воздушном
транспорте является использование оценок сформированности компетенций при аттестации, полученных на основе идентификации самооценки специалиста аттестующей организации.
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Итогом реализации процессов дополнительного образования, переподготовки и повышения
квалификации, является аттестация специалиста,
готовность или неготовность специалиста к профессиональной деятельности. Такой результат относительно идентифицирует соответствие полученного результата требованиям квалификационных характеристик.
Постановка задачи. Представляется, что при
организации и проведении аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном
транспорте необходимо применение методов самооценки степени компетентности специалиста органа аттестации при самоподготовке и учета полученных оценок, коррекции общей оценки аттестуемого относительно специалиста органа аттестации,
в процессе аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте.
Методика исследования. К органу аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте предъявляются требования, которые независимо от предназначения оценки и используемого метода аттестации, должны проводить аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности на
воздушном транспорте с учетом ряда принципов:
- принцип объективности - для характеристики
специалиста, результатов его деятельности должна
использоваться достоверная информация с учетом
периода работы человека и показателей эффективности его работы;
- принцип гласности - специалист должен быть
полностью ознакомлен с применяемой для оценки
методикой и непосредственно с результатами
оценки;
- принцип оперативности - оценка должна проводиться своевременно, оперативно и систематически;
- принцип единства - специалисты, занимающие однородные должности должны оцениваться
по единым требованиям;
- принцип рациональности - процедура оценки
должна быть четкой, доступной и простой для понимания;
- принцип результативности - в соответствии с
результатами оценки в обязательном порядке
должны приниматься и реализовываться соответствующие управленческие решения.
На основе социальной квалиметрии и содержании сформированной когнитивной карты значимости
профессиональных компетенций специалиста органа аттестации, представляющей собой анкету-матрицу
(табл. 1) экспертных оценок компетенций специалиста органа аттестации и итоговой оценки, сформированной на принципах компромисса, необходимо провести социальный эксперимент по идентификации
показателей профессиональной компетенции специалиста органа аттестации, и далее сформировать шкалу
поправок общей оценки аттестуемого относительно
специалиста органа аттестации [4].
Итоговая аттестация проводится по различным
основаниям: по устанавливающим органам, целям
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и задачам, объектам и субъектам, методикам и формам проведения, срокам и основаниям, месту проведения и функциям.
По характеру экспериментальной ситуации и
по логической структуре доказательства гипотез
экспериментальная ситуация является полевой, когда объект исследования, группа специалистов органа аттестации, находится в естественных условиях своего функционирования, и осведомлены о
том, что они участвуют в эксперименте.
По логической структуре доказательства гипотез организуем линейный эксперимент, когда анализу подвергается одна и та же группа, являющаяся
и контрольной (ее первоначальное состояние), и
экспериментальной (ее состояние после изменения
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одной или нескольких характеристик). Здесь еще до
начала эксперимента четко фиксируем все контрольные, факторные и нейтральные характеристики объекта исследования. После этого изменяем
факторные характеристики группы (или условия ее
функционирования) и по истечении определенного,
заранее заданного времени вновь измеряем состояние объекта по его контрольным характеристикам.
Социальному эксперименту был подвержен
аттестационный орган, организационно-штатная
структура которого содержит (Таблица 1) в общем
количестве 23 специалиста, из них 6 специалиста
осуществляют психофизиологический обследование.

Таблица 1
Организационно-штатная структура органа аттестации сил обеспечения транспортной безопасности
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), Количество штатных единиц
наименование
код разряд, класс (категория) квалификации
Директор
1
Заместитель директора по производ1
ственной деятельности
Аппарат управления
001
Заместитель директора по администра1
тивно-хозяйственной деятельности
Главный бухгалтер
1
Начальник отдела
1
Заместитель начальника отдела
1
Отдел оценки уязвимости ОТИ
002
и ТС
Главный специалист
2
Специалист
3
Начальник отдела
1
Заместитель начальника отдела
1
Отдел аттестации сил обеспече003 Главный специалист
2
ния транспортной безопасности
Специалист
3
Психолог
6
Психофизиологическое обследование осуществляется на основе следующих тестов и методик: тест «Память на лица», методика «Сложные
аналогии», опросник уровня объективного контроля, методика «Таблицы Шульте», тест СМИЛ
(MMPI), прогрессивные таблицы Ровена, методика
определения доминирующего психического состояния, опросник «Волевой самоконтроль», опросник
«Дифференциальная оценка работоспособности»,
опросник «Степень хронического утомления»,
опросник «Склонность к уклоняющему поведению», корректурная проба на основе колец Ландольта, тест Сонди, цветовой тест отношений Люшера и 7 специалистов ведут аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном
транспорте на основе требований к личным качествам, уровню физической подготовки и знаниям,
умениям, навыкам согласно требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной
безопасности в отношении всех аттестующих лиц.
Организация социального эксперимента
процесса аттестации. В социальном эксперименте
придерживаемся критериев, которые являются характеристиками самого объекта исследования,
устойчивость или изменение которых предусмотрены требованиями и условиями эксперимента.

Общая логика эксперимента заключается в
том, чтобы, выбрав исследуемую группу специалистов и поместив ее в необычную экспериментальную ситуацию (под воздействие определенного
фактора), проследить направление, масштабы и
устойчивость изменения характеристик. В этом
смысле эксперимент представляет собой «замкнутую
систему», элементы которой начинают взаимодействовать согласно плану социального эксперимента.
При формировании эксперимента соблюдаем
следующие требования:
- в качестве контрольных характеристик (факторов) выбираем существенные характеристики,
относительно изучаемой проблемы;
- изменение контрольных характеристик являются зависимыми от тех характеристик экспериментальной группы (либо среды проведения эксперимента), которые вводятся или изменяются исследователем.
- на протекание эксперимента не должны оказывать воздействие те явления, которые не относятся к экспериментальной ситуации, но потенциально способны изменить ее.
Очень важно, чтобы в процессе линейного эксперимента было исключено воздействие мешающих факторов на объект анализа.
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Цель эксперимента достигается при правильном подборе его участников. В прикладной социологии используются методы: попарного отбора,
структурной идентификации и случайного отбора.
Ко всем трем методам предъявляется общее
требование: они должны гарантировать правомерность распространения результатов эксперимента
на тот объект, изменение характеристик (или условий функционирования) которого предусматривается в последующем. Этот объект выступает как генеральная совокупность, из состава которой выбирается экспериментальная группа. Кроме того,
использование соответствующего метода отбора
группы (групп) в некоторой степени предопределено моделью планирования эксперимента.
Метод структурной идентификации в линейном эксперименте предусматривает формирование
группы так, чтобы она представляла собой микромодель генеральной совокупности по нейтральным
и контрольным характеристикам; такой отбор может быть осуществлен по принципу квотной выборки.
Метод случайного отбора идентичен методу
вероятностной выборки с заранее заданным объемом. Как правило, его используют в полевых экспериментах при большой (до нескольких сотен) численности экспериментальной группы.
Подготовка и проведение эксперимента предполагает последовательное решение ряда вопросов:
выбор объекта эксперимента, выбор контрольной
группы, выделение предмета эксперимента, выбор
контрольных признаков, выбор факторных признаков, выбор нейтральных признаков, создание экспериментальной ситуации, формулировка гипотез,
определение задач, выбор индикаторов, выбор способа контроля протекания эксперимента, определение метода фиксации результатов, выбор критерия
оценки эффективности эксперимента.
Таким образом, алгоритм социального эксперимента включает в себя:
1) выдвижение идеи, обоснование, построение
гипотезы (научное предположение);
2) разработку концептуальной модели эксперимента, которая предполагает: выделение фактора, определяющего экспериментальную ситуацию (независимой переменной); выделение зависимого фактора (группы следствий); определение
критериев оценки эксперимента (проверка гипотезы); определение условий эксперимента;
3) разработку программы эксперимента (цель,
задачи, объект, субъект, продолжительность,
этапы, алгоритмы, результаты);
4) выбор и подготовку субъекта и объекта эксперимента;
5) разработку конкретного плана действий;
6) реализацию экспериментальной программы;
7) измерение (сравнительный анализ) независимых и зависимых переменных в динамике (эмпирическая фиксация исходного и последующего состояний экспериментальных объектов);
8) контроль и корректировку эксперимента;
9) предварительную оценку итогов эксперимента;
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10) вывод объекта из экспериментальной ситуации;
11) анализ и теоретическую интерпретацию
итогов эксперимента (подтверждение гипотез, прогноз, разработка теории);
12) разработку научных и практических рекомендаций.
Цель эксперимента - поиск пути повышения
объективности аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте
Объект эксперимента: коллектив органа аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
Предмет эксперимента: порядок формирования оценки и влияние компетенций специалиста органа аттестации на результат аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном
транспорте.
Для моделирования эксперимента потребовалось определить нейтральные, контрольные и факторные характеристики.
В качестве основной нейтральной характеристики выступает содержание профессиональной деятельности, которое могло нарушить нормальный
ход эксперимента из-за несопоставимости показателей выполнения разнородных видов интеллектуальных работ. Чтобы исключить влияние этой характеристики на процесс эксперимента, все работники имели полный доступ к нормативной
документации, результатам психофизиологической
и физической оценкам, результатам аттестации в
организации дополнительного профессионального
образования, были разделены на три однородные
группы: 1) начальники отдела, заместитель начальника отдела; 2) главный специалист; 3) специалист.
Контрольными характеристиками являлись:
показатели компетености специалистов органа аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте согласно содержанию когнитивной карте.
Основная рабочая гипотеза: введение в коллективе новых условий подведения итогов аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности на
воздушном транспорте, что повысит объективность
аттестации и будет способствовать улучшению
авиационной безопасности.
В качестве дополнительных гипотез социального эксперимента выступили следующие: улучшится отношение специалистов к своим обязанностям, усилится их восприимчивость к передовому
опыту; заинтересованность специалистов в правильности оценки аттестуемых сил обеспечения
транспортной безопасности на воздушном транспорте, исключит отрицательное влияние неформальных связей на итоги аттестации.
Основные задачи по организации и контролю
хода эксперимента были связаны с механизмом
проверки указанных гипотез.
Изменение параметров контрольных характеристик определялось следующими индикаторами:
умение оценивать функционал сотрудников и подразделений сил обеспечения транспортной безопас-
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ности; знание процедуры аттестации и умение вести аттестационное делопроизводство; владение
навыками разработки локальных нормативных актов;
знание основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора специалистов
сил обеспечения транспортной безопасности; знание требований и владение навыками по обеспечению защиты персональных данных специалистов
сил обеспечения транспортной безопасности; приверженность этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, честность, открытость,
справедливость, порядочность, терпимость, интернационализм; знание основ современной философии и
концепций управления персоналом, сущности и задач,
закономерностей, принципов и методов управления спе-

Yi j 
где

Pi j  min Pi j
, i  1,2,...,n, j  1,2,..., J ,
max Pi j  min Pi j

Yi j - приведенное значение i-й компетенции j-

го специалиста из множества органов аттестации J;

Pi j - количественное значение i-й компетенции j-го
специалиста;

min Pi j - минимальное количественное значение
i-й компетенции j-го специалиста;

max Pi j - максимальное количественное значение
i-й компетенции j-го специалиста;
n - количество оцениваемых компетенций;
J – количество органов аттестации.
Данное нормированное значение сопоставляемых
компетенций выражает в безразмерной форме относительный уровень Y i-й компетенции относительно
наибольшего значения данного свойства соответствующего j-го специалиста.
В соответствии с (1) шкала отношений для
оценки компетенций сформирована на основе следующих суждений:
- количественное значение баллов равно

 1
B  int  j
 Yi
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циалистами сил обеспечения транспортной безопасности; владение одним из иностранных языков на уровне,
обеспечивающим эффективную профессиональную деятельность; владение технологиями управления безопасностью труда сил обеспечения транспортной
безопасности.
Механизм контроля: каждый специалист заполняет когнитивную карту по индикаторам по десятибалльной шкале, отдельно когнитивную карту
специалиста по индикаторам заполняет коллега его
уровня и руководитель органа аттестации. Итоговые показатели формируются по следующей методике[6]:
- нормирование и сопоставимые значения показателей различных компетенций множества специалистов органов аттестации определяем по формуле:

k

(2)

- показатель степени k, характеризующий значимость (предпочтительность) балла в общей самооценке специалиста органа аттестации (ИСО Р 497:
k=1,58491,6 – ряд R5);

(1)

- минимальное количество баллов для допуска
специалиста сил обеспечения транспортной безопасности составляет 85 баллов [9],
- максимальное количество баллов для допуска
специалиста сил обеспечения транспортной безопасности составляет 120 баллов [9],
- ошибка (инженерная) принятия решения составляет 15…20%,
В результате максимальная оценка ошибки
принятия решения специалистами органа аттестации составляет 9 баллов.
Шкала имеет следующие значения: 1 балл очень слабое, 2 балла – слабое, 3 балла – умеренное,
4 балла – удовлетворительное, 5 баллов – хорошее,
6 баллов - очень хорошее, 7 баллов - сильное, 8
баллов - очень сильное, 9 баллов – значительное.
Организуем социальный эксперимент, который представляет собой по характеру - полевым, по
логической структуре доказательства гипотез -линейным, по методу отбора экспериментальной
группы - структурная идентификация.
Результаты социального эксперимента по идентификации компетентности специалиста органа аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте относительно специалиста органа аттестации представлены в таблицах
1 и 2.
Для расчета числовых значений критериев
применялась методология Exeel (пакет прикладных
программ расчета критериев Гурвица, Вальда, Севиджа, Лапласа, минимаксных критериев).
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По Сэвиджу
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По Гурвицу (=0,5)
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Компетенции, имеющие высокую значимость
1. Умение оценивать функционал сотрудников и подразделений сил
обеспечения транспортной безопасности
2. Знание процедуры аттестации и умение вести аттестационное делопроизводство
3. Владение навыками разработки локальных нормативных актов
4. Знание основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора, и отбора специалистов сил обеспечения транспортной
безопасности
5. Знание требований и владение навыками по обеспечению защиты персональных данных специалистов сил обеспечения транспортной безопасности
6. Приверженность этическим ценностям: уважение человеческого достоинства,
честность, открытость, справедливость, порядочность, терпимость, интернационализм
Компетенции, имеющие низкую значимость
1. Знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления специалистами сил обеспечения транспортной безопасности
2. Владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим
эффективную профессиональную деятельность
3. Владение технологиями управления безопасностью труда сил
обеспечения транспортной безопасности

коллега

Компетенции специалиста органа аттестации/альтернативы (тест/тематический вопрос/практическая задача)

самооценка
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Таблица 2
Когнитивная карта значимости профессиональных компетенций специалиста органа аттестации
Оценка
Критерии

руководитель
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4

1 7,3 5

Таблица 3
Сводная когнитивная карта значимости профессиональных компетенций специалистов органа аттестации
№ специалиОценка (идентификация) компетенций
ста
min max
По Гурвицу
По
По СэвиПо
Нормированная
Вальду
джу
Лапласу
(=0,5)
1
5
9
8
8
1
8
4
3
8
7,5
7
1
7,3
5
2
6
8
7,5
7
1
7,7
5
6
8
8
8
1
8
5
3
6
9
8,5
8
1
8,3
5
3
9
8
7
1
8
4
4
7
8
8
8
0
8
5
3
8
7
6
0
7
3
5
6
8
7
6
1
7
5
3
9
8
7
0
8,3
3
6
5
8
7
6
1
7
5
5
8
7
6
1
7
5
7
3
9
6,5
6
2
6,7
5
4
9
7,5
6
2
7,3
6
Анализ результатов социального эксперимента
На основе идентификации профессиональной
компетенции специалиста органа аттестации фор-

мируем шкалу поправок общей оценки аттестуемого. Шкала поправок является симметричной относительно нулевого уровня при коррекции общей
оценки аттестуемого и имеет знак относительно
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этических ценностей: положительный при преобладании пессимистических черт характера, и отрицательный при преобладании оптимистических черт
характера.
Выделяем три уровня коррекции.
Нейтральный уровень (критерий Сэвиджа равен 0): когнитивные компетенции определяют качество специалиста органа аттестации как объективного функционального субъекта. Общая оценка аттестуемого
специалиста
сил
обеспечения
транспортной безопасности не подлежит коррекции.
Пессимистический уровень (критерий Сэвиджа
равен 1): когнитивные компетенции определяют качество специалиста органа аттестации как пессимистического функционального субъекта, склонного к занижению оценок знаний, умений и навыков по складу характера и опыту профессиональной деятельности.
Общая оценка аттестуемого специалиста сил обеспечения транспортной безопасности подлежит коррекции в
положительном направлении.
Оптимистический уровень (критерий Сэвиджа
равен 2): когнитивные компетенции определяют качество специалиста органа аттестации как оптимистического функционального субъекта, склонного к завышению оценок знаний, умений и навыков по
складу характера и опыту профессиональной деятельности. Общая оценка аттестуемого специалиста сил
обеспечения транспортной безопасности подлежит
коррекции в отрицательном направлении.
Выводы.
1 Целевое назначение аттестации - определение уровня готовности работника к трудовой деятельности в качестве специалиста сил обеспечения
транспортной безопасности на воздушном транспорте. Правильное определение компетенции
имеет значение для работника, работодателя и в целом для обеспечения авиационной безопасности.
2. Компетенции специалистов органа аттестации сил обеспечения транспортной безопасности
на воздушном транспорте по субъективным свойствам имеют три условные характеристики относительно субъективизма: нейтральный, пессимистический и оптимистический. Общая оценка аттестуемого специалиста сил обеспечения транспортной
безопасности подлежит коррекции относительно
характера субъективизма специалиста органа аттестации: нейтральный – оценка не подлежит коррекции, пессимистический - оценка корректируется в
положительном направлении, оптимистический оценка корректируется в отрицательном направлении.
3. Локальная практика организации и проведения аттестация сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте после их дополнительной подготовки и/или повышения уровня
квалификации с применением когнитивных карт
оценки уровня компетенции специалистов органа
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аттестации показывает, что проверка профессиональных компетенции специалистов сил обеспечения транспортной безопасности осуществляется с
лучшей объективностью и уменьшается доля субъективизма в оценке компетенции.
4. На основе исследований функционирования
органа аттестации сил обеспечения транспортной
безопасности на воздушном транспорте относительно связей оценка аттестуемого - компетенции
специалиста органа аттестации – прогноз приобретенных знаний, навыков и умений – профессиональная трудовая деятельность установлено, что
достоверность прогноза определяется компетенцией специалиста органа аттестации характером его
субъективизма.
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особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических)
качеств, уровня физической подготовки отдельных
категорий сил обеспечения транспортной безопасности применительно к отдельным видам транспорта".
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению сложившейся на сегодняшний день миграционной ситуации в Республике Тыва, ее особенностей и основных тенденций развития. Работа основана на материалах официальной
статистики и результатах экспертного опроса, осуществленного автором в 2019 г. в названном регионе.
Анализ показал, что в числе особенностей современных миграционных процессов в Туве следует назвать
сохраняющееся на протяжении длительного времени преобладание миграционной убыли или отрицательное сальдо миграции. Характерно, что некоренное население ориентировано на выезд за пределы республики, а тувинское – в село или город внутри республики. Специфика внутренней миграции выражается в
дальнейшей активизации сельской миграции.
ABSTRACT
The article analyzes the current specifics and main tendencies of the contemporary migration in the Republic
of Tuva. This work is based on the official statistical materials and on the results an expert survey which realized
in 2019 in this region. The analysis showed that one of the specific features of current migration processes in Tuva
is the long-term negative balance of migration. It is characteristic that the non-native population is mainly oriented
towards leaving the region, whereas the Tuvans move to rural areas or towns within the republic. The specifics of
internal migration is that people migrate more and more actively to rural areas.
Ключевые слова: Тува, тувинцы, русские, особенности миграционных процессов, сельская миграция, миграционная мобильность.
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mobility.
Как известно, в современный период в демографическом развитии того или иного российского
социума повсеместно отмечается возрастание роли
миграционных процессов, которое выражается,
прежде всего, в официально регистрируемом изменении численности, половозрастном и социальнопрофессиональном перераспределении населения.
В этой связи становится особенно актуальным изучение различных аспектов миграции как глобального социального явления. В данной работе делается попытка на примере отдельно взятого субъекта
Российской Федерации – Республики Тыва показать сложившуюся на сегодняшний день миграционную ситуацию и основные тенденции развития
миграционных процессов в названном регионе.
При этом для анализа мы берем лишь последние
пять лет и акцентируем внимание на специфике и
изменениях, поскольку предыдущий период нами и
другими исследователями был в достаточной степени освещен [1].
Эмпирическую базу исследования составили
материалы официальной статистики, содержащие
ценную и достоверную информацию о состоянии и

динамике изменения миграционных процессов в
исследуемом регионе, которые опубликованы в
статистических сборниках Росстата и Управления
федеральной службы государственной статистики
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и
Республике Тыва. Помимо этих данных, при освещении названной темы нами также использованы
результаты проведенного не так давно (2019 г.) в
Туве экспертного опроса. В числе основных задач
этого исследования – выявление особенностей социальной адаптации населения к современным социально-экономическим условиям, в том числе изучение мнения и отношения местных жителей к создавшейся миграционной ситуации, к ее причинам
и последствиям. В целях более объективного суждения об исследуемых проблемах в Республике
Тыва мы решили обратиться к мнению тех, кто, на
наш взгляд, лучше всего знает эти вопросы – работникам соответствующих государственных органов,
политикам, журналистам, лидерам общественнополитических партий и движений, ученым. В этой
связи нами была разработана специальная анкета и
проведен опрос среди названных групп населения.
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В результате было опрошено (в виде интервью) 25
экспертов.
Миграционная ситуация, сложившаяся в Республике Тыва, по мнению исследователей, в целом
отражает общие тенденции в развитии миграционных процессов в Российской Федерации и в то же
время характеризуется своими региональными особенностями [2, с.91]. В Туве в числе ее специфических черт следует назвать сохраняющееся по сей
день доминирование в процессах миграции выезда
над въездом. Вместе с тем, по сравнению с предыдущими годами, на данном этапе наряду с увеличением общего миграционного обмена здесь наблюдается весьма заметное сокращение миграционной
убыли (таблица 1). Надо признать, что для данного
региона это довольно позитивное явление, даже несмотря на то, что в других субъектах Сибирского
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федерального округа этот показатель значительно
ниже.
В этой связи необходимо признать, что в основе причин отрицательной сальдо миграции лежат, прежде всего, социальные факторы, поскольку
в настоящее время социально-экономические показатели региона все еще далеки от желаемого. Так,
например, в 2019 г. среднедушевой денежный доход населения по сравнению с предыдущим 2018 г.
увеличился на 5,7%, в то же время, он был значительно ниже общероссийского показателя [3, с. 1].
На начало этого 2020 г. в Туве прожиточный минимум на душу населения составлял 10601 рублей,
что было близко аналогичному показателю по Российской Федерации в целом – 10213 рублей [4, с.2].
Вместе с тем, практически каждый третий житель
региона (около 30%) имеет сегодня денежный доход ниже величины прожиточного минимума.
Таблица 1.
Динамика миграционных процессов в Республике Тыва (абс.) *
Показатели миграции
2008г.
2010г.
2015г.
2018г.
Число прибывших
6771
8030
10485
12496
Число выбывших
8798
9781
12865
13476
Миграционный прирост (снижение)
-2027
-1751
-2380
-980
* Таблица составлена по: Миграция населения Республики Тыва в 2011 году. Кызыл, 2012, с.5. – Материалы Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва;
Миграция населения Республики Тыва в 2018 году. Кызыл, 2019, с. 1. – Материалы Управления федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике
Тыва.
По данным Росстата, в Республике Тыва обеспеченность жильем на одного жителя равна 14,1 кв.
м. По этому показателю Тува оказалась в числе четырех российских регионов, в которых самый низкий показатель – это Чеченская республика (19,0
кв. м), Крым (18,1 кв. м) и Ингушетия (15,3 кв. м).
Для сравнения отметим, что в целом по Российской
Федерации на одного жителя сегодня приходится
25,8 кв. м. общей площади жилых помещений [5,
с.1]. По уровню безработицы Тува (11,8%) наряду с
Ингушетией (26,3%), Северной Осетией (13,6%),
Чечней (13,5%), Дагестаном (13,5%), Республикой
Алтай (12,9%), Карачаево-Черкесией (11,4%) и Кабардино-Балкарией (11,2%) входит в число аутсайдеров. Однако, в последнее время безработица в
данном регионе демонстрирует заметную тенденцию к снижению. Как пишут эксперты РИА Новости, Тува второй год подряд входит в тройку лидеров по сокращению числа нетрудоустроенных, где
уровень безработицы сократился на 3,1 пункта (годом ранее этот показатель достигал 14,9%) [6, с.1].
В то же время отставание уровня жизни в регионе
от среднероссийских показателей возросло, что в
итоге отразилось на росте социальной напряженности и потенциальном миграционном поведении
населения. Все это позволяет говорить об определенной взаимообусловленности и взаимосвязи факторов социального-экономического порядка и миграционного поведения населения.
Не случайно, проведенный нами опрос экспертов в Туве показал, что к числу трех наиболее острых проблем республики опрошенные наряду со

сложной ситуацией в экономике и ростом безработицы называют и проблему миграций. При этом
наблюдаемые миграционные потоки внутри республики и за ее пределы являются одновременно и
причиной, и следствием состояния социально-экономического положения данного региона. В частности, здесь меньше возможностей для трудоустройства и гораздо меньше шансов для улучшения условий жизни. Кроме того, в специфике
миграционного обмена республики определенную
роль продолжает играть и тот факт, что Тува, как
известно, по своему географическому положению
значительно отдалена от центра, от промышленно
развитых районов России. Однако, несмотря на это,
в известной степени благоприятному развитию миграционных процессов могло бы послужить наличие потребности в кадрах на республиканских
предприятиях. Тем не менее, до сих пор не только
не восстановлена работа закрывшихся на заре
постперестроечного периода промышленных объектов республики, но практически не возводятся и
не строятся новые.
Если обратиться к статистическим данным последних нескольких лет, то видно, что на фоне некоторой активизации миграционных процессов в
целом соотношение и уровень многих составляющих, характеризующих миграционную ситуацию в
данном регионе, особо не изменился. Так, например, в общем числе участвующих в миграционном
обмене, сохраняется высоким процент перемещающихся внутри республики и доля таковых из года в
год возрастает. Вместе с тем, наряду с наблюдаемым увеличением обоих миграционных потоков
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численность прибывших и выбывших за пределы
России незначителен (таблица 2). Как и в других
субъектах Российской Федерации, наибольшей ми-
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грационной подвижностью и мобильностью обладают люди трудоспособного возраста, в числе которых процент молодежи составляет львиную
долю.
Таблица 2.
Общие итоги миграции населения Тувы за 2015-2018г.г. (абс.) *
Показатели миграции
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Число прибывших, всего
10485
11860
12268
12496
из них в пределах России
10440
11607
12147
12307
в том числе:
внутри республики
6458
7306
7277
7227
из других регионов
3982
4301
4870
5080
из зарубежных стран
45
253
121
189
Число выбывших, всего
12865
13203
13323
13476
из них в пределах России
12644
13166
13123
13406
в том числе:
внутри республики
6458
7306
7277
7227
в другие регионы
6186
5860
5846
6179
в зарубежные страны
221
37
200
70
*Таблица составлена по: Статистический ежегодник Республики Тыва. 2019. Кызыл, 2019, с.49 – Материалы Управления федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.
Как и ранее, в данном регионе сохраняется
преимущество за потоком «село – город», т.е. в
большинстве своем происходит движение населения из сел в город. Кроме того, на протяжении долгого времени в Туве регистрируется положительное сальдо миграции представителей титульной
национальности из сельской местности в города.
Это объясняется, прежде всего, тем, что в настоящее время, в отличие от прошлых лет, в подавляющем большинстве сельские поселения республики
моноэтничны. В обобщенном виде причины отъезда сельских жителей сводятся к улучшению условий жизни. Однако в настоящее время все больше
стал доминировать такой фактор как нежелание,
главным образом молодежи, жить и работать на
селе.
Сельские мигранты, как правило, выезжают в
столицу республики – Кызыл. И эта тенденция с годами лишь только усиливается. По этой причине
сельская миграция, по мнению большинства экспертов (72%), является сегодня одним из основных
факторов существующей социальной напряженности в городской местности. При этом с наплывом
сельчан в города социальный дискомфорт испытывают не только городские жители, но и в большей
степени сельские мигранты. Они, оказавшись в новой для них среде, где предстоит им адаптироваться, начиная с решения вопроса о трудоустройстве, поиска жилья и пр., ощущают, как правило,
неприятие со стороны как городских русских, так и
городских тувинцев.
Более того, сельская миграция становится
сегодня в городах не только фактором социальной,
но и межэтнической напряженности, т.к.
нерешаемость социальных проблем сельчан со
сменой места жительства, в конечном счете,
сказывается и на климате межнационального
общения. Аналогичную точку зрения высказали и
эксперты: более половины опрошенных (67%)
считают, что все возрастающий приток сельских

мигрантов в города так или иначе отражается на
межэтнических отношениях. Главным образом,
данное обстоятельство обусловлено тем, что
русскоязычное
население
республики,
традиционно проживая в основном в городах,
имело и имеет особенно по сравнению с сельскими
тувинцами в целом более лучшие социальные
условия и более высокий уровень жизни, что
служит своего рода раздражителем и становится
одной из причин отмечаемой межэтнической
напряженности.
Говоря об особенностях этнорегиональной миграции представителей титульной национальности
следует упомянуть и о том, что среди тувинской
молодежи – студентов разных российских вузов из
года в год отмечается относительный рост численности желающих после окончания учебы остаться
жить и работать по месту учебы, т.е. так называемых «невозвращенцев». В данном случае речь идет
о тех, кто обучался или обучается в крупных городах, преимущественно в Москве или Санкт-Петербурге. Зачастую сами молодые люди объясняют это
проблемой трудоустройства на малой родине, невозможностью найти работу согласно полученной
специальности. Вместе с тем, понятно, что мегаполис дает молодому человеку больше возможностей
для самореализации. Так или иначе подобное не
фиксировалось в предыдущие годы, тем более, не
было характерно для тувинского этноса.
В свете исследуемой проблематики хотелось
бы сказать еще об одном явлении, которое обозначилось относительно недавно, а именно – местные
жители, главным образом, из числа городских тувинцев, в основном представители среднего класса
приобретают недвижимость, как правило, это жилье за пределами республики, в соседних регионах
Сибирского федерального органа, чаще всего это г.
Абакан (столица Республики Хакасия), г. Красноярск (Красноярский край) и г. Новосибирск (Новосибирская область). При этом с покупкой квартиры
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(или дома) в большинстве своем они не спешат переезжать туда на постоянное местожительство,
объясняя, что куплено это на перспективу для подрастающих детей или это для них просто вложение
денег. Между тем, этим жильем они активно пользуются (живут, приезжая по делам, за покупками
или на отдых). Следует добавить, что пока это не
так широко распространено, но все же имеет место
в тувинском сообществе. Исходя из того, что традиционно для тувинцев было характерно компактное расселение в пределах своего региона, сказанное можно рассматривать как некую новую тенденцию в жизни тувинского общества, которая в
дальнейшем, при условии улучшения благосостояния жителей республики, на наш взгляд, будет
только возрастать.
Русские, основная этническая группа республики, были и являются активными участниками миграционного оттока за пределы республики. Достаточно сказать, что за период двух последних переписей доля русских в данном регионе заметно
уменьшилась (с 20,1% в 2002 г. до 16,3% в 2010 г.)
и, прежде всего, связано это с миграцией. Таким образом, в Туве процент русских составляет менее одной пятой части всей численности населения [7, с.
62]. К сожалению, на сегодняшний день нет точных
данных об их количестве, но, по мнению работников республиканского управления статистики,
предстоящая в скором времени очередная перепись
населения с большой долей вероятности покажет
еще более сократившуюся их численность.
По истечении времени следует констатировать, что в числе основных мотивов выезда русских
по-прежнему остаются причины экономического
плана, в основе которых лежат известные преобразования на рынке труда, приведшие к усилению
конкурентности среди местных жителей. Сокращение в республике численности русских объясняется
как миграционным оттоком, так и невысоким уровнем рождаемости, малочисленностью их семей. В
результате показатель миграционной убыли, характерный для местных русских, оказался выше показателя их естественного прироста, что существенно
и понизило представленность русского населения в
республике. Кроме всего прочего, среди причин повышения миграционной мобильности русских
можно отнести сохраняющуюся и в наши дни сравнительно слабую их интегрированность с титульной национальностью, наличие существенных этнокультурных различий между основными этническими группами Тувы.
Подтверждением всему сказанному могут служить мнения и суждения самих жителей, в недалеком прошлом уехавших из Тувы и живущих в
настоящее время в г. Абакан (столица Хакасии). С
ними нам довелось побеседовать во время наших
экспедиционных выездов в Республику Тыва и Республику Хакасия летом 2019 г. Приведем наиболее
типичные из них.
Итак, Николай В., мужчина средних лет, русский, инженер-строитель, имеет семью из четырех
человек (жена и двое детей подросткового возраста):
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«Я работал в одном из самых крупных в Туве
строительном тресте, мы находились в подчинении
Красноярску. Работали в основном в Кызыле, но
были объекты и в районных центрах – Шагонаре,
Ак-Довураке. В середине 90-х годов наш трест по
разным причинам «лопнул» и распался на несколько небольших частных структур. Мне удалось
пристроиться в строительно-монтажную организацию, которая занималась прокладкой инженерных
сетей – канализация, водопровод, теплоснабжение.
Подряды на работы было получить очень сложно,
требовались хорошие связи во власти, а мы оказались как бы чужими. Что-то удавалось получить, но
объемов для нормального существования не хватало. В то же время в соседнем Абакане вовсю шло
жилищное строительство. Мы там без проблем
взяли в работу один объект, затем другой и поняли,
что будет лучше всей конторой перебраться туда.
Перевезли свои семьи, перебросили технику, оборудование и сейчас обеспечены подрядами на несколько лет вперед. В Туву, конечно, тянет – там и
молодость прошла, с местными сдружились, хотя
некоторые из них тоже с нами уехали. Посмотрим,
как там дела пойдут, может, ещё и вернемся, хотя
вряд ли».
Другой наш собеседник – Юрий М., мужчина,
55 лет, в Туве занимал руководящую должность,
был директором подразделения федерального подчинения. Семья из трех человек, включая взрослого
сына: «Приехал в Туву в восьмидесятых годах, по
распределению после Иркутского политехнического института. Начинал инженером-измерителем, нормально сложилась карьера, стал главным
инженером, потом и руководителем центра. Последние несколько лет перед отъездом отчетливо
ощущал давление со стороны, постоянно выражалось неудовольствие результатами, шли жесткие
указания, с кем и как работать, кого взять в штат.
Работа перестала приносить удовлетворение, результаты стали падать. Довольно быстро понял, что
на место директора хотят поставить своего и даже
вычислил, кого именно. Не стал скандалить или сопротивляться, присмотрел неплохую работу в Абакане, благо, там уже было с кем разговаривать. В
Кызыле держать не стали, быстренько согласовали
новое назначение, и мы семьей «перекочевали», как
говорят в Туве, на новую стоянку. Спасибо, что
дали по-доброму попрощаться с коллективом, в котором проработал больше тридцати лет, благодарственное письмо от правительства республики
даже вручили на дорожку».
И еще одна собеседница – Валентина И., женщина пенсионного возраста, русская, в прошлом
школьный учитель, проживает в семье старшего
сына: «В Туве жили родители моих родителей, они
приехали сюда ещё в середине 30-годов прошлого
столетия. Я в семье учитель в третьем поколении,
ими были моя бабушка и мать. Преподавала в кызылской школе английский язык, работа нравилась,
было много сильных и талантливых учеников. После тревожных событий в Туве в 90-е годы, когда
очень много русских уехали из региона, что-то
очень важное поменялось в отношениях между
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людьми. Пришло какое-то отчуждение, город заполнила сельская молодежь, не очень хорошо говорящая на русском языке, как правило, без образования и без работы. Нередко, приходя в парк или просто гуляя по улице, стала замечать, что вокруг меня
только тувинцы, причем в большинстве своем молодые люди. Их поведение у меня, как у школьного
учителя, вызывало недоумение и даже страх. Сыну
со своей семьей тоже стало неуютно в городе, почти все знакомые, друзья уехали за Саяны, а новых
как-то не появилось. В общем, на семейном совете
решили тоже перебраться поближе к «цивилизации», в Абакан – здесь и поезда, и аэропорт крупный, климат помягче. После переезда я начала давать частные уроки, желающих, на удивление,
много, приходится даже отказывать, потому как
годы уже не те, надо и о здоровье подумать. В Абакане нередко встречаю своих бывших учеников,
они тоже переселились сюда. Разговариваем, вспоминаем прошедшие школьные годы, и вместе жалеем, что всё так сложилось».
Таким образом, анализ сложившейся на сегодняшний день миграционной ситуации показал, что
в Туве по-прежнему общая численность выбывших
превышает численность прибывших, хотя в последние несколько лет наметилась некоторая стабилизация и даже сокращение разрыва между этими показателями, что может быть отнесено, несомненно, к
числу позитивных тенденций. В Туве сохраняются
различия в миграционном поведении титульной
национальности и русскоязычного населения республики. Особую озабоченность вызывает продолжающийся миграционный отток сельских жителей
в города республики, что свидетельствует об ухудшении жизни на селе и неблагополучии в социально-экономической сфере в целом. Кроме того,
данное обстоятельство еще более усугубляет и без
того непростую ситуацию в городской местности,
среди которых следует, прежде всего, назвать возрастающую напряженность на рынке труда, вызванную проблемой трудоустройства сельских мигрантов. В свою очередь, это становится главным
индикатором нарастания социальной напряженности в регионе. С нашей точки зрения, оптимальным
выходом из создавшегося положения может быть,
кроме решения социальных проблем и повышения
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жизненного уровня всего населения, выработка для
данного региона специальной программы миграционной политики с учетом природно-климатических
и демографических особенностей, а также этнических и культурных различий, проживающих на данной территории разных этнических групп.
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