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О ТРАВМАТИЗМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1960-ЕГГ. 

 

Прищепа А.И. 
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ABOUT THE INJURIES AT THE ENTERPRISES OF CONSTRUCTION MATERIALS OF THE 

TYUMEN REGION IN THE 1960S. 

 

Prishchepa A. 

Sugut State University of HMAO-Ugra. 

 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется состояние травмоопасности на ведущих предприятиях кирпичного 

производства местной строительной промышленности Тюменской области. Отмечается, что 

обусловленные быстрым ростом промышленного освоения и форсированной реконструкции старых и ввод 

в эксплуатацию новых предприятий создавали на кирпичных заводах повышенную травмоопасную 

обстановку в связи с интенсификацией труда рабочих. Она не обеспечивалась в нужной мере необходимой 

финансовой и санитарно-охранительной защитой администрации предприятий, в результате чего заметная 

часть трудящихся страдали от острых респираторных заболеваний и перенесенных травм. 

ABSTRACT 

The article analyzes the state of injury risk at the leading enterprises of brick production in the local 

construction industry of the Tyumen region. It is noted that due to the rapid growth of industrial development, 

forced reconstruction of old and commissioning of new enterprises created an increased traumatic situation in 

brick factories due to the intensification of workers ' labor. It was not provided with the necessary financial and 

sanitary protection of the enterprise administration, as a result of which a significant part of the workers suffered 

from acute respiratory diseases and injuries. 

Ключевые слова: охрана труда, вентиляция, загазованность, травматизм, инвалидность, 

заболеваемость, медицина, администрация, профилактика. 

Keywords: labor protection, ventilation, gas pollution, injuries, disability, morbidity, medicine, 

administration, prevention. 

 

Материал публикуется в рамках работы над 

грантом Федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Российский фонд фундаменталь-

ных исследований» по теме: «Градостроение в 

Ханты - Мансийском автономном округе-Югра в 

годы его нефтегазового освоения», договор № 18-

49-860007\18 

The material is published as part of the work on 

the grant of the Federal state budgetary institution 

"Russian Foundation for basic research" on the topic: 

"Urban development in the Khanty-Mansi Autonomous 

Okrug-Yugra in the years of its oil and gas develop-

ment", contract no. 18-49-860007\18 

Сенсационные открытия нефти и газа в Запад-

ной Сибири сопровождались в 1960-ее гг. интен-

сивным притоком населения и бурным ростом го-

родов. За годы освоения Западно-Сибирской нефте-

газоносной провинции был построен 21 город [2, 

с.90], а население Сургута, например, возросло с 

6031чел. в 1959 г.[2] до 378325 чел. в 2019 г.[4]. 

Такие масштабы жилищного строительства 

обеспечивала реконструкция всех его отраслей, ко-

торые в эти годы претерпели структурное инду-

стриальное обновление и заметно повысили интен-

сификацию выполнения рабочими своих производ-

ственных функций. 

В отечественной историографии изучению ис-

тории индустриализации строительной отрасти и 

градостроения в Западной Сибири уделяли внима-

ние многие сибирские ученые[3]. В контексте изу-

чения связанных с этой проблемой социальных во-

просов нашла отражения широкая тематика истори-

ческих аспектов развития благоустройства, 

структуры образования и здравоохранения возник-

ших на севере городов. Однако, градостроение как 

комплексная тема, за исключением исследований 

И.Н. Стася, достаточного развития в них не полу-

чила.Некоторые аспекты производственного трав-

матизма на предприятиях автодорожного строи-

тельства рассмотрены в работе С.И. Веселова. В 

своей статье мы попытаемся восполнить этот про-

бел и в качестве цели нашего исследования ставим 

представление ретроспективы развития одного из 

наиболее актуальных процессов, сопутствующих 

эксплуатации технических механизмов производ-

ства строительных материалов в 1960-е гг., – 

охраны труда и состояния травматизма тружеников 

тюменских заводов.  

Высокие темпы реконструкции и строитель-

ства предприятий кирпичного производства Тю-

менского севера актуализировали мероприятия, 

направленные на улучшение культуры производ-

ства, его санитарного состояния, быта и повседнев-

ной жизни рабочих. Для Севера Западной Сибири 

они являлись особенно важными, потому что усло-

вия производства строительных материалов в этом 
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регионе существенно отличались от других обла-

стей аналогичного производства. 

Так, серьезной проблемой, тормозящей созда-

нии условий роста масштабов производства новой 

отрасли промышленности Западной Сибири явля-

лось то, что занятые в ней работники предприятий 

Тюменского объединенного управления промыш-

ленности строительных материалов имели мень-

шую материальную мотивацию для производитель-

ного труда, т.к., в отличие от тружеников многочис-

ленных ведомственных кирпичных заводов, 

расположенных на территории области, кирпичные 

заводы областного управления промышленности 

строительных материалов не входили в перечень 

предприятий, труженикам которых выплачивался 

районный коэффициент[0,15 1, д.161, л.13]. На пяти 

таких предприятиях трудилось 1087 работников со 

среднемесячной заработной платой всего в сумме 

99 рублей [1, д.8, л.7]. 

Рабочие кирпичных заводов областного управ-

ления и их родственники проживали в тяжелых бы-

товых условиях. Они испытывали острую нужду в 

благоустроенном жилье. Так, например, рабочие и 

члены семей Тюменского кирпичного завода 

«Труд» в количестве 126 чел. при численности его 

персонала более 260 чел. проживало в неприспо-

собленных деревянных строениях барачного типа с 

печным отоплением и без канализации. Эти нахо-

дящиеся в аварийном состоянии помещения были 

построены еще в 1943–1955 гг. и требовали капи-

тального ремонта, замены перекрытий и кровли, 

промерзающих половых настилов, прогнивших уг-

лов и нижних венцов бревенчатых стен, а по боль-

шому счету полного сноса [1, д.275, л.67]. 

Не случайно, поэтому на кирпичных заводах, 

где использовался тяжелый физический труд, 

наблюдался высокий уровень травматизма и 

несчастных случаев. Отсутствие благоприятных 

условий полноценного семейного отдыха в нерабо-

чее время, здорового бытового досуга затрудняло 

восстановление затраченных физических сил ра-

ботников задымленных и загазованных цехов «го-

рячего» кирпичного производства. Администрация 

заводов выделяла немалые средства на оборудова-

ния и ремонт вентиляционных систем и мероприя-

тия, направленные на совершенствование техники 

безопасности. Они представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Освоение средств, направленные на проведения мероприятий по улучшению техники безопасности рабо-

чих Тюменского областного управления промышленности строительных материалов  

в 1966 г. [1, д.98, л.11]. 

Наим. предп. Всего На техн. б. На вентил. Сан.быт. Всего На тех.б. 

Силикат. З-д 12000 5700 1300 5000 12300 6100 

Кирпич.з-д «Труд» 8000 4000 1200 2800 7500 3000 

Кирпич. з-д № 1 19300 4000 8000 7300 17200 3900 

Ишим. з-д 1850 830 180 840 2400 400 

Тобол. з-д 1850 883 147 821 1500 800 

Всего 43000 15360 10827 16761   

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 

администрация предприятий кирпичного производ-

ства Тюменского областного управления стеновых 

материалов особое внимание уделяло санитарному 

и бытовому обустройству цехов предприятий. В 

этих расходах средства, выделяемые на ремонт вен-

тиляции доминировали и составляли больше поло-

вины - 27588 руб. из общей суммы 43000 руб. за-

трат на охрану труда. Это было вызвано тем, что в 

отличие от машиностроительного и других произ-

водств, где особое беспокойство вызывало состоя-

ние «технической безопасности», кирпичные за-

воды отличались особенно неблагоприятной эколо-

гической обстановкой, и поэтому здесь главная 

причина травматизма и несчастных случаев было 

связана не с нарушениями техники безопасности, а 

с вредными для здоровья участников «горячего 

производства» условиями труда.  

Особую заботу о рабочих предприятия, как 

следует их таблицы, проявлял Тюменский кирпич-

ный завод № 1, на долю которого приходилась по-

чти половина выделенных управлением средств на 

эти социальные потребности. В 1967 г. на предпри-

ятии была установлена дополнительная вентиляция 

и орошение на запыленных участках, усилена гер-

метизация и уплотнения транспортных устройств. 

С рабочими были проведены занятия, и они были 

ознакомлены со специфическими правилами без-

опасной работы на всех участках кирпичного про-

изводства. 

На охрану труда в 1967 г. было израсходовано 

1474 руб. и приобретено спецодежды на сумму 

4809 руб., спецмыла – 2591 руб., спецжиров – 2841 

руб. Администрацией завода совместно с профсо-

юзной организацией был разработан план меропри-

ятий по охране труда, технической безопасности и 

промсанитарии. Об их выполнении и нерешенных 

проблемах руководители цехов еженедельно отчи-

тывались на производственных совещаниях и пла-

нерках [1, д.98, л.11.]. В 1967 г. мероприятия по со-

вершенствованию техники безопасности и охраны 

здоровья тружеников новой отрасли народного хо-

зяйства Тюменской области продолжали получать 

стабильную финансовую поддержку. В 1967 г. на 

Тюменском силикатном заводе была установлена 

дополнительная вентиляция и орошение на запы-

ленных участках, усилена герметизация и уплотне-

ния транспортных устройств. С рабочими были 

проведены занятия, на которых их ознакомили с 

правилами безопасной работы, учитывающими ее 

специфику на всех участках кирпичного производ-

ства. 

Только в первом полугодии 1967 г. на осу-

ществление мероприятий по улучшению охраны 
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труда предприятиям Тюменского областного 

управлении промстройматериалов было выделено 

8035 руб. Из них на социально-бытовое устройство 

зон отдыха в производственных цехах было направ-

лено 3570 руб. [1, д. 225, л.67], на ремонт вентиля-

ционных систем было ассигновано 3400 руб., за-

траты на проведение мероприятий по улучшению 

техники безопасности составили 1065 руб. [1, 

д.161, л.111]. 

Однако уровень травматизма и несчастных 

случаев на кирпичных заводах Тюменской области 

оставался высоким.  

Таблица № 2. 

Производственный травматизм на предприятиях Тюменского областного управления промышленности 

стройматериалов в 1966 г. [1, д.161, л.119]. 

Наим.предп. Спис.с. Число н.с. до 3-х д. Н.С. свыше 3-х дн. Потери. ч/дн К/Ч К.Т. 

Селикат. з-д 354 - 5 174 14,1 34,9 

Кирпич.з-д«Труд» 303 1/3 21 480 59,0 22,8 

Кирпич. з-д№ 1 221 1/3 7 135 31,6 19,3 

Ишим. з-д 96 - 1 68 10,4 8,0 

Тобол. з-д 55 - 4 105 73,0 21 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 

наиболее благоприятная травматическая обста-

новка наблюдалась на самом крупном предприятии 

производства стеновых панелей – Тюменском си-

ликатном заводе. Здесь при численности работни-

ков в количестве 354 чел. трудопотери составили 

всего 174 ч/дней, в то время как на самом неболь-

шом в управлении Тобольском кирпичном заводе 

со штатом 55 рабочих, т.е., в семь раз меньшим, чем 

на Селикатном заводе, не выход на работу составил 

почти равное количество с ним – 105 ч/дней. 

Наряду с Тобольским кирпичным заводом вы-

сокий коэффициент частоты травматизма был ха-

рактерен для основных поставщиков кирпича в Тю-

менской области – Кирпичному заводу №1 и кир-

пичному заводу «Труд», отличавшимися сходными 

травмоопасными характеристиками производства 

обжигового кирпича в «горячих цехах». 

Так, на Кирпичном заводе №1 в силу большой 

утомляемости работников и связанным с ней низ-

ким уровнем производственной и технологической 

дисциплины, несоблюдением работающими правил 

технической эксплуатации оборудования, а также 

отсутствия средств механизации тяжёлых физиче-

ских работ и сигнализации при штате рабочих в ко-

личестве 221 чел. в 1966 г. произошло 7 несчастных 

случаев с коэффициентом тяжести 8,7 и коэффици-

ентом их частоты 3,0 [1, д.161, л.111]. 

Всего на предприятиях Областного управле-

ния промышленности строительных материалов в 

1966 г. при среднесписочном составе 1126 чел., не 

смотря на освоение средств, направленных на 

предотвращение несчастных случаев и травма-

тизма в сумме 43000 рублей, произошло 358 

несчастных случаев и событий, связанных с полу-

чением травм, вследствие которых было потеряно 

966 (по другим источникам – 962) ч/дней [1, д.161, 

л.111]. 

В 1967 г. производственная ситуация на кир-

пичных заводах оставалась травмоопасной. Так, на 

небольшом Ишимском кирпичном заводе, насчи-

тывавшем всего 90 чел., произошло22 несчастных 

случая. На заводе «Труд» в 1967 г. при списочном 

составе в 275 чел. имело место 19 несчастных слу-

чаев. В большей степени страдали выгрузчики тун-

нельных печей. В структуре травм рабочих пред-

приятий строительного производства доминиро-

вали ушибы, ожоги и переломы конечностей [1, 

д.249, л.77], а также имели случаи «И-3», т.е., смер-

тельного исхода [1, д.249, л.77]. 

Основные причины травматизма были связаны 

с организацией производства, сложившиеся вслед-

ствие отсутствия проектов производимых работ, 

технологических карт монтажа конструкций, гра-

фиков выполнения работ, мероприятий, обеспечи-

вающих безопасные и здоровые условия труда, от-

сутствия достаточного освещения рабочих мест, от-

сутствия или недостаточного технического надзора 

за соблюдением рабочими правил эксплуатации 

оборудования. В силу специфики кирпичного про-

изводства наибольшие риски травматизма имели 

место на операциях, связанных с пылевыделением, 

отсутствием вытяжной вентиляции подготовкой 

извести и ее транспортировки, а также наибольшей 

трудоемкостью: укладкой сырца, нагрузкой авто-

клавов, разгрузкой и погрузкой топлива и сырья на 

складах. В 1967 г. на предприятиях Тюменского об-

ластного управления промышленности строитель-

ных материалов по этим причинам пострадало 23 

человека, из которых 18 эксцессов травматизма 

произошло по вине администрации [1, д.98, л.17]. 

Эта группа причин, приведших к травматизму 

5 человек, была связана с низкой производственной 

дисциплиной и случившимися на почве пьянства, 

лихачествами и драками [1, д.98, л.19]. 

Чуть меньшее количество травм – 18, произо-

шло вследствие технических причин. Среди них из-

за конструктивных недостатков в проектах устрой-

ства лесов и подмостков, их неправильной уста-

новки, бракованных частей и деталей строительных 

механизмов и устройств, приборов и аппаратов 

травмировалось 3 чел., отсутствия ограждений на 

участках опасной работы – 6 чел., отсутствия сиг-

нализации – 4 человека [1, д.98, л.20]. 

Наиболее травмоёмкими профессиям были 

формовщики и экскаваторщики, получившие соот-

ветственно 8 и 4 травмы. Вследствие отсутствия 

опыта работы большинство несчастных случаев 

происходили с молодыми людьми, имевшими про-

изводственный стаж менее одного года – 21 чел. За-

тем в этой печальной шкале значились рабочие со 
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стажем до трех лет – 11 чел. Число травм рабочих с 

трудовым опытом свыше пяти лет было значи-

тельно меньше – только 3[1, д.98, л.21]. 

Таким образом, в 1960-х гг. в результате от-

крытия крупных месторождений нефти и газа в За-

падной 3ибири высокими темпами стало разви-

ваться производство кирпича, необходимого для 

обустройства промышленного производства и го-

родского развития. Его интенсификация сопровож-

далась ростом травматизма и несчастных случаев 

на производстве. Особую опасность для производи-

телей кирпича представляла задымленность, запы-

ленность и загазованность «горячего» производ-

ства материалов стеновых панелей. Выделяемых 

администрацией финансовых средств оказывалось 

недостаточно, чтобы не допустить инцидентов ост-

рых респираторных заболеваний и других серьез-

ных травм. 
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ABSTRACT 

Language is a part of any culture within the country. Teaching English should therefore be closely related to 

the cultural characteristics of the English speaking countries. Intercultural approach blends the linguistic compe-

tences with the cultural. The article provides an overview of the literature about key concepts as approaches to the 

meaning and component structure of intercultural communicative competence; the details of the use of gaming 

technology in the sense of intercultural approach to foreign language teaching are discussed; assessment standards 

are suggested for English language textbooks on the implementation of intercultural approach; analysis of English-

language textbooks is provided; intercultural competence level evaluation of students is conducted; gaming tech-

nology complex is developed to enhance intercultural communication skills; experimental work is carried out to 

develop intercultural communication skills. 

The following work will serve as a framework for the study of the theoretical foundations of the intercultural 

approach to English language teaching in elementary, elementary and vocational education, as well as the advance-

ment of gaming technologies, organized by types of speech activity and language ability levels. It also indicates 

and analyzes a wide range of researches based on the concepts related with the authors research paper, by means 

of literature overview and the examined sources were grouped according to the issues, as well as followed by 

author’s conclusions and analysis.  

Keywords: communicative competence, intercultural communication, English for primary school children, 
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“Without a game, there is no and there cannot be 

a full mental development. 

The game is a huge bright window through which 

the life-giving stream of ideas, as well as concepts 

about the world around flows into the spiritual world 

of the child. 

A game is a spark that ignites the light of inquisi-

tiveness and curiosity.” 

[1] 

Introduction 

In today's world, people are increasingly facing 

the need in cooperation with representatives of other 

cultures. Therefore, knowledge of the language of in-

ternational communication is an essential aspect by 

which success and human education are judged. Cer-

tainly, English language teaching should be based on 

respect, understanding and acceptance of cultural dif-

ferences between countries of native and foreign lan-

guages. Thus, the thesis underlies the intercultural ap-

proach to teaching foreign languages, as the high level 

of intercultural competency has its basis in the primary 

school [2]. Moreover, the task of the primary school 

teacher is not only to help students to master the curric-

ulum, but also teach them to respect others' opinions, 

history and culture of other nations, as well as help 

them master initial skills of adaptation in a dynamically 

developing world. 

However, in our opinion, the methods of teaching 

a foreign language that are used today in primary 

schools are not enough effective. 

Purpose of this work is to prove that in a process 

of learning English, one of the most effective means of 

creating intercultural competence in elementary level 

students is a gaming technology. 

The concept of modernization of Kazakhstan’s ed-

ucation defines new social requirements for the for-

mation of personal attitudes. There is a reorientation of 

the assessment of the results of education from the con-

cepts of “preparedness”, “training” to the concepts of 

“competence”, “competence” of learners. As the First 

President of the country mentioned in his Address to 

the Notion, “Today I pose a challenge of carrying out 

the implementation of Kazakhstan’s third moderniza-

tion. It is necessary to create a new model of economic 

growth that will provide the country's global competi-

tiveness” (Nazarbayev’s Address to the Nation of Ka-

zakhstan, 2017). [3] 

Thus, one of the goals of teaching a foreign lan-

guage is to develop students' communicative foreign 

language competence, ability and willingness to carry 

out interpersonal and intercultural communication with 

native speakers. 

Based on the communicative approach in the pro-

cess of teaching English, it is necessary to develop the 

ability to communicate in a foreign language, or, in 

other words, to acquire communicative competence. 

Despite the huge amount of scientific work on the 

methodological and theoretical aspects of the cultural 

studies of students at all levels of education: from be-

ginner to advanced levels, not enough attention has 

been paid to the concept of ‘intercultural competence’, 
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especially the development of intercultural competen-

cies through playing among entry-level students. 

The theoretical substantiation of the issues is the 

inclusion of materials of communicative, sociocultural 

and country-specific content that meet modern require-

ments for specialists. 

In addition, the entire world community is com-

mitted to integration in various fields, including in the 

field of education. In the age of globalization, it is vi-

tally important that a person becomes familiar with an-

other culture, through the formation of his own inter-

cultural communication and cultural competence. 

The problem is also relevant in that the interest in 

communicating with other peoples and their cultures in 

our country is great, and the choice of the necessary 

teaching aids of local authors on communication is ex-

tremely scarce. 

This study may be important for teachers in 

schools, universities, and primary schools. 

Thus, in this study the following research ques-

tions are dealt with: 

 What is the role of using game technologies in 

the formation of intercultural competence of elemen-

tary level students? 

 How to use game technologies as means of di-

dactic model of teaching? 

The following article indicates and analyzes a 

wide range of researches based on the concepts related 

with the authors research paper, by means of literature 

overview and the sources were grouped according to 

the issues, and followed by authors conclusions and 

analysis. 

The Concept of Intercultural Competence 

The term ‘intercultural competence’ exists in a sci-

entific world more than sixty years ago, however, its 

single definition and structure is still not formulated. 

Based on the review of the sources on the researched 

subject, we may conclude that intercultural competence 

plays a significant role in the core competency struc-

ture. V. V. Safonova describes intercultural compe-

tence as a part of the language person's communication 

skills [2]. 

The study of scientific and pedagogical literature 

enables us to determine that the different aspects of the 

intercultural competence of the personality of trainees 

were studied and described in the theoretical writings 

(A.V. Annenkova, V.G. Apalkov, K.E. Bezukladnikov, 

R.R. Bikiteeva, G.V. Elizarova, O. Leontovich, A.U. 

Muratov, O.G. Oberemko, L.P. Pavlova, M.V. Plek-

hanova, I.L. Pluzhnik, A.P. Sadokhin, Y.A. Sinitsina, 

E.R. Khakimov, A. Artamonova, A.E. Fantini, G. Ellis, 

E. Jung, T. Nakayama, T.B. Rogers, Y. Sarkees, G. Tri-

andis and others).  

Intercultural competence as said by N. D. 

Galskova, N. I. Gez, has the potential to allow the indi-

vidual to realize himself in cultural interaction, i.e. in 

terms of intercultural communication [4].  

Knapp describes intercultural competence as the 

capacity to comprehend other cultures, as well as rep-

resentatives of their own society [5].  

Some scholars have a positive attitude towards 

cultural differences. Thus, intercultural skills according 

to N. D. Galskova, N. I. Gez, has the potential to allow 

the individual to consider oneself in cultural interac-

tion, i.e. in terms of intercultural communication [5].  

The principles of international scholars, which 

show the complexity of the intercultural competence 

creation cycle were analyzed by foreign scholars as M. 

Bennet, G. Chen, D.K. Deardorff, K. Knapp, and others 

[2]. 

The modern world is revealed by rapid changes in-

volving globalization, the acceleration of social trans-

formation, the transition to a post-industrial, knowledge 

society, a drastic expansion of intercultural contact, the 

rise and growth of global issues, the role of human cap-

ital. The planet needs a society in this regard that will 

not only be able to maintain this speed of growth but 

will also be able to set ourselves and tackle new chal-

lenges relentlessly. Education plays a key role in creat-

ing a new phase of the community. Thus, according to 

Kudabayeva, ‘Goals, paradigms, methods that were rel-

evant ten years ago, must give place to new goals, par-

adigms and methods. If previously the result of the 

study was the student, who possesses all the 

knowledge, abilities and skills he had learned from his 

teachers, but today the result of learning is a person 

competent in the specific area of expertise’ [6].  

According to Kudrina, the structure of intercul-

tural competence is as follows:  

1. The cognitive component implies a system of 

knowledge, which includes knowledge of the cultural 

characteristics of both your country and the country of 

the language being studied. 

2. Activity component provides skills and abilities 

to adapt their knowledge to a new cultural environment 

and put them into practice quickly adapt to the proposed 

circumstances, use verbal and non-verbal means, inter-

act with representatives of other cultures. 

3. The personal component assumes the presence 

of such personality traits, like tolerance, patriotism and 

empathy [7]. 

Thus, a special role in forming above mentioned 

competence can be played by the usage of game tech-

nologies in an educational process. As the use of gam-

ing activities allows to make the learning process more 

creative and interesting for students at any step. With 

particular attention paid to the development of intercul-

tural competence, which is an integral part of foreign 

language communicative competence, we will analyze 

the sources regarding the concept of game technolo-

gies, as the next subcategory of this article.  

The Concept of Game Technology 

The use of games dates from ancient times. The 

oldest board game in China has been discovered-it 

dates back to 3000 BC [8]. Some ethnographers are 

convinced the reason so many games were made was 

education. Their mission was to replicate normal hu-

man living conditions, share knowledge with the next 

generation and train them for proper social functioning. 

A good example could be the chess, which was used 

2000 years ago as a standard simulation game. Its in-

tention was to train the soldiers to fight [9]. 

Using all sorts of games when conducting classes 

helps to combine rational and emotional training com-

ponents. The usage of games allows, among other 

things, to compensate information overload, organize 
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for students, the mode of psychological unloading, 

which ultimately contributes to better assimilation of 

knowledge and communication skills. Games, making 

high demands on the level of qualification of the 

teacher, allow you to create original, relaxed atmos-

phere at the same time pointing out ways to solve prob-

lems in specific communication situations. Thus, ac-

cording to Vygotskiy, Istomina and Piaget game is the 

most effective form of teaching the culture of the 

learned language [2]. 

Jan Amos Komeński, the founder of modern ped-

agogy, proposed approaches that were taught by play. 

He has offered simulation and competitive games the 

most credit [10]. Some writers say that every game is a 

game but not every game is a game [10]. So understand-

ing the differences between them is important. The 

most important distinguishing criteria for the game and 

the match are score, rules, competition and illusion 

[11].  

The game is, thus, a higher level of play based on 

at least two students' strict adherence to rules [12]. Cer-

tain descriptions and classifications of games are also 

included in the literature, but most writers specifically 

use the word didactic game. Wincenty Okoń character-

izes the game as a mode of play that follows set rules. 

In this case attaining a clearly defined score is an essen-

tial aspect of the game. He also stresses the game's ed-

ucational functions: upholding expectations, being able 

to play, knowing how to win, and losing. The educa-

tional game, on the other hand, is a game with a certain 

didactic intent, a teaching tool [12].  

Different attitude is shared by Czesław 

Kupisiewicz, who is highlighting the play features in 

the didactic game – categorized them as a well, defining 

the following types of games [13].  

Simulation games – the goal is to portray a partic-

ular slice of truth in a simplified way, making it simpler 

to interpret or manipulate it; 

Situational games – the aim is to encourage chil-

dren and young people to solve imaginary tasks,  

Staging games – involve the repetition of past 

events or the development of new plans for those 

events.  

Moreover, according to the author of the manual, 

which is called ‘Pedagogical Psychology’ Zimnyaya 

A.N., games, by the type of activity can be divided as:  

1. Physical (motive); 

2. Intellectual; 

3. Labor; 

4. Social; 

5. Psychological games; 

Following groups of games are distinguished by 

the nature of the pedagogical process: 

1) training, controlling and summarizing; 

2) informative, educational, cognitive; 

3) reproductive, productive, creative; 

4) communicative, diagnostic, professional orien-

tation [14, 16].  

Thus, according to all abovementioned scholars, 

that games can encourage, entertain and promote flu-

ency. Otherwise, for any of these reasons, they should 

be used just because they help students see beauty in a 

foreign language and not just problems. The games can 

usually be used as activities to warm-up learners or to 

fill extra time left after the class. However, Rixon sug-

gests that should be used at all of the stages of the les-

son: during Presentation, Controlled practice or Com-

municative practice [12].  

The Concept Of Didactic Method Of Teaching 

According to the Oxford Dictionary, a didactic 

method is a teaching method that follows a consistent 

scientific approach or educational style to engage the 

student’s mind. Therefore, the instructional didactic 

method is frequently contrasted with dialectics and the 

Socratic method; the term can also be used to refer to a 

particular didactic approach, such as constructivist di-

dactics. Didactics is educational philosophy, and a phi-

losophy and practical practice of teaching and learning 

in a wider context. Didactics, in the demarcation from 

"Mathetics," applies only to teaching science. This the-

ory may be contrasted with open learning, also known 

as experiential learning, in which people can learn 

about topics of interest by themselves, in an unstruc-

tured way. This also relates to the basis or point of de-

parture in a lesson plan, where information is the ulti-

mate purpose. Throughout this position a teacher or in-

structor serves as an authority, but also as both a student 

guide and a tool. 

The face of teaching has changed from teaching to 

learning facilitation, so teachers need to play different 

roles and use new techniques . It proposes three main 

teaching styles; didactic, socratic, and facilitative. The 

variety of styles offers a degree of versatility that ena-

bles one to alter the teaching role whether it is focused 

on teachers or focused on students. Jarvis believes that 

teaching is both an art and a science [14].  

The concept of didacticism poses various re-

strictions including rotary learning, learning by taking 

notice, and possible frustration as the method restricts 

the involvement and reflection of students.  

Most traditional lecturers continue to use the lec-

ture as a teaching method, particularly when the topic 

is new to most students or when the students are de-

pendent on teachers, nervous or disorganized as learn-

ers [14].  

Many authors emphasize that didactic games are 

an effective method of persistence creation. Gabriela 

Kapica says they build determination, ability and resil-

ience to resolve difficulties. They bear achievements 

which evoke optimism and self-confidence [16]. Maria 

Noga adds that "they establish characteristics of such 

character as regularity, patience, self-discipline and a 

sense of justice. 'We teach how to take on one's own 

responsibilities and how to move on within a peer 

group’ [17]. 

Didactic games utilized in the teaching process at 

schools and universities are being met with increasing 

enthusiasm and recognition. The last few years have 

seen a sort of revival in games and plays. Learning with 

them has overwhelming didactic merits compared with 

the conventional model of teaching [18, 19]. There are 

also reports on connections between using didactic 

plays and games and teaching certain subjects effec-

tively. The value of ludic activity as the basic human 

behavior was shown by Johan Huizing Roger Caillois 

[14].  
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Conclusion 

Thus, based on Kapp and Sheldon's study find-

ings, it can be concluded that games provide teachers 

with an ability to improve the efficacy of the teaching 

process. They allow for increased student participation. 

They are successful in addressing significant shortfalls 

in conventional teaching methods [19, 20]. Moreover, 

in the era of globalization, computer games are getting 

more and more popular, and Kazakhstan, as a part of a 

global world is to employ all of the new approaches and 

methods. 

According to the literature analyzed during the re-

search, games are one of the most important means of 

mental and moral education of learners. Especially ele-

mentary level learners are in need of being engaged to 

the lesson, they have to be entertaining. Thus, didactic 

method of teaching can evoke positive motivation for 

learning, as well as strengthen obtained knowledge. 

They can deepen the desire to learn more and be inte-

grated to master all of the language skills.  

Thus, the introduction of gaming technology in 

English classes of elementary level learners plays a vi-

tal role. According to the analyzed works, the use of 

gaming technology has a positive impact on the for-

mation of intercultural competence among students, al-

lows them to focus on the main thing - mastery of 

speech skills in the natural conversational situation. 
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NONPARAMETRIC METHODS OF STATISTICS IN THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE 
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ABSTRACT 

When analyzing experimental data, a number of important typical problems arise. These include, in particular, 

tasks such as checking the homogeneity of two numerical sets, checking the randomness of elements of an exper-

imentally obtained numerical set, checking the independence of elements obtained experimentally with a numeri-

cal set, and the like. These problems are formulated in the form of statistical hypotheses. 

In this paper, we focus on the so-called non-parametric statistical methods of testing statistical hypotheses. In 

particular, methods such as the Wilcoxon method, the sign method, and the series method are considered. 
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The paper reveals the essence of these three criteria for testing statistical hypotheses. The relation of these 

criteria to the normal law of distribution of a random variable is shown. We support the theoretical schemes with 

specific examples, in particular, taken from our pedagogical experiment. 

Keywords: sample, parent population, random variable distribution, main hypothesis, alternative hypothesis, 

statistic criterion, Wilcoxon criterion, sign criterion, series criterion. 

 

Introduction. 

When analyzing the results of the experiment, the distribution of parent population may be unknown. There-

fore, the use of known parametric methods of statistics is unacceptable. In this case, methods that are independent 

of the nature of parent population distribution are used, these are so-called non-parametric methods. 

We consider such known non-parametric methods as the Wilcoxon method, the series method, and the sign 

method [1]. This applies to both the initial and final stages of the experiment. 

Nonparametric methods do not involve the use of numerical sampling values, but only the use of structural 

properties of the sample (for example, the order ratio between their elements etc.). It is clear that some part of the 

information, contained in the sample, is lost. This means that the power of nonparametric methods is less than the 

power of parametric ones. Nonparametric methods, however, can be applied to more general distribution assump-

tions and are simpler in terms of computational work. 

Nonparametric methods are used to test the hypothesis of belonging of two samples 
11 2, , ..., nx x x  and 

21 2, , ..., ny y y  to the same parent population, that is, the hypothesis that the distribution functions 1( )F x  

(for a random variable X ) and 2 ( )F x  (for a random variable Y ) are equal: 1 2( ) ( )F x F x . 

Such parent populations are called homogeneous. A necessary condition for homogeneity is the equality of 

the numerical characteristics of the studied parent populations, including mean values, variances, medians etc. As 

a basic assumption, when using nonparametric criteria, only the continuity of parent populations distribution is 

taken. 

We consider the simplest criteria of this type - the sign criterion, the series criterion, the Wilcoxon criterion. 

Main part.  

1. The sign criterion. The task of testing the main hypothesis 0H  of the homogeneity of parent populations 

for their paired samples arises, for example, when comparing two methods of determining the same indeks. When 

exploring each of the n  objects by the first and second methods, certain numerical values ix and iy  (

1,2, ...,i n ) are obtained respectively. 

If you compare the samples obtained from homogeneous populations, then the values ix  and iy  are inter-

changeable, and therefore the probability of occurrence of positive and negative differences i ix y  are equal. 

The probability of zero differences occurrence is equal to zero, because of continuity of parent population distri-

bution. (Indeed, if X is a continuous random variable which value is ix , Y is a continuous random variable 

which value is iy , but iy  is a fixed value resulting from the measurement, then  

( 0) ( ) ( ) 0i i i i iP x y P x y P X y        

 

because the probability of acquiring a fixed value by a continuous random variable X  is equal zero.) 

Thus 

( 0) ( 0) 1/ 2i i i iP x y P x y      , 1,2, ...,i l , 

 

where l  is the number of nonzero differences, l n . Zero differences can appear due to random errors or 

approximate calculus and therefore the pairs that correspond to them are removed from consideration. 

The sign test statistic is the number of «+» or «−» in the sequence of sign differences 

( ), 1,2, ...,i ix y i l  . For certainty we can agree to take into account, for example, the number of 

signs «+».  
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Provided that the main hypothesis 0H  is true, and the experimental pairs of numbers ( ; )i ix y , and hence 

the signs of difference i ix y  are independent, then the number of signs «+» has a binomial distribution with 

the parameters 1/ 2p   and l . Therefore, the task is to test the main hypothesis  

0 : 1/ 2H p   for one of the alternative hypotheses: 

1 : 1/ 2H p   or 1 : 1/ 2H p   or 1 : 1/ 2H p  . 

Let r  be the number of received signs «+» and   is the level of significance. If 1 : 1/ 2H p   and 

the inequality holds: 

 
1

1/ 2
l

li

l

i r

C 
 

 ,    (1) 

then the hypothesis 0H  is rejected; if 1 : 1/ 2H p   and the inequality holds: 

 
0

1/ 2
r

li

l

i

C 


 ,    (2) 

then the hypothesis 0H  is rejected; if 1 : 1/ 2H p   and one of the inequalities holds: 

 
1

1/ 2 / 2
l

li

l

i r

C 
 

  or  
0

1/ 2 / 2
r

li

l

i

C 


 ,  (3) 

then the hypothesis 0H  is rejected too. 

If for these alternative hypotheses the corresponding inequalities (1) − (3) are not fulfilled, then the hypothesis 

0H  does not contradict the results of observations and is accepted at the level of significance  .  

Often the hypothesis 0 : 1/ 2H p   is tested using known Fisher statistics.  

If 1 : 1/ 2H p   and the inequality holds 

exp 1 2( ; , )
1

кр

r
F F k k

l r
 

 
,  (4) 

where 1 2( 1)k l r   , 2 2k r , 1 2( ; , )crF k k  − the critical point of Fisher distribution 

[1], then hypothesis 0H  is rejected. 

If 1 : 1/ 2H p   and inequality holds: 

exp 1 2( ; , )
1

кр

l r
F F k k

r



 


,   (5) 

where 1 2( 1)k r  , 2 2( )k l r  , then hypothesis 0H  is rejected. 

If 1

1
:

2
H p   and one of the inequalities holds:  

exp 1 2( / 2; , )
1

cr

r
F F k k

l r
 

 
 or exp 1 2( / 2; , )

1
cr

l r
F F k k

r



 


, 

then hypothesis 0H  is rejected too. 
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For example, consider two related (equal volumes) samples as a result of a study using two methods: 

ix  42 65 60 53 75 85 70 45 55 44 

iy  43 68 62 52 76 80 70 47 53 45 

 

Using the sign criterion, taking the level of significance 0,1  , let us show that the two samples are 

homogeneous. 

The sequence of difference signs i ix y  is as follows:  

, ,, ,, , 0 ,, ,. 

 

The number of non-zero differences is equal 9l  , and the number of positive differences is equal 3r 
. We test the hypothesis that the differences in the results are caused by random errors, that is, we test the hypothesis 

0 : 1/ 2H p  . 

An alternative hypothesis is that the results of the second method have a positive deviation; in other words, 

the probability of a positive difference should be less then 1/ 2 . Therefore, the alternative hypothesis is: 

1 : 1/ 2H p  . 

We use inequality (5) to test the hypothesis 0 : 1/ 2H p  . Primarily, we have  

1 2 (3 1) 8k     , 2 2 (9 3) 12k     , exp

9 3
1,5

3 1
F


 


. 

 

Since according to the table of critical points of Fisher statistics we have (0,1;8;12)crF  2,24 , 

then the hypothesis does not contradict the results of observations. It must be assumed that the differences in the 

results of these two samples are caused by random errors, so the parent populations ,X Y  are homogeneous. 

2. Series criterion. Series criterion is used to test the main hypothesis 0H  of randomness and independence 

of the sample items. 

Let be 1 2, , ..., nx x x  the sample of the results of observations, Xh   the median of this sample. Each 

sample element is assigned in accordance a “+” or “−” sign, depending on whether the element is greater or less 

than the median (zero values are not taken into account). 

Denote by 1n  the number of signs “+” and by 2n  − the number of signs “−”. Therefore, some set (sequence) 

of signs is matched to the whole sample.  

A series in this set is referred to as any sequence consisting of the same signs and bounded by the same signs 

on either side or at the end or beginning of this set. For example, the set 

             

contains 5 series:  

( ),( ),( ),( ),( )            , 1 28, 6n n  . 

 

Series criterion statistics is the number of series N . The critical region is determined by the inequalities 

1N N  and 2N N . Therefore, provided 1 2N N N   the main hypothesis is accepted. The val-

ues of the boundaries and the critical region at a given level of significance are given in the corresponding tables 

of the series criterion. The critical points of the series criterion, at the level of significance 0,05  , we 

present in the form of table 1. In this table  1 1 2max ,k n n ,  2 1 2min ,k n n . 

  



14 Sciences of Europe # 50, (2020) 

Table 1 

2k   1k   

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Let's check, for example, whether the sequence of numbers 31, 39, 40, 45, 27, 28, 35, 55, 21, 33, 42, 36 can 

be considered random if the significance level is accepted 0,05  . 

Record the sample in the form of a variation series: 21, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 55. Then the 

sample median 
35 36

35,5
2

Bh


  . The following set of signs corresponds to the following set of 

observations: 

, , , , , , , , , , , ,             

 

where 1 26, 6n n  , the number of series 6N  . According to the table of values of the series 

criterion statistics, for the level of significance 0,05   we find 1 23, 11N N  . Since 

1 2N N N   (3 6 11)  , then the main hypothesis 0H  is accepted: the received sequence consists 

of random numbers. 
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For a large samples, when 1 20n   or 2 20n   or 1 20n   and 2 20n  , statistics U  can be 

used to test the hypothesis 0H . The experimental values of these statistics are calculated by the formula: 

1 2 1 2 1 2 1 2
exp 2

1 2 1 2 1 2

2 2 [2 ( )]1

2 ( ) ( 1)

n n n n n n n n
u N

n n n n n n

   
   

    
. 

 

If the hypothesis 0H  is true, then the distribution of statistics U  is close to normal, where the mathematical 

expectation is ( ) 0M U  , the variance ( ) 1D U  . In this case, the critical region is determined by ine-

qualities: exp left cru u  or exp right cru u , where (1 )/2right cru u  , (1 )/2left cru u   . 

3. Wilcoxon criterion. Let two independent samples of different volumes be 

checked for homogeneity. That is, let X and Y  be continuous random variables, and 

11 2, , ..., nx x x ,     (6) 

21 2, , ..., ny y y ,     (7) 

 

their independent sample volumes 1n  and 2n , respectively.  

Testing the hypothesis about the homogeneity of samples (6) and (7) can be performed according to the 

Wilcoxon criterion (W - criterion). 

The main hypothesis is that for all values of the argument (here the argument is always denoted by x), the 

distribution functions 1( )F x  (for a random variable X ) and 2 ( )F x  (for a random variable Y ) are equal: 

1 2( ) ( )F x F x . 

Alternative hypotheses are as follows: 

1 2( ) ( )F x F x , 1 2( ) ( )F x F x , 1 2( ) ( )F x F x . 

 

Immediately note that accepting the alternative hypothesis 1 :H  1 2( ) ( )F x F x  means that 

X Y , because an integral distribution function is nondecreasing. Similarly, the validity of the alternative 

hypothesis 1 :H  

1 2( ) ( )F x F x , means that X Y . 

 

Further, we consider that in samples (6) and (7) 1 2n n . 

1st case, when the volumes of both samples do not exceed 25. 

In order to test, for the significance level  , the main hypothesis 0 :H 1 2( ) ( )F x F x  of the homo-

geneity of two independent samples (6) and (7) of volumes 1n  and 2n  ( 1 2n n ), for the alternative hypothesis 

1 :H 1 2( ) ( )F x F x , we must proceed in the following way: 

1) record both samples as a single variation series (in ascending order) and find in this series expw   the 

sum of the sequence numbers of the first sample members (smaller samples); 

2) we find the left critical point of the W  criterion according to the Wilcoxon criterion table  

1 2( , , )left crw Q n n , where / 2Q  ; 

3) we find the right critical point by the formula  

1 2 1( 1)right cr left crw n n n w    . 
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If left crw < expw < right crw , then there is no reason to reject the main hypothesis. If expw < left crw or 

expw > right crw , then the main hypothesis is rejected. 

Remark 1. For the alternative hypothesis: 1 2( ) ( )F x F x , you need to find the left critical point 

1 2( , , )left crw Q n n , whereQ  . If expw > left crw , then there is no reason to reject the main hypoth-

esis. If expw < left crw , then the main hypothesis is rejected. 

For the alternative hypothesis: 1 2( ) ( )F x F x , you need to find the right critical point 

1 2 1( 1)right cr left crw n n n w    , where Q  . If expw < right crw , then there is no reason 

to reject the main hypothesis. If expw > right crw , then the main hypothesis is rejected. 

Remark 2. If several members of the sample are equal, they are assigned ordinal numbers in the total variation 

series as if the members were different. If the members of different samples are equal, they are all assigned the 

same serial number, which is equal to the arithmetic mean of the ordinal numbers, which would have had these 

members to coincide. 

2nd case, where the volume of at least one of the two samples exceeds 25. 

To test the main hypothesis 0 :H 1 2( ) ( )F x F x  for the significance level   on the homogeneity 

of the two independent samples (6) and (7) of the volumes 1n  and 2n  ( 1 2n n ) for the alternative hypothesis 

1 :H 1 2( ) ( )F x F x , we must proceed in the following way: 

1) from equality: ( ) (1 ) / 2crz     we find the number crz  by the Laplace function ( )z  

table [2]; 

2) we find the left critical point from equality: 

1 2 1 1 2 1 2
1 2

( 1) 1 ( 1)
( , , )

2 12
left cr cr

n n n n n n n
w Q n n z

      
  
 

, (8) 

where / 2Q  ;  a  − the integer part of a ; 

3) we find the right critical point by the formula 

1 2 1( 1)right cr left crw n n n w    ; 

 

If left crw < expw < right crw , then there is no reason to reject the main hypothesis. If expw < left crw  or 

expw > right crw , then the main hypothesis is rejected. 

For the alternative hypothesis 1 2( ) ( )F x F x  or 1 2( ) ( )F x F x : 

1) the number crz  is found from equality: ( ) (1 2 ) / 2crz    ; 

2) accepting Q   from (8) we find the left critical point; 

3) by the formula: 1 2 1( 1)right cr left crw n n n w     we find the right critical point; 

If left crw < expw < right crw , then there is no reason to reject the main hypothesis. 

If expw < left crw  or expw > right crw , then the main hypothesis is rejected. 

The criterion described was applied to test the statistical hypothesis on homogeneity of the experimental and 

control groups of students when studying the communicative competence of future managers. Let us describe one 

of the episodes of this study. 

Control and experimental groups of students (№ 1 and № 2) were involved in the experiment. We have taken 

into account the grades for students entering the university. 
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For group № 1 of volume 1 78n  , the following sample was: 

707, 703, 702, 700, 699, 697, 691, 687, 687, 686, 684, 678, 673, 672, 672, 671, 670, 670, 668, 664, 662, 658, 

657, 654, 649, 646, 646, 645, 645, 643, 641, 641, 640, 640, 639, 638, 638, 637, 637, 632, 631, 629, 629, 628, 626, 

624, 623, 623, 622, 621, 620, 615, 614, 608, 608, 607, 606, 605, 603, 602, 601, 601, 599, 597, 597, 597, 596, 595, 

584, 584, 582, 578, 572, 569, 568, 550, 548, 540. 

 

The mean value of this sample is 1 632,96x  , the sample mean squared deviation − 1 39,46 

, 1 49371x  , 1 78n  . 

For group № 2 of volume 2 74n  , the corresponding sample was as follows: 

720, 708, 707, 692, 689, 687, 684, 684, 683, 680, 679, 678, 675, 672, 670, 669, 668, 665, 660, 659, 656, 655, 

652, 651, 650, 649, 648, 645, 645, 645, 644, 644, 643, 642, 642, 642, 641, 640, 640, 639, 638, 638, 637, 634, 633, 

629, 629, 627, 625, 624, 624, 622, 620, 617, 616, 614, 612, 610, 606, 604, 603, 601, 600, 598, 597, 592, 587, 585, 

583, 574, 570, 565, 547, 544. 

 

The mean value of this sample is 2 637,12x  , the sample mean squared deviation 2 36,74 

, 2 74n  , 2 47147x  . 

Therefore, the mean values and the mean squared deviations of both samples are respectively close numbers.  

We formulate the main hypothesis: the two samples are homogeneous, that is, both samples have the same 

distribution. 

Alternative hypothesis: the two samples are not homogeneous. 

Для перевірки правильності основної гіпотези вибираємо рівень значущості 0,05  .  

To test the validity of the basic hypothesis, select the level of significance 0,05  . 

For received samples, the total variation series is as follows: 

720, 708, 707, 707, 703, 702, 700, 699, 697, 692, 691, 689, 687, 687, 687, 686, 684, 684, 684, 683, 680, 679, 

678, 678, 675, 673, 672, 672, 672, 671, 670, 670, 670, 669, 668, 668, 665, 664, 662, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 

654, 652, 651, 650, 649, 649, 648, 646, 646, 645, 645, 645, 645, 645, 644, 644, 643, 643, 642, 642, 642, 641, 641, 

641, 640, 640, 640, 640, 639, 639, 638, 638, 638, 638, 637, 637, 637, 634, 633, 632, 631, 629, 629, 629, 629, 628, 

627, 626, 625, 624, 624, 624, 623, 623, 622, 622, 621, 620, 620, 617, 616, 615, 614, 614, 612, 610, 608, 608, 607, 

606, 606, 605, 604, 603, 603, 602, 601, 601, 601, 600, 599, 598, 597, 597, 597, 597, 596, 595, 592, 587, 585, 584, 

584, 583, 582, 578, 574, 572, 570, 569, 568, 565, 550, 548, 547, 544, 540. 

 

The sum of the ordinal numbers for the sample members of group № 1 is equal to 5777, and for the group № 

2 this sum is equal to 5785. Since in this situation the sample volumes are equal to 1 274 78n n   , 

then we need to take it exp 5785w  . 

Since 0,05  , then from equality ( ) (1 ) / 2 (1 0,05) / 2crz       

0,475  by the table of values of the Laplace function, we obtain 1,96crz  . 

We find the boundaries of the critical region for variable w . Since 1 74n  , 2 78n  , 

exp 5785w  , 0,05  , then 

1 2 1 1 2 1 2
1 2

( 1) 1 ( 1)
( , , )

2 12
left cr cr

n n n n n n n
w Q n n z

      
   
 

 

(74 78 1) 74 1 74 78 (74 78 1)
1,96

2 12

        
    
 

 

 5660,5 532,709 5128   , 

where  a  is an integer part of a . From here we get the right boundary of the critical region 
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1 2 1( 1) (75 78 1)74 5128 6194right cr left crw n n n w         . 

Since 5128 5785 6194  , i.e. left crw < expw < right crw , then the main hypothesis of sam-

pling homogeneity is accepted. Therefore groups № 1 and № 2 are homogeneous. 

 

Conclusion. Our task was to demonstrate, in an 

accessible form, some of the simplest methods of test-

ing statistical hypotheses that emerge in the process of 

analyzing an experiment. We support the theoretical 

schemes with specific examples, in particular, taken 

from our pedagogical experiment. The author hopes 

that the work may be useful to those who are faced with 

the task of mathematically substantiating the conclu-

sions when processing the experimental data. 

References 

1. Gmurman V.Ye. Probability theory and mathe-

matical statistics. − M.: Yurayt, 2010.− 479 p. (in Rus-

sian). 

2. Ivashev-Musatov O.S. Probability theory and 

mathematical statistics. - M.: Yurayt, − 2016. − 224 p. 

(in Russian). 

 

РAЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ НAВЫКОВ У СТAРШЕКЛAССНИКОВ ЧЕРЕЗ РAССКAЗЫВAНИЕ 

ИСТОРИЙ 

 

Когaбaевa A.М. 

докторaнт КaзУМОиМЯ им. Aбылaй хaнa 

г. Aлмaты, Кaзaхстaн 

Бейбитовa Ж.A. 

Мaгистрaнт  

2-курсa Университетa Междунaродного Бизнесa, 

г. Aлмaты, Кaзaхстaн 

 

DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH 

STORYTELLING 

 

Kogabaeva A. 

Scientific supervisor, senior lecturer of UIB, 

1-year doctoral student of the specialty «Foreign Philology»,  

Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages 

Almaty, Kazakhstan 

Beibitova Zh. 

Second year Master`s student of Education in Two Foreign Languages, 

University of International Business, 

Almaty, Kazakhstan 

 

AННОТAЦИЯ 

Aвтор описывaет aвторскую модель структуры речевой компетенции в рaсскaзaх подростков, моло-

дежи и взрослых о себе, которaя состоит из четырех блоков: aктуaлизирующего, мотивaционного, инстру-

ментaльного и индивидуaльного стиля. Мы aнaлизируем экспериментaльные дaнные о динaмике и хaрaк-

тере содержaния aктуaлизирующих и мотивaционных блоков в трех изученных возрaстaх, кaк aкмеологи-

ческую предпосылку непрерывного рaзвития. Речевой aппaрaт ребенкa в нaчaле дошкольного возрaстa 

полностью сформировaн, но имеет некоторые особенности: голос короче, чем у взрослого, гортaнь тaкже 

почти вдвое длиннее; менее гибкий и подвижный язык, он зaнимaет вдвое большую чaсть полости ртa, чем 

у взрослого. Недостaточно функционирует центрaльный aппaрaт слухa и речи, рaсположенный в коре го-

ловного мозгa. Это приводит к тому, что ребенок чaсто недостaточно тонок, чтобы рaзличaть звуки речи 

нa слух, a движения его речевых оргaнов еще недостaточно скоординировaны. 

АBSTRACT 

The author describes the author's model of the structure of speech competence in the stories of teenagers, 

young people and adults about themselves, which consists of four blocks: actualizing, motivational, instrumental 

and individual-style. We analyze experimental data concerning the dynamics and nature of the content of actual-

izing and motivational blocks in the three studied ages, as an acmeological prerequisite for continuous develop-

ment. The speech apparatus of a child at the beginning of preschool age is fully formed, but has some features: the 

voice is shorter than that of an adult, the larynx is also almost half as long; the less flexible and mobile language, 

it occupies twice as much of the oral cavity as that of an adult. 

Insufficient functioning of the central apparatus of hearing and speech located in the cortex of the brain. This 

leads to the fact that the child is often not subtle enough to distinguish the sounds of speech by ear, and the move-

ments of his speech organs are not yet coordinated enough. 
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Ключевые словa: речевaя компетентность, рaзговор с сaмим собой, способность к переизбрaнию, 

потребность-мотивaционный элемент, целенaпрaвленный элемент, осознaние себя кaк «компетентного го-

ворящего», субъект. 

Keywords: speech competence, self-talk, ability to re-inflect, need-motivational element, purposeful ele-

ment, awareness of oneself as a "competent speaker", subject. 

 

Introduction 

The development of speech abilities and capabili-

ties is one of the key lines of human mental develop-

ment. Through the acquisition of language, speech 

skills, skills, socio-cultural models of speech behavior, 

he learns the subject and social reality, learns his sub-

jectivity and inner world. Nevertheless, if the develop-

ment of language and the formation of speech at an 

early age is devoted to a large number of studies in Rus-

sian psychology (M. I. Li-Sina, A. N. Leontiev, L. S. 

Vygotsky, A. R. Luria, A. A. The continuing develop-

ment of adult speech has been given insufficient atten-

tion. 

In the last few decades, the actively developing in-

terest in the phenomenon of language consciousness 

and language personality in social and humanitarian 

knowledge, the development of the narrative direction, 

as well as the confirmation of the acmeological ap-

proach to human development has led to the realization 

of the leading role of language, speech and text-gener-

ating activity in the continuous development of an adult 

subject. 

Generalizing, it seems important to study the age-

psychological features of the formation of speech com-

petence in adults: in the older adolescent, young and 

Mature. We understand speech competence as a form-

ative education that goes along the path of structural 

complexity and meaningful expansion from younger to 

older ages, being an acmeological prerequisite for suc-

cessful self-development of the subject. As the main 

material for the analysis of the formation of speech 

competence, we selected the subjects ' questions about 

themselves, since speech skills, techniques and tools 

are most fully used, in our opinion, when constructing 

a message about yourself. According to a number of au-

thors, the narrative form forms the psychological, lin-

guistic, cultural, and philosophical basis of or-human 

consciousness and the basis for their search for the 

meanings of the surrounding reality and their own ex-

istence, which allow us to conclude that "autobiography 

is a linguistic identification of life" and it is also subject 

to the laws of narrative. At the subjective level, life as 

a single, integral and unique phenomenon is repre-

sented and organized as an autobiographical narrative, 

in which the events of life that have already occurred 

are linked into an ordered sequence using plots 

[2,3,4,6,7,]. In this regard, it is emphasized that autobi-

ographical stories require the most complete actualiza-

tion of the entire repertoire of speech skills, skills, ways 

and means of speech expression of personal contents of 

the subject. Speech competence, in our opinion, in-

cludes knowledge of semantics, syntactics, grammar 

and pragmatics of the native language, as well as the 

ability to use socio-cultural and individualized lan-

guage and speech techniques and means of "I-state-

ments", ways and means of representing psychological 

contents in texts of various types and purposes. 

Noting the complexity and multidimensional 

nature of the speech computer phenomenon we have 

formulated a structural and meaningful model of 

speech competence in self-narratives. The fully formed 

speech competence includes a number of blocks and 

elements. The first element of the actualizing block is 

language and speech ability, to which we refer, first, the 

physiological predisposition of a person to speech: a 

number of psychophysiological functions (in terms of 

activity theory) that provide a person with the ability to 

speak and listen in general, the ability to use a system 

of knowledge called speech, and operate with various 

speech and language means. Secondly, the sphere of 

language and speech ability can also include the 

acquired by the subject in the process of sociogenesis, 

socially and culturally determined abilities and 

"readiness" that ensure the correct use of language and 

speech. 

Note that this element will not be studied 

experimentally in our study. As a certain assumption, 

we assume that in a mentally healthy person, these 

characteristics are at a normal (or optimal) level of 

development. 

The next element, a kind of trigger that activates 

the deployment of speech competence, is the ability to 

reflect and self-knowledge, inherent in one way or 

another to each person, as well as various personal 

contents and self-knowledge, which is the result of this 

ability. The subject must select adequate speech "I-

means" and certain characteristics of the experience for 

the most effective presentation of the reflexive content 

of his inner world. All this constitutes the psychological 

base that ensures the emergence of the need to tell 

stories about yourself and engages the speech 

competence of the individual. 

An equally important element for the actualization 

and effective functioning of speech competence is the 

awareness of oneself as a "competent speaker", i.e. one 

who has speech competence. This is an understanding, 

and in many cases just an intuitive sense, that the 

subject has certain abilities, capabilities, and minds 

necessary for storytelling, for objectifying themselves 

in speech. 

All the above-mentioned elements of speech 

competence, which are included in the first block, 

constitute, in our opinion, the necessary psychological 

and linguistic basis of speech competence. 

The motivational block is represented by two 

elements: 1) the needs and motives for formulating 

stories about yourself and 2) the goals and meanings of 

the journey and yourself. 

In certain moments of life, the subject begins to 

feel dissatisfaction with the usual social regulated 

communication, hislack of self-realization and self-

presentation, and need to create more diverse and 

meaningful texts about yourself. The need to formulate 

stories about yourself answers the question " do I want 
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to talk about myself?» The need element of speech 

competence can be both passive and active. The 

motivation of the story, in our opinion, answers the 

question: "why do I want to tell about myself?", "why 

do I need it?» What internal needs of the subject can be 

realized through the process of narration or a specific 

story about yourself. 

The target element of speech competence answers 

the question: "to achieve what result do I tell about 

myself?", "what do I want to achieve with this story?» 

From the point of view of speech competence, in order 

to achieve a specific goal of narration, the subject must 

use the vast majority of instrumental and individual 

style elements that allow creating Self-narratives of the 

desired form, character and purpose, taking into 

account the specifics of the storytelling context and the 

specifics of the goal. 

When we talk about the meaning of telling about 

yourself, we answer the question: "what does it mean 

to tell about yourself?", "what meaning, meaning do I 

put in my stories about myself?» In addition, the 

semantic element also includes the subject's 

understanding of what kind of personal content he 

could share with various recipients, in what situations 

he is ready to do it, and how easy or difficult it is for 

him. We can assume that this element includes 

awareness of one's own meanings, which are embedded 

in Self-narratives, and understanding the meanings of 

other people's narratives. From the point of view of the 

context of self-stories that interests us, it is also 

important to have a subjective experience of the need 

to tell about oneself, to construct a "personal 

mythology", and the nature of the motives and goals of 

the event, and the subjective meanings that are put into 

self-stories. The next block of speech competence – 

instrumental-is represented by language and speech 

"readiness", skills and abilities, as well as speech 

techniques and means of "I-statements". To describe 

language and speech skills, we use "gotovnosti" model 

of a language personality by Yu. N. Karaulova and 

proposed in the framework of speech and language 

"readiness" of the individual [5]. This is the entire 

repertoire of speech skills, skills, ways and ways of 

self-expression that exist today in the Russian language 

and that are up - to-date. they are relevant to the subject 

and are actually used in the design process.research and 

broadcasting stories about yourself. To speech 

techniques and means of "I-statements" we refer all the 

set of individualized speech patterns available to the 

subject the means and methods by which he objectifies 

himself, his personal meanings in stories of a certain 

character. 

Finally, the last block of speech competence – 

individual-style, includes the following elements: 

individual style of narration and" mode " and genre of 

narration. 

The individual style of narration is the features and 

characteristics of storytelling and narratives of the 

subject, individual and personal differences in speech 

competence that ensure the uniqueness and uniqueness 

of the narration style. It becomes the embodiment of" 

acquisition"," individualization " of language and 

speech. 

As for the "mode" and genre of narration, these are 

the most complex and late-forming elements of speech 

competence. Following E. E. Sapogova, we understand 

the" mode " of life as a potential life strategy, which is 

associated with the main human existentials and 

involves a certain line of experience, reasoning, action, 

planning [8]. In addition, to construct stories about 

themselves, the subject can consciously or 

unconsciously choose a certain genre of narrative (for 

example, Comedy, Comedy, farce, fairy tale, story, 

romance, science fiction, fairy tale, detective, etc.), 

organizing their narrative according to the laws of this 

genre and in accordance with the structure and 

characteristics of the text characteristic of this genre. 

It should be noted that the conscious construction 

of stories about oneself based on the life "mode" and in 

the canon of a certain genre requires from the subject 

an extremely developed instrumental block of speech 

competence and individual style of narration. That is 

why we believe this element is the most complex and 

formed not in all adults. 

As can be seen from the responses of the subjects, 

the personal meanings invested by the respondents in 

telling about themselves are evaluated by them as 

deeper and more significant, whereas when evaluating 

the goals and meanings of other people, the respondents 

indicate more prosaic, superficial and utilitarian 

reasons for broadcasting stories about themselves. In 

addition, we note that the greatest number of different 

formulations we received from adults and young 

people, while teenagers answered briefly and in some 

cases said "I don't know". All this confirms one of our 

assumptions that the goal-semantic element of speech 

competence in adolescence has not yet been formed. 

Conclusion 

Summing up the results of the analysis and 

interpretation of experimental data, we can say that the 

actualizing block of speech competence is represented 

in general by the average level of reflexivity and self-

knowledge of the subjects, as well as certain age-

psychological characteristics of self-awareness as a 

"competent speaker". In the motivational block, there is 

an average expressed need to design and broadcast 

stories about yourself, with a slight increase in this need 

at a young age. The motivation and goals of storytelling 

in all three ages differ, mainly in the degree of 

expression of one and the other the same motives and 

goals, although there are age-related content features 

associated with psychological and social factors. 

Thus, we can conclude that the actualizing and 

motivational components of speech competence in the 

stories of older adolescents, young and adults about 

themselves have a certain age dynamics, general and 

age-specific features of the content of their elements 

and act as acmeological prerequisites for successful 

self-development of the subject both in the field of 

speech behavior and integral personal development. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті встановлені ментальні передумови розвитку ідеї гендерної рівності у вищій школі Швеції, які 

дослідники пов’язують із формуванням шведської моделі держави загального добробуту, що визначає осо-

бливий тип культури, поведінкових стереотипів, менталітету шведів, який складався історично, та держа-

вного фемінізму, де політика гендерної рівності збігається з ідеологією держави, що знаходить підтримку 

академічної спільноти у системі вищої освіти.  

ABSTRACT 

The study establishes the mental preconditions for the development of gender equality idea in the higher 

education system of Sweden, which the researchers associated with the formation of the Swedish model of the 

welfare state that defines a specific type of culture, behavioral stereotypes and mentality of the Swedes, which has 

developed historically, and the state of feminism, where gender equality policy coincides with the ideology of the 

state that has the support of the academic community in higher education system.  

Ключові слова: ментальні особливості, передумови, ідея гендерної рівності, шведська модель дер-

жави загального добробуту, державний фемінізм, вища школа. 

Keywords: mental features, prerequisites, the idea of gender equality, Sweden model of welfare state, state 

feminism, higher school. 

 

Постановка проблеми. Гендерна рівність ві-

діграє значущу роль у розбудові демократичного 

суспільства, ліквідації будь-яких форм дискриміна-

ції за ознакою статі, досягненні соціального розви-

тку. Різні суспільства (і різні культури) у своєму 

прагненні досягти гендерної рівності можуть сліду-

вати різними шляхами, одночасно жінки і чоловіки 

вільні обирати різні (або подібні) ролі і різні (або 

подібні) кінцеві результати – відповідно до своїх 

уподобань і цілей. У цьому контексті особливу 

увагу привертає досвід Швеції як однієї з країн-лі-

дерів, де гендерна рівність становить один зі скла-

дових компонентів політичного, соціального та ку-

льтурного життя сучасної Швеції, де представники 

жіночої та чоловічої статей майже рівномірно пред-

ставлені у будь-якій сфері – освіті та науці, мистец-

тві, промисловості, навіть у політиці, а за такими 

параметрами політичної участі жінок як представ-

ництво в органах влади країна випереджає багато 

країн світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Термін «гендерна рівність» (gender equality) отри-

мав цілий ряд визначень, що знайшло відображення 

у сучасних дослідженнях правознавців, культуро-

логів, соціологів, економістів та педагогів (Н. Гри-

цяк, С. Гришак, Л. Кобилянська, Т. Мельник, Н. 

Шведова та ін.). У доповіді Всесвітнього Банку ге-

ндерна рівність розглядається у контексті розви-

тку, що передбачає рівність перед законом, рівність 

можливостей (включаючи рівність в отриманні ви-

нагороди за працю та рівність у доступі до ресур-

сів), рівні можливості висловлювати свою думку і 

заявити про свої інтереси.  
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Зарубіжний досвід розв’язання проблем, 

пов’язаних із просуванням гендерної рівності у си-

стемі освіти і виховання студентської молоді, пред-

ставлений роботами О. Вашетіної, А. Брильової, Н. 

Забєліної, Є. Ісраелян, Т. Марценюк, О. Токменко, 

А. Шарко та ін.  

Як доводять дослідження (О. Вороніна, М. Ед-

вардс (M. Eduards), О. Лєбєдєв, І. Новікова, Е. Ор-

лоф (A. Orlof), Н. Плевако, Е.-М. Свенссон та О. Гу-

ннарсон (E. M. Svensson, Å. Gunnarsson), Д. Стетсон 

(D. Stetson) та ін.), розглядаючи ґенезу ідеї гендер-

ної рівності у шведському суспільстві загалом, і у 

вищій школі зокрема, потрібно виходити з переду-

мов її виникнення в історії, способі життя та мента-

льності шведів, які дослідники пов’язують із фор-

муванням шведської моделі держави загального до-

бробуту (Sweden model of welfare state) та 

становленням «державного фемінізму» (state femi-

nism) у Швеції, бо саме через це, на думку Т. Мар-

ценюк, «ґендерна рівність забезпечується на держа-

вному рівні, і питання рівних прав і можливостей 

для чоловіків і жінок є цінністю для шведського су-

спільства» [1, с. 43–44].  

Мета статті полягає в дослідженні 

ментальних особливостей шведської нації, які 

стали передумовою в становленні та розвитку ідеї 

гендерної рівності як у суспільстві загалом, так і у 

вищій школі Швеції зокрема. 

Виклад основного матеріалу. У XX столітті 

розбудова держави загального добробуту у Швеції, 

теоретичним та ідеологічним фундаментом якої 

стала, на думку Т. Тіайнен, концепція з ідеями «про 

побудову соціальної та економічної демократії та 

досягнення рівності в суспільстві» [2, с. 25], ство-

рювала сприятливі умови для включення «жіночого 

питання» у політику рівноправності статей, яка ста-

новила частину загальної політики «вирівнювання» 

(тобто забезпечення можливої рівності в доходах, 

умовах життя, рівному доступі до матеріальних 

благ), що проводилася правлячою на той час соціал-

демократичною партією. Держава загального доб-

робуту – проект державного устрою, що передбачає 

забезпечення необхідного рівня добробуту, якщо 

можливо, для всіх громадян країни. До її ознак до-

слідники відносять: перерозподіл багатства, демок-

ратизацію, повну зайнятість, соціальне партнерс-

тво, систему соціального захисту [3, с. 63]. Під 

«шведською моделлю» зазвичай розуміють дер-

жаву, яка успішно поєднує економічне зростання з 

високим рівнем соціального забезпечення за певної 

політичної стабільності і відносної безконфліктно-

сті в суспільстві. Значущим у характеристиці швед-

ської моделі Е.-М. Свенсон та О. Гуннарсон вважа-

ють той факт, що «політика гендерної рівності ті-

сно переплітається з ідеологією шведської 

держави» [4, с. 2]. Водночас Н. Плевако наголошує, 

що: «шведська модель – це не тільки економічні та 

соціальні відносини, це ще особливий тип куль-

тури, поведінкових стереотипів, менталітету, який 

складався історично і не може зникнути за корот-

кий час. Шведська модель закарбувалася в націона-

льній свідомості, стала її базовим елементом, як би 

неймовірно це не здавалося» [5, с. 14].  

Характерними рисами, що виявилися в процесі 

історичного розвитку Швеції та покладені в основу 

«шведської моделі», науковці визначають: здат-

ність шведів до консенсусу, демократизм і соціа-

льну активність, взаємоповагу, терпимість і толера-

нтність, зокрема й у питаннях гендерної різномані-

тності, прагнення до рівності і справедливості, 

високий рівень правосвідомості і повагу до закону. 

Суттю шведської моделі дослідники вважають 

компромісний підхід до розв’язання будь-яких сус-

пільних проблем, що передбачає досягнення цілей 

шляхом переговорів з урахуванням різних поглядів 

і думок при прийнятті важливих рішень, зокрема й 

урахуванням позиції представників жіночої статі, 

при чому: «Як сьогодні, так і сотні років тому воля 

окремих людей переплавлялася в колективну волю 

нації не за допомогою насильства (особливо у його 

відкритій формі), а через прагнення досягти консе-

нсусу» [5, с. 7–8]. Схильність до соціальних і полі-

тичних компромісів, включаючи й компроміси у 

взаємодії між статями, є важливою рисою шведсь-

кої толерантності, одним із складників якої є генде-

рна толерантність – неупереджене ставлення до 

представників іншої статі, неприпустимість проявів 

сексизму, тобто «дискримінації за ознакою як біо-

логічної (чоловік-жінка), так і соціально-культур-

ної (сконструйованої та/або згідно з якою відбува-

ється ідентифікація) статі» [6, с. 211], також це «ак-

тивна підтримка тих, хто відчував на собі будь-який 

вияв ґендерного насильства, на когнітивному, емо-

ційному та поведінковому рівнях» [7, с. 140], і, на-

прикінці, це й визнання гендерного розмаїття 

(gender diversity), яке полягає у неоднорідності жі-

ночої та чоловічої груп, представники яких відріз-

няються між собою за віком, етнічним походжен-

ням, релігією, гендерною ідентичністю тощо (особ-

ливо з огляду на високу кількість мігрантів у 

країні). Виявляється толерантність шведського сус-

пільства не лише у реальному житті, але й підкріп-

люється різними державними механізмами, зок-

рема законодавством. У 2009 році став чинним но-

вий Акт про дискримінацію (Diskrimineringslag 

(2008:567)), який замінив собою попередні анти-

дискримінаційні закони (у сфері трудових відно-

син, у міжетнічних відносинах, у сфері освіти та 

ін.), і додатково ввів заборону на дискримінацію за 

віком та гендерною ідентичністю. 

З культурою проведення переговорів, умінням 

створювати партнерські взаємовідносини на основі 

прийняття консенсусних рішень пов’язують ще 

одну відмінну рису шведської моделі, що з давніх 

часів відрізняє шведів від інших народів – демокра-

тизм. Історично склалося, що відмінності між ста-

нами та прошарками населення проявлялися у Шве-

ції не так очевидно, а станові обмеження та привілеї 

мали досить умовний характер, обумовлюючи ста-

новлення громадянського суспільства, процес 

якого характеризується не лише досягненням ком-

промісів різних соціальних сил, але й історією «бо-

ротьби (хоча і не антагоністичної) за свої соціальні 

права робітників, жінок, службовців» [8, с. 45]. Ця 

боротьба розпочалася у другій половині ХІХ ст. у 
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вигляді народних рухів, які народжувалися як від-

повідь на проблеми, що виникали у ході суспіль-

ного розвитку, і стали «школою демократії для на-

селення, яке відчувало необхідність дій для бажа-

них змін і сили для здійснення цих цілей».  

Як різновид народного руху, жіночий рух ви-

ник у Швеції через невдоволеність шведськими жі-

нками свого становища і наявною у суспільстві не-

рівноправністю статей, його початок асоціюється з 

першою шведською феміністкою – Фредрікою Бре-

мер, яка заснувала в 1884 р. Асоціацію (Fredrika 

Bremer Association), що боролася за надання жінкам 

права власності та розпорядження майном, пред-

ставництва жінок у шкільних радах і комітетах із 

роботи з бідними. Жіночі асоціації активно висту-

пали за економічну самостійність жінок, підтриму-

вали права працюючих матерів. Головні положення 

програми феміністок становили: доступ жінок до 

освіти на рівних правах із чоловіками, їх самореалі-

зація в професійній діяльності. У 1902 р. був ство-

рений на чолі з журналісткою та педагогинею-ре-

форматоркою А. Вітлок Національний союз на під-

тримку виборчих прав жінок, що сприяв мобілізації 

жіночого руху в рамках суфражизму, завдяки якому 

визнання за жінками права голосу відбулося в про-

цесі перегляду конституції Швеції в 1919–1921 рр. 

[2, с. 25]. Відзначимо, що розвиток народних рухів 

та методи, що застосовуються ними, ніколи не були 

пов’язані з насильством, навпаки, влада в Швеції не 

тільки не заважала активності їх учасників, а й 

сприяла їх успіху [5, с. 8].  

Шведи, за словами Ё. Еспінг-Андерсена, вва-

жаються історично сприйнятливими до основних 

соціал-демократичних цінностей – свободи, рівно-

сті, солідарності, бо «принципи добробуту і соліда-

рності вже були закладені в особливій соціальній 

структурі Швеції», де жоден клас не мав відчутної 

переваги щодо іншого [9, с. 74]. І як засвідчує О. 

Лєбєдєв: «У шведському соціумі переважала відно-

сна рівність при практично непомітних класових 

протиріччях, і часто селянські громади в Швеції 

мали не менше впливу на прийняття соціальних рі-

шень, ніж духовенство або дворянство» [8, с. 37]. 

Отже, наступна риса, притаманна шведській 

нації та найбільш поцінована шведами, – це праг-

нення до рівності і справедливості. Шведський по-

літолог М. Едвардс вважає рівність і справедли-

вість фундаментальними цінностями у політичній 

культурі Швеції [10]. Вимога справедливості тут ті-

сно пов’язана з егалітаризмом (фр. égalité – рів-

ність), тож виражається, насамперед, у рівності пе-

ред законом, однаковому для всіх доступі до отри-

мання медичної допомоги, освіти, інформації. 

Рівність, на думку шведських дослідників, збіль-

шує соціальну активність, дієвість громадянського 

суспільства, дає більшу незалежність індивіду. 

Однією з відмітних рис шведів, що якнайбі-

льше сприяє забезпеченню гендерної рівності на 

державному рівні, вважається правосвідомість і за-

конослухняність шведів, що виражається у твердій 

впевненості у тому, що «закони однаково непору-

шні як для пересічного громадянина, так і для наді-

леного владою чиновника» [11, с. 67]. 

Високий рівень гендерної рівності в сканди-

навських країнах загалом, і в Швеції зокрема, нау-

ковці безпосередньо пов’язують із прийняттям сус-

пільством цінностей соціальної рівності, а також 

політики, що стала наслідком розвиненого жіно-

чого руху й отримала назву «державного феміні-

зму». На думку Д. Стетсон, «державний фемінізм» 

– концепція, яку розроблено в дослідженнях скан-

динавської держави загального добробуту, де вче-

ними підіймається питання щодо впливу державної 

політики на поліпшення становища жінок [12 с. 

197]. Основна ідея такого типу фемінізму криється 

у дружньому ставленні суспільства до жінок, що 

вважає проблему забезпечення рівних прав жінок 

однією з пріоритетних задач, а їх розглядає не як 

«маргіналізовані жіночі групи», що перебувають у 

підпорядкованому становищі, а, навпаки, як актив-

них учасників у діяльності державних структур рі-

зних рівнів [13, с. 22]. Згідно з теорією державного 

фемінізму наявність активних феміністських груп 

створює умови для позитивного реагування органів 

влади і управління на введення гендерних інстру-

ментів і включення компонентів гендерної полі-

тики до їх діяльності і процес прийняття рішень [1; 

2; 14]. 

Головними ознаками державного фемінізму 

дослідники вважають: декларування принципу рів-

ності жінок із чоловіками в конституції країни і 

його вплив на запропоновані стратегії; закріплення 

конституційного принципу рівності у законодав-

стві; моніторинг політики рівності та її результатів; 

створення національних механізмів із забезпечення 

гендерної рівності; розвинений феміністський рух 

У Швеції, на думку Т. Тіайнен, «державний фе-

мінізм» проявився у «формуванні офіціальної ідео-

логії, політики та інститутів рівності статей, знач-

ному збільшенні представництва жінок в органах 

влади, складанні державної та муніципальної сис-

тем фінансування жіночих організацій і станов-

ленні гендерних досліджень у вищій школі» [2, с. 

3]. 

Інтенсивний процес інституціоналізації націо-

нальних жіночих та гендерних досліджень, а відтак 

і просування ідеї гендерної рівності, у вищій школі 

Швеції почав відбуватися, за свідченням М. Еліа-

ссон (M. Eliasson) [15, с. 47], у 1980-ті роки ХХ ст., 

коли до університетських структур стали включа-

тися об’єднання жінок-науковців (часто неформа-

льні), які займалися феміністськими досліджен-

нями. Починаючи з відкриття у м. Упсала у 1978 

році центру жіночих досліджень у найстарішому 

університеті Швеції (Uppsala universitet), протягом 

півтора десятиліть подібні жіночі центри, багато з 

яких пізніше були перейменовані в центри гендер-

них досліджень, відкрилися в найбільших вишах 

країни: в технологічному університеті м. Лулео 

(Luleå Tekniska Universitet), в університетах міст Ґе-

теборг (Göteborgs Universitet), Лунд (Lund 

Universitet), Лінчопінг (Linköpings Universitet), Сто-

кгольм (Stockholm Universitet), Оребро (Örebro 

Universitet), Умео (Umeå Universitet), у вищій школі 

м. Евле (Högskolan i Gävle) та ін. 
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Е.-М. Свенсон та О. Гуннарсон наголошують 

на важливості системи освіти для досягнення ген-

дерної рівності. Освіту вони розглядають засобом 

зміни гендерно стереотипізованого вибору, як у са-

мій системі освіти, так і в прагненні до професійної 

кар’єри, і можливостях на ринку праці. Науковці за-

значають, що: «демократичні цінності, які пронизу-

ють значну частину освітньої теорії та практики, 

всебічно охоплюють гендерну рівність, тож школи, 

а також заклади вищої освіти вже давно зобов’язані 

заохочувати до гендерної рівності» [16, с. 49–50]. 

За результатами урядової доповіді з жіночих 

досліджень у 1996 р. шведським Риксдагом було 

ухвалено рішення щодо заснування Національного 

секретаріату з гендерних досліджень (швед. 

Nationella sekretariatet för genusforskning vid 

Göteborgs universitet) [17], який 2 вересня 1998 

року, за фінансування Міністерства освіти, розпо-

чав свою роботу у Ґетеборзі. Секретаріат, до прав-

ління якого входить голова і шість членів, відсте-

жує і координує роботу науковців і молодих дослі-

дників, які займаються гендерними проблемами 

(феміністськими, жіночими, чоловічими і квір дос-

лідженнями) на базі університетських і незалежних 

центрів. Основні завдання секретаріату полягають 

у здійсненні загального огляду гендерних дослі-

джень у Швеції; поширенні результатів досліджень 

серед академічної спільноти, політиків, у громаді 

тощо; підвищенні усвідомлення значущості генде-

рної тематики, зокрема досягнення гендерної рівно-

сті, як на державному рівні, так і в суспільній свідо-

мості шведів; аналізі можливостей гендерної інтег-

рації в усіх сферах досліджень. 

Висновки та пропозиції. Все вище викладене 

дозволяє дійти висновку, що ментальні передумови 

розвитку ідеї гендерної рівності у вищій школі 

Швеції дослідники пов’язують із формуванням 

шведської моделі держави загального добробуту, 

що визначає особливий тип культури, поведінкових 

стереотипів, менталітету шведів, який складався іс-

торично, та державного фемінізму, де політика ген-

дерної рівності збігається з ідеологією держави, 

знаходячи підтримку академічної спільноти у сис-

темі вищої освіти. До відмітних рис національного 

характеру шведів і їх побуту відносять здатність 

шведів до консенсусу, що передбачає компроміси у 

гендерній взаємодії; взаємоповагу, терпимість і то-

лерантність, зокрема й у питаннях гендерної різно-

манітності; демократизм і соціальну активність, що 

виявляються у поширенні народного, у тому числі 

жіночого, рухів і жіночої активності; прагнення до 

рівності і справедливості, що враховує й гендерні 

аспекти; високий рівень правосвідомості і повагу 

до закону, що дозволяє дотримуватися норматив-

них гендерних правил. 

З огляду на вищевикладене, перспективи пода-

льшого дослідження пов’язуємо з вивченням куль-

турно-історичних, соціально-економічних та суспі-

льно-політичних передумов становлення ідеї генде-

рної рівності у шведському суспільстві, ґенезою її 

розвитку і впливу на процес гендерної соціалізації 

у вищій школі Швеції. 
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АНОТАЦІЯ 

На основі теоретичного аналізу сучасної практики формування позитивного мотиваційно-ціннісного 

ставлення особистості майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності пропонується розроблена 

умова підготовки. Суть зазначеної умови полягає у спрямуванні виховного потенціалу позааудиторних 

форм та методів навчання на розвиток позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення особистості студе-

нтів до майбутньої педагогічної діяльності. 

ABSTRACT 

On the basis of theoretical analysis of modern practice of formation of positive attitude of future engineers-

pedagogues to professional activities the developed condition of training is offered. The essence of this condition 

is to direct the educational potential of non-auditory forms and teaching methods on the development of positive 

motivational attitude of students' personality towards future pedagogical activity. 

Ключові слова: Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, позаау-

диторні форми та методи.  

Keywords: Formation of motivational attitude to aprofessional activity, non-auditory forms and methods. 

 

Актуальність дослідження та постановка 

проблеми. Сучасна система освіти покладає на сту-

дента весь тягар відповідальності за власний рівень 

знань і прагнень в ході навчального процесу, а зна-

чить, посилається на систему внутрішньої мотива-

ції студента.  

На сьогодні існує достатньо представлений 

пласт досліджень становлення мотиваційно-цінніс-

ної сфери особистості майбутнього фахівця. 

Але практично відсутні дослідження, в яких 

комплексно вивчаються особливості формування 

позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення 

студентів інженерно-педагогічних спеціальностей 

до майбутньої професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичною основою розв’язання проблеми станов-

лення мотиваційної сфери студентів інженерно-пе-

дагогічних спеціальностей є науковий доробок віт-

чизняних дослідників Г.О. Балла, М. Й. 

Боришевського, О. К. Дусавицького, Г.С. Костюка, 

С.Д. Максименка, В. А. Семіченко, О. В. Скріпче-

нка (види та генезис мотивів, функції мотивів у де-

термінації життєдіяльності людини, особливості 

структури мотиваційної сфери особистості, моти-

ваційні основи професійної діяльності); О. Л. Афа-

насенкової, Н. А. Башкаєвої, А. Г. Бугрименко, М. 

В. Буянової, А. О. Вербицького, Т. О. Гордєєвої, Е. 

Л. Десі, Т. Д. Дубовицької, Р. Г. Зверєвої, Є. П. Іль-

їна, С. М. Кетько, О. Ю. Кондратьєвої, М. В. Овчин-

нікова, С. О. Пакуліної, Р. М. Райана, О. А. Чаден-

кова,В. Е. Чудновського (розкривається зміст по-

няття навчальної мотивації, визначаються чинники 

її формування); К. О. Абульханової-Славської, Б. Г. 

Ананьєва, Н. О. Антонової, Л. Г. Будинайте, Н. А. 

Буравльової, О. О. Кроніка, О. М. Леонтьєва, Г. 

Олпорта, М. Рокича, О. А. Самотаєвої, В. В. Шпун-

тової, В. О. Ядова (проблема ціннісних орієнтацій 

особистості) та ін. 

Формування цілей статті (постановка за-

вдання). Метою статті є дослідження шляхів фор-

мування позитивного мотиваційно-ціннісного став-

лення особистості майбутніх інженерів-педагогів 

до професійної діяльності. Розглядається виховний 

потенціал позааудиторних форм і методів навчання 

як педагогічна умова цього процесу.  

Виклад основного матеріалу. Вирішення 

проблеми дослідження детермінує необхідність ви-

значення педагогічних умов, реалізація яких спри-

ятиме підвищенню ефективності формування у сту-

дентів інженерно-педагогічних спеціальностей мо-

тиваційно-ціннісного ставлення особистості до 

майбутньої педагогічної діяльності. 

У науковій теорії і практиці існує значна кіль-

кість тлумачень категорії «педагогічні умови» та 

родового поняття „умови”.  

У цілому, педагогічні умови можемо визна-

чити як спеціально створені обставини, вимоги, 

здатні регулювати педагогічний процес, зокрема 

процес розвитку мотиваційно-ціннісного ставлення 

особистості студента до майбутньої професійної ді-

яльності, упорядковувати та вдосконалювати усі 

його компоненти (мета, завдання, принципи, зміст, 

форми, методи тощо), спрямовувати їх на розвиток 

професійно-педагогічних характеристик студентів, 
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мотиваційно-ціннісної сфери їх особистості. 

Педагогічні умови складають те середовище, в 

якому професійна та особистісно-смислова готов-

ність студентів формується, існує і розвивається. 

Тому, з’являється необхідність утворення 

сприятливих педагогічних умов для забезпечення 

формування у студентів мотиваційно-ціннісного 

ставлення до майбутньої педагогічної діяльності. 

У процесі обґрунтування таких педагогічних 

умов необхідно враховувати вимоги до навчально-

виховного процесу навчального закладу вищої 

освіти (НЗВО) та вивчення існуючого стану психо-

лого-педагогічної підготовки інженерів-педагогів 

до майбутньої педагогічної діяльності.  

Тож обґрунтовані умови повинні:  

- укладатися в загальну концепцію підготовки 

фахівців даного профілю, відображену у норматив-

ній документації та працях учених; 

- враховувати загальні організаційні умови на-

вчально-виховного процесу (НЗВО) (наявність 

компонентів зазначеного процесу: мети, завдань, 

принципів, змісту, форм та методів; циклів, а також 

обов’язкової та варіативної частин у змісті підгото-

вки фахівців; традиційних організаційних форм на-

вчання: лекція, семінарське, практичне, лаборато-

рне заняття, індивідуальна і самостійна робота сту-

дентів тощо); 

- забезпечувати формування професійних 

знань, умінь і навичок у цілому, й зокрема психо-

лого-педагогічної готовності до майбутньої профе-

сійної діяльності .  

- сприяти активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, збагачувати її зміст;  

- розроблятися з урахуванням індивідуальних 

особливостей студентів (інтереси та потреби, праг-

нення до професійної самостійності, загальне став-

лення до навчання та майбутньої професійної дія-

льності, тип мислення тощо), бути спрямованими 

на їх задоволення; 

- сприяти розвитку особистості майбутнього 

фахівця й особливо мотиваційно-ціннісної її сфери.  

У цілому, на основі проведеного аналізу нау-

кових джерел процес формування у студентів пози-

тивного мотиваційно-ціннісного ставлення до май-

бутньої педагогічної діяльності можна інтерпрету-

вати як органічну частину формування соціальної 

зрілості особистості студента, яка розуміється як 

усвідомлення себе суб’єктом власної індивідуаль-

ності, суб’єктом власного життя і суб’єктом істори-

чного процесу, а також визначення себе відносно 

напрацьованих у суспільстві критеріїв приналежно-

сті до певної сфери суспільних відносин, що забез-

печується низкою педагогічних умов:  

1) збагаченням змісту психолого-педагогічної 

підготовки студентів інженерно-педагогічних спе-

ціальностей проблематикою щодо формування по-

зитивного мотиваційно-ціннісного ставлення до 

майбутньої педагогічної діяльності; 

2) розробкою та впровадженням у процес пси-

холого-педагогічної підготовки студентів прак-

тико-орієнтованих форм та методів навчання, спря-

мованих на засвоєння майбутніми інженерами-пе-

дагогами активної професійно-ціннісної позиції у 

питаннях майбутньої педагогічної діяльності; 

3) спрямуванням виховного потенціалу позаа-

удиторних форм та методів навчання на розвиток 

позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення 

особистості студентів до майбутньої педагогічної 

діяльності.  

Однією з педагогічних умов процесу розвитку 

мотиваційно-ціннісного ставлення особистості 

майбутніх інженерів-педагогів до педагогічної дія-

льності виступає спрямування виховного потенці-

алу позааудиторних форм і методів навчання на 

процес. 

Наголосимо, що наявність у студента позитив-

ного мотиваційно-ціннісного ставлення до майбут-

ньої педагогічної діяльності впливає й на його дія-

льність у цілому, на поведінку та вчинки, оскільки 

зазначене ставлення й виступає стимулятором та 

мотиватором поведінки молодої людини в будь-

якій сфері життя. Тож, розвиток позитивного моти-

ваційно-ціннісного ставлення майбутнього інже-

нера-педагога до майбутньої педагогічної діяльно-

сті як педагогічна умова, визначає набуття студен-

том власної позиції у навчанні та майбутній 

професійній діяльності, що безпосередньо впливає 

на успішність процесу підготовки майбутнього ін-

женера-педагога.  

Безумовно таке ставлення розвивається під час 

участі студентів у різних формах навчально-пізна-

вальної активності. 

Але підкреслимо, що при реалізації процесу 

формування у студентів мотиваційно-ціннісного 

ставлення до майбутньої педагогічної діяльності 

необхідно враховувати особливості організації на-

вчально-виховного процесу в сучасній вищій 

школі, які визначають необхідність доповнення ау-

диторної роботи зі студентами позааудиторною на-

вчальною діяльністю.  

Сьогодні поступово акцент все більше зміщу-

ється в сторону самостійної навчальної діяльності 

студентів, що вимагає нових підходів до організації 

позааудиторних форм, відсоток яких у обсязі зага-

льного навчального навантаження студентів набли-

жується до міжнародної практики.  

У підготовці майбутніх інженерів-педагогів 

таке поєднання аудиторної та позааудиторної ро-

боти є актуальним, оскільки забезпечує зростання 

особистості педагога, розвиток його творчих здіб-

ностей, обдарувань, сприяє виробленню у фахівця 

неформального підходу до майбутньої інженерно-

педагогічної діяльності, стимулює розвиток загаль-

ної культури та професійної творчості. 

Н. Лизь та О. Лизь наголошують, що здатність 

студентів свідомо та самостійно відбирати та реалі-

зовувати власну освітню траєкторію, засвоювати 

освітню програму формується у руслі життєвих 

цінностей людини, у щільному взаємозв’язку з його 

здатністю висувати перспективні цілі, виявляти іні-

ціативу, брати на себе відповідальність, керувати 

своєю діяльністю [1, с. 32]. Тож, можемо зробити 

висновок, що самостійна робота є не лише одним із 

видів роботи студентів над здобуттям знань, а й 

способом формування особистості молодої лю-

дини, розвитку її ціннісної сфери, здобуття нових 
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життєвих і професійних мотивів.  

Аналіз практики підготовки майбутніх фахів-

ців свідчить, що не завжди мотивотвірного впливу 

змісту, форм та методів освіти, а також мотивуючих 

зусиль викладача протягом аудиторних занять до-

статньо для активізації всього потенціалу особис-

тості студента в напряму підготовки до педагогіч-

ної діяльності. Тож, необхідно створити умови для 

само мотивування студентів у процесі самостійної 

позааудиторної роботи.  

З розвитком самостійної навчальної діяльності 

студентів характер педагогічної взаємодії викла-

дача та студента змінюється. Від організуючої, пла-

нуючої та контролюючої вона стає орієнтуючою та 

рекомендуючою. У свою чергу змінюється і діяль-

ність студента, виступаючи суб’єктом самонав-

чання, він стає більш активним, підвищується рі-

вень відповідальності, з’являється більше можли-

востей у прояві власних інтересів та уподобань у 

процесі роботи з навчальним матеріалом, а отже 

формуються нові особистісно значущі мотиви до 

навчання та майбутньої професійної діяльності. 

Тож, окрім дидактичних цілей самостійних по-

зааудиторних занять (закріплення, поглиблення, 

розширення й систематизація знань, отриманих під 

час аудиторних занять), самостійна робота студен-

тів у позааудиторний час забезпечує розвиток здат-

ності студентів до самостійного оволодіння новим 

навчальним матеріалом щодо майбутньої педагогі-

чної діяльності; формування вмінь і навичок само-

стійної розумової праці для саморозвитку особисті-

стю професійних цінностей; розвиток самостійно-

сті мислення, заснований на становленні ціннісної 

сфери особистості майбутнього фахівця; форму-

вання професійної переконаності та вольових рис 

характеру студента.  

Вчені (В. Козаков, І. Соколова та ін. [2; 3]) ро-

зглядають проблему формування здібностей студе-

нтів до самостійної роботи як необхідну умову для 

розвитку позитивної навчальної мотивації і успіш-

ного, цілеспрямованого навчання, яке вміщує в 

себе: формування прийомів моделювання навчаль-

ної діяльності; усвідомлення раціональних прийо-

мів роботи з навчальним матеріалом; розвиток 

уваги та пам’яті; оволодіння прийомами поглибле-

ного та динамічного читання; складання планів 

своїх дій; конспектування; постановка та вирі-

шення навчально-практичних завдань. 

Підкреслимо, що один із важливих шляхів ор-

ганізації самостійної роботи студентів у позаауди-

торний час полягає у спрямуванні потенціалу дома-

шніх завдань на розвиток позитивного мотива-

ційно-ціннісного ставлення особистості студентів 

до майбутньої педагогічної діяльності.  Зміст дома-

шніх самостійних завдань тісно пов’язаний зі зміс-

том та цілями навчальних дисциплін, завдання ви-

дається та результат його виконання перевіряється 

викладачем на аудиторному занятті, тож така фо-

рма самостійної роботи дозволяє педагогу не втра-

чати контролю за ходом та наслідками такої ро-

боти, у той же час створюючи умови для прояву 

студентом самостійності.  

Діяльність майбутніх інженерів-педагогів має 

спрямовуватися не тільки на відтворення знань, 

отриманих в аудиторних формах роботи, на закріп-

лення, поглиблення й повторення пройденого, а 

стимулювати мотивацію студентів до самоосвіти, 

надавати їм наснаги для творчого професійного са-

мозростання.  

Для цього завдання рекомендуємо самостійні 

домашні завдання випереджального перспектив-

ного характеру, пов’язані з основними розділами 

навчальних програм, що виконуються в умовах 

створення позитивних настанов на майбутню про-

фесійну діяльність, надання дидактичних порад, 

матеріалів, літератури. 

Це, зокрема: складання схем, заповнення опо-

рних таблиць, відповіді на питання самоперевірки; 

розв’язання творчих професійно-спрямованих за-

вдань, виконання вправ із підвищення професійно-

педагогічної майстерності. 

Завдання, які видаються студентам, мають по-

слідовний характер та логічно взаємопов’язані. 

Контроль використання завдань доречно про-

водити у вигляді взаємної співбесіди студентів у мі-

крогрупах. У кожну групу підбираються як сильні, 

так і слабкі студенти, це сприяє їх самоосвіті. 

Поряд із домашніми завданнями, однаковими 

для всіх студентів, пропонуємо застосовувати ди-

ференційовані індивідуально-дослідні завдання, що 

дозволяють майбутнім вихователям працювати від-

повідно до власних інтересів, бажань, рівня своєї 

підготовки. 

Виконання індивідуально-дослідних завдань 

має велике мотивуюче значення у підготовці май-

бутніх інженерів-педагогів, оскільки такі завдання 

сприяють розвитку індивідуальних здібностей сту-

дентів як суб’єктів професійної діяльності. 

Водночас такого роду завдання стимулюють 

розвиток творчості, сприяють обміну знаннями та 

професійним досвідом на навчальних заняттях, 

створюють творчу атмосферу, радість професій-

ного спілкування. 

Для виконання індивідуально-дослідних за-

вдань необхідні готовність до професійного само-

розвитку, самоусвідомлення доцільності розвитку 

ціннісної сфери власної особистості; прагнення до 

постійного набуття нових знань, засвоєння основ 

професійної поведінки. 

У ході розробки самостійних індивідуально-

дослідних завдань необхідно виходити насамперед 

зі змісту майбутньої професійної діяльності студе-

нтів, з аналізу трудових функцій інженера-педа-

гога, використовувати міжпредметні зв’язки, спи-

ратися на наявний у студентів особистісний та про-

фесійний досвід. 
Для оптимізації потенціалу позааудиторних 

форм та методів навчання щодо розвитку позитив-
ного мотиваційно-ціннісного ставлення особис-
тості студентів до майбутньої педагогічної діяльно-
сті сприятиме й розробка дистанційної форми педа-
гогічної взаємодії (електронні версії лекцій, 
навчальні матеріали, розміщені на навчальних інте-
рнет-сайтах та в електронних мережах). Із цією ме-
тою можуть також використовуватися навчальні 
комп’ютерні програми, в тому числі гіпертекстові, 
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мультимедіа, інтелектуальні, що дозволяють навча-
тися у двох режимах – інформаційно-довідковому 
та контрольно-навчальному. Такі нові, сучасні фо-
рми навчання є наближеними до потреб молоді у ві-
ртуальному комп’ютерному спілкуванні, оволо-
дінні інноваційними формами технічної взаємодії. 
Тому, для студентів, особливо інженерно-педагогі-
чних спеціальностей створення таких можливостей 
для самостійної роботи створює додаткову мотива-
цію до оволодіння майбутньою педагогічною діяль-
ністю. 

Важливими для розвитку позитивного мотива-
ційно-ціннісного ставлення особистості студентів 
до педагогічної діяльності є і такі форми самостій-
ної роботи, як індивідуальна науково-дослідницька 
діяльність (публікації, участь у конференціях, олім-
піадах та інших конкурсах), робота в навчально-ме-
тодичних кабінетах, лабораторіях у позанавчаль-
ний час, робота в інформаційних мережах і опрацю-
вання додаткової літератури (остання відбувається 
без керівництва викладача). 

Важливо підкреслити, що електронні матері-
али для самонавчання студентів слід збагачувати 
інформацією, здатною посилювати розвиток пози-
тивного мотиваційно-ціннісного ставлення особис-
тості майбутніх інженерів-педагогів до майбутньої 
педагогічної діяльності. 

Наприклад, розміщувати відео-матеріали, які 
демонструють відкриті заняття студентів-практика-
нтів, лекції викладачів з питань формування у сту-
дентів мотиваційно-ціннісного ставлення до майбу-
тньої педагогічної діяльності, відео-звіти про ре-
зультати конкурсів, конференцій, семінарів щодо 
проблеми формування у студентів ціннісного 
сприйняття майбутньої праці та багато іншого. 

Комплексна реалізація зазначених форм позаа-
удиторної навчальної діяльності, спрямування їх 
потенціалу навчання на розвиток позитивного мо-
тиваційно-ціннісного ставлення особистості студе-
нтів до педагогічної діяльності забезпечуватиме на-
буття студентами позитивної мотивації щодо ро-
боти над ціннісною сферою власної особистості в 
напряму підготовки до майбутньої професійної ді-
яльності, зокрема: підвищення рівня особистої са-
морегуляції, самосвідомості, адекватності самооці-
нки, рефлективності, організованості, самостійно-
сті, сформованості вольових якостей; розвиток 
уміння самостійно формулювати й утримувати 
мету навчальної або навчально-професійної діяль-
ності до її реалізації, навички моделювати власну 
діяльність, оцінювати кінцеві та проміжні резуль-
тати своїх дій; опанування основами професійної 
культури, розвитку педагогічної майстерності.  

Резюме. У цілому, проведене дослідження до-
зволило нам дійти таких висновків:  

- у межах нашого дослідження ми будемо ви-
значати педагогічні умови як спеціально створені 
обставини, вимоги, здатні регулювати педагогіч-
ний процес, зокрема процес формування у студен-
тів позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення 
до майбутньої педагогічної діяльності, упорядкову-
вати та вдосконалювати усі його компоненти (мета, 
завдання, принципи, зміст, форми, методи тощо), 

спрямовувати їх на розвиток професійно-педагогіч-
них характеристик студентів, ціннісної сфери їх 
особистості. Обґрунтовані умови повинні: уклада-
тися в загальну концепцію підготовки фахівців да-
ного профілю; враховувати загальні організаційні 
умови навчально-виховного процесу НЗВО; забез-
печувати формування професійних знань, умінь та 
навичок у цілому, й зокрема фахової готовності до 
майбутньої педагогічної діяльності; сприяти акти-
візації навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, збагачувати її зміст; розроблятися з урахуван-
ням індивідуальних особливостей студентів, бути 
спрямованими на їх задоволення; сприяти розвитку 
особистості майбутнього фахівця й особливо цінні-
сної її сфери.  

- однією з педагогічних умов формування по-
зитивного мотиваційно-ціннісного ставлення осо-
бистості майбутніх інженерів-педагогів до профе-
сійної діяльності є спрямування виховного потенці-
алу позааудиторних форм та методів навчання на 
розвиток позитивного мотиваційно-ціннісного ста-
влення особистості студентів до майбутньої педа-
гогічної діяльності  

Її необхідність визначається тим, що не завжди 
мотивотвірного впливу змісту, форм та методів 
освіти, а також мотивуючих зусиль викладача про-
тягом аудиторних занять достатньо для активізації 
усього потенціалу особистості студента у напряму 
підготовки до майбутньої педагогічної діяльності.  

За зазначеною умовою позитивне мотива-
ційно-ціннісне ставлення особистості студентів до 
майбутньої педагогічної діяльності має додатково 
формуватися під впливом різних форм позааудито-
рної навчальної діяльності (самостійні домашні за-
вдання випереджального перспективного харак-
теру; дистанційні форми педагогічної взаємодії: 
електронні версії лекцій, навчальні матеріали роз-
міщені на навчальних інтернет-сайтах та в елект-
ронних мережах; самонавчання та самоперевірка за 
допомогою навчальних комп’ютерних програм; 
творчі індивідуально-дослідні завдання; індивідуа-
льна науково-дослідницька діяльність: публікації, 
участь у конференціях, олімпіадах та інших конку-
рсах; робота в навчально-методичних кабінетах, ла-
бораторіях у позанавчальний час; робота в інфор-
маційних мережах і опрацювання додаткової літе-
ратури тощо).  
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются критерии, показатели и уровни сформированности маркетинговой компетенции 

в условиях вуза. Большое место в работе занимает рассмотрение критериев оценки развития 

маркетинговой компетенции. Выделены основные показатели данных критериев. 

ABSTRACT 

The article examines the criteria, indicators and levels of formation of marketing competence in a university. 

A large place in the work is considered by the criteria for evaluating the development of marketing competence. 
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В Берлинском коммюнике стран-участниц Бо-

лонского процесса подчеркивается, что «первичная 

ответственность за гарантию качества высшего об-

разования в соответствии с принципами институци-

ональной автономии лежит непосредственно на 

каждом вузе. Учебные заведения должны разрабо-

тать политику и связанные с ней процедуры гаран-

тии качества и стандартов своих программ и серти-

фикатов. Они также должны полностью посвятить 

себя развитию осознания важности качества и обес-

печения качества в своей работе. Студенты должны 

оцениваться с помощью последовательно применя-

емых опубликованных критериев, положений и 

процедур» [7]. В основе данной модели лежит ком-

петенстностный подход, она включает в себя за-

дачу проведения анализа динамики развития марке-

тинговой компетенции выпускников. 

Для эффективности оценки усвоение 

содержания образовательной программы 

необходимо учитывать следующие критерии: 

объективные, валидные, ценностные, уровневые. 

Данные термины соответствуют содержанию 

компетентностного подхода. Основываясь на 

вышесказанном, процесс оценивания компетенций 

студентов будет происходить через критерии, 

показатели и уровни сформированности. Именно 

оценивание по критериям должно лежать в основе 

оценки маркетинговой компетенции, подтверждать 

верный выбор теоретических подходов в процессе 

развития данной компетенции студентов вузов. 

Понятие «критерий» толкуется в словарях при-

мерно одинаково. «Критерий» в Большой совет-

ской энциклопедии (от греч. kritērion - средство для 

суждения) - это признак, на основании которого 

производится определение или классификация 

чего-либо; мерило суждения, оценки. В философ-

ском словаре критерий определяется как признак, 

на основании которого производится оценка, сред-

ство проверки, мерило оценки; в теории познания – 

признак истинности или ложности положения. В 

социологическом словаре критерий — это мера 

оценки, определения, сопоставления явления или 

процесса; признак, являющийся основой квалифи-

кации. На основе анализа научных трудов по каче-

ству образования, эконометрике и квалиметрии 

С.Е. Шишова и В.А. Кальней, и др. [5] мы опреде-

ляем понятие «критерий» как качественную харак-

теристику объекта мониторингового исследования, 

эталонный признак, служащий основой классифи-

кации. 

Критерии истинности подразделяют на логи-

ческие логические (формальные) и эмпирические 

(экспериментальные). Формальным критериям ис-

тины служат логические законы: истинно все, что 

не заключает в себе противоречия, логически пра-

вильно. Эмпирическими критериями истинности 

служит соответствие знания экспериментальным 

данным [6]. Следовательно, эмпирическое исследо-

вание направлено на изучение явлений и связи 

между ними. Уровень теоретического познания 

предполагает выделение существенных связей. Эм-

пирическое и теоретическое познание выделяют 

как два особых вида исследовательское деятельно-

сти. Стоит отметить, что предмет их разный, теория 

и эмпирическое исследование имеют дело с раз-

ными срезами одной и той же действительности. 

Эмпирическое познание изучает явления и их взаи-

модействие; в этих связях, в отношениях между яв-

лениями оно может уловить проявление закона. Но 

в чистом виде он дается только в результате теоре-

тического исследования. 

Раскроем понятие «показатели». В научно-пе-

дагогических источниках «показатели» рассматри-
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вают как «количественные или качественные ха-

рактеристики сформированности того или иного 

критерия».  

Советский энциклопедический словарь дает 

формулировку и разделяют понятия качественные 

и количественные показатели: Качественные пока-

затели (качество) – философская категория, выра-

жающая существенную определённость объекта, 

благодаря которой он является именно этим, а не 

иным. Качество – объективная и всеобщая характе-

ристика объектов, обнаруживающаяся в совокуп-

ности их свойств. Количественные показатели (ко-

личество) – философская категория, выражающая 

внешнюю определённость объекта: его величину, 

число, объём, степень развития свойств и т.д.; изме-

нение количественной определённости объекта, до-

стигнув определённой меры, ведёт к изменению ка-

чества [1]. 

В данном анализе исходим из интерпретации о 

системе критериев и показателей как о совершен-

ной модели сформированности маркетинговой 

компетенции, с которой сопоставляются показа-

тели, полученные в результате эмпирического ис-

следования.  

При определении критериев оценивания ком-

петенций мы опирались на их структуру, считая, 

что оценивание будет полным и всесторонним 

только в том случае, если оцениваются все возмож-

ные составляющие (компоненты) ее структуры. В 

соответствии со структурой компетенций и направ-

лениями оценивания определены критерии, позво-

ляющие определить уровень ее сформированности: 

когнитивный, операционно-деятельностный, лич-

ностно-мотивационный, рефлексивно-оценочный. 

При этом каждый критерий маркетинговой компе-

тенции раскрывается через соответствующие пока-

затели владения обобщенной структурой професси-

ональной деятельности и установлены уровни (ба-

зовый, продуктивный, 

эффективный) сформированности.  

Когнитивный критерий является системообра-

зующим в составе маркетинговой компетентнции, 

cистемностью знаний - способностью к тематиче-

скому обобщению информации, ее анализу, вос-

произведению системы понятий области «марке-

тинг»; интегрированностью знаний - способностью 

применять полученные при изучении различных 

учебных предметов знания и умения для решения 

конкретных профессиональных задач (учебно-тео-

ретических, учебно-практических, практических); 

осознанность и практикоориентированность зна-

ний - понимание сферы применимости информа-

ции, способность выделить знания, необходимые 

для решения конкретных социальных / профессио-

нальных задач, понимание и оценка целей и задач 

деятельности современного учителя; осознание 

значимости ключевых базовых (общепедагогиче-

ских) и специальных маркетинговых компетентн-

ций; отношение к педагогической деятельности в 

рамках нового профессионального контекста и сте-

пенью удовлетворенности педагогическим трудом. 

Этот критерий предполагает наличие у студента 

операционного мышления и выработки нестандарт-

ных решений и представляет собой результат по-

знавательной деятельности будущего педагога. По-

казателями данного критерия являются: 1) умение 

проводить мониторинговые исследования и умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 2) 

умение формулировать проблемы и аргументиро-

вать выводы; 3) владение методикой планирования 

корректирующих мероприятий. Операционно-дея-

тельностный критерий определяется содержанием 

профессиональных умений, способностью приме-

нять компетенции в профессиональной деятельно-

сти при решении конкретных педагогических за-

дач: в стандартных ситуациях по алгоритмам, а 

также творческое применение компетенций в не-

стандартных ситуациях. По мнению В. А. Сласте-

нина, умения представляют собой «образование, за-

ключающееся в освоении человеком, группой, кол-

лективом определенных приемов, способов, 

навыков деятельности» [3]. Данный критерий про-

является в подготовленности студента к рациональ-

ной организации профессиональной деятельности, 

применяя различные технологии на основе знаний, 

умений и навыков, с целью придания творческого 

характера своей деятельности, мобильности, гибко-

сти и адаптивности в профессиональной среде. По-

казателями данного критерия являются: 1) владе-

ние механизмами привлечения внимания к соответ-

ствующей информации (сообщению); 2) 

установление механизмов «удовлетворения» по-

требностей; 3) формирование намерения действо-

вать в соответствии с необходимой целью.  

Личностно-мотивационный критерий вклю-

чает уровень сформированности личностного, 

смыслообразующего отношения педагога к своей 

деятельности, сформированности профессио-

нально важных качеств (нравственных, этических и 

пр.), оказывающих влияние на его образователь-

ную деятельность, реализацию способностей, тен-

денцию к саморазвитию. Данный критерий рас-

сматривается как система ценностных ориентаций, 

мотивов, интересов, которые определяют способ-

ность человека к саморегуляции, самоопределе-

нию, рефлексии, к самоутверждению в окружаю-

щей среде. Показателями данного критерия явля-

ются: 1) интерес к деятельности как стимулу 

удовлетворения личностных потребностей; 2) уме-

ние формировать позитивные установки к деятель-

ности; 3) умение определять степень внутренней 

потребности субъектов. 

Рефлексивно-оценочный критерий предпола-

гает развитие рефлексивной деятельности, способ-

ности к обобщению и формированию адекватной 

стратегии. Показателями данного критерия явля-

ются: 

1) определение целевых групп для трансляции 

персонального имиджа; 2) формулировка стратегий 

формирования по отдельным составляющим ими-

джа персоны; 3) наличие механизмов позициониро-

вания публичной личности. 

Учитывая матрицу образовательных результа-

тов, каждую группу компетенций следует класси-
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фицировать по уровням сформированности, кото-

рые зависят от планируемого образовательного ре-

зультата, вида выполняемой в рамках дисциплины 

деятельности (репродуктивной, частично-поиско-

вой, поисковой), подготовки студентов и их лич-

ностных характеристик. Уровни сформированно-

сти маркетинговой компетенции выбраны итого-

вым критерием эффективности. Понятие «уровень» 

отражает диалектический характер процесса разви-

тия, позволяющий познать предмет во всем много-

образии его свойств, связей и отношений. Данное 

понятие употребляется для отображения очередно-

сти традиций, где многие из последующих пред-

ставляют собой менее крупные ступени повышения 

организации по сравнению с одной или несколь-

кими предыдущими ступенями [4]. В основу каж-

дого из уровней положены понятия познавательной 

деятельности: воспроизведение, понимание, при-

менение, анализ, синтез, оценка. Нами предлага-

ются к использованию три уровня: базовый, про-

дуктивный, эффективный, которые в ходе экспери-

мента явились показателем его успешности и 

результативности. Характеризуя уровни, мы учи-

тывали маркетинговый аспект, оценивая каждый из 

уровней по четырем критериям: личностно-мотива-

ционному, когнитивному, операционно-деятель-

ностному, рефлексивно-оценочному, сообразно по-

казателям, выделенным в структуре маркетинговой 

компетенции. Представим качественные характе-

ристике уровней сформированности маркетинго-

вой компетенции. Базовый уровень сформирован-

ности маркетинговой компетенций является мини-

мальным показателем и основой для дальнейшего 

совершенствования маркетинговой компетенции. 

Базовый уровень характеризуется следующими по-

казателями: студент осознает роль той или иной 

компетенции в структуре будущей профессии; зна-

ния о действиях, относящихся к реализации про-

фессиональных функций являются неосознанными; 

умение проводить анализ, определять перспективы, 

принимать решения, налаживать контакты на ос-

нове целеполагания находятся в стадии формирова-

ния. Недостаточно высокая мотивация, отсутствие 

новаторских творческих (инновационных) идей, 

недостаточно развиты умения профессионально-

речевой и поведенческой деятельности. Вместе с 

тем студент интересуется проблемой новой роли 

педагога в современном контексте, связывая нали-

чие маркетинговой компетенции с будущей про-

фессиональной успешностью. Продуктивный уро-

вень считаем следующей ступенью, на которую 

приходит студент в процессе развития маркетинго-

вых компетенций. Продуктивный уровень характе-

ризуется наличием устойчивой мотивации к совер-

шенствованию своей деятельности, обобщению 

опыта, вариативности и целенаправленности дей-

ствий, их творческому исполнению. Студенты 

осмысленно проектируют реализацию профессио-

нальных функций, учитывая предметно-содержа-

тельный, психологический, социальный, управлен-

ческий аспекты профессиональной деятельности, 

способны прогнозировать ход и результат профес-

сионального воздействия, общественную значи-

мость деятельности и ее последствия, адекватно и 

самостоятельно корректировать пробелы и недо-

четы. Студенты осознанно стремятся к самосовер-

шенствованию, осознают важность всех компонен-

тов компетенции для выполнения профессиональ-

ных функций и способов их реализации в 

практической деятельности, имеют устойчивую 

профессиональную мотивацию. Сформированы ос-

новы профессиональной толерантности, умения до-

стигать положительного результата при реализации 

основных направлений маркетинговой деятельно-

сти, сформированы профессионально-речевая и по-

веденческая деятельность. И как высокий показа-

тель выступает эффективный уровень сформиро-

ванности маркетинговых компетенций. 

Эффективный уровень характеризуется включе-

нием идеи значимости маркетинговой компетенции 

будущего педагога в систему индивидуально-про-

фессиональных ценностей, развитым мотивом до-

стижения максимальной самореализации в профес-

сиональной сфере. Эффективный уровень характе-

ризуется: умением осуществлять выбор самой 

эффективной формы комбинирования компетен-

ций, позволяющей эффективно организовать про-

цесс взаимоотношений с внешней и внутренней об-

щественностью, а также сформированным граж-

данско-профессиональным мировоззрением и 

профессиональным мышлением, умением опреде-

лять и налаживать любые контакты на основе целе-

полагания и прогноза, сформированностью и рас-

ширением всех компонентов профессиональной 

компетенции. Эффективный уровень компетенции 

характеризуется способностью студентов создавать 

новые решения, вырабатывать новые приемы, опи-

раясь на трансформацию алгоритмов и методов 

действий соответственно возникшей новой педаго-

гической задаче. Результаты теоретических и при-

кладных исследований в области определения кри-

териев, показателей и уровней свидетельствуют о 

том, что рассматриваемые критерии, показатели и 

уровни могут быть как однородными, так и разно-

плановыми. Процесс оценивания целесообразно ре-

ализовывать в той логической последовательности, 

в какой проводится обучение. Можно выделить 

этапы оценивания: предварительный, текущий, 

промежуточный (семестровый) и итоговый.  

Важнейшими принципами критериального 

оценивания являются объективность, систематич-

ность, наглядность (гласность).  

Объективность заключается в научно-

обоснованном содержании диагностических тестов 

(заданий, вопросов), диагностических процедур, 

равном, дружеском отношении педагога ко всем 

обучаемым, точном, адекватном установленным 

критериям оценивании знаний, умений. 

Практически объективность диагностирования 

означает, что выставленные оценки совпадают, 

независимо от методов и средств контролирования 

и педагогов, осуществляющих диагностирование. 

Требование принципа систематичности состоит в 

необходимости проведения диагностического 

контролирования на всех этапах дидактического 
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процесса - от начального восприятия знаний и до их 

практического применения. Систематичность 

заключается и в том, что регулярному 

диагностированию подвергаются все обучаемые с 

первого и до последнего дня пребывания в учебном 

заведении. Контроль необходимо осуществлять с 

такой частотой, чтобы надежно проверить все то 

важное, что обучаемым надлежит знать и уметь. 

Принцип системности требует комплексного 

подхода к проведению диагностирования, при 

котором различные формы, методы и средства 

контролирования проверки, оценивания 

используются в тесной взаимосвязи и единстве, 

подчиняются одной цели. Такой подход исключает 

универсальность отдельных методов и средств 

диагностирования. Принцип 

наглядности (гласности) заключается прежде всего 

в проведении открытых испытаний всех обучаемых 

по одним и тем же критериям. Рейтинг каждого 

обучающегося, устанавливаемый в процессе 

диагностирования, носит наглядный, сравнимый 

характер. Принцип гласности требует также 

оглашения и мотивации оценок. Оценка - это 

ориентир, по которому обучаемые судят об 

эталонах требований к ним, а также об 

объективности педагога. Необходимым условием 

реализации принципа является также объявление 

результатов диагностических срезов, обсуждение и 

анализ их с участием заинтересованных людей, 

составление перспективных планов ликвидации 

пробелов [2]. Таким образом критерии, показатели 

и уровни представляют собой систему, которая: 1) 

является индикатором, характеризующим 

минимальное (пороговое) и максимальное 

(профессиональное) значение компетенций, при 

котором можно говорить об их сформированности; 

2) состоит из обоснованных показателей, по 

которым можно судить о степени соответствия 

педагога-бакалавра требованиям современного 

рынка труда, о его конкурентоспособности в 

условиях рыночной экономики. 
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АНОТАЦІЯ 

Розкрито зміст та навчальні можливості окремих прийомів технології критичного мислення під час 

вивчення курсу «Нова історія країн Сходу». Продемонстровано основні структурні елементи кожного 

означеного прийому. Представлено приклади використання цих прийомів. Запропоновано варіанти їх ви-

користання у курсах фундаментального циклу під час підготовки майбутніх вчителів історії.  

ABSTRACT 

The content and educational opportunities of certain techniques of critical thinking technology in while learn-

ing the course «Modern history of Eastern countries» are revealed. The main structural elements of each of these 

techniques are demonstrated. Examples of using these techniques are provided. Variants of their use in courses of 

the fundamental cycle in the preparation of future history teachers are proposed. 

Ключові слова: педагогічні технології, методи навчання, «Нова історія країн Сходу», «Сенкан», 

«Діаманта», «Fishbone». 

Keywords: educational technology, teaching methods, «Modern history of Eastern countries, «Cinquain», 

«Diamond», «Fishbone». 

 

Постановка проблеми. Швидкий розвиток 

суспільства вимагає змін методів і прийомів нав-

чання майбутнього покоління. На сьогоднішній 

день в Україні для випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів задекларовано наступні 

наскрізні вміннями: читання з розумінням, уміння 

висловлювати власну думку усно і письмово, кри-

тичне та системне мислення, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність співпрацювати з іншими 

людьми [3]. Відповідно, що і випускники закладів 

вищої освіти також мають володіти даними вмін-

нями, особливо випускники педагогічного спря-

мування.  

Аналіз останніх досліджень. Технології кри-

тичного мислення та їх використання в дидактиці 

для педагогів не є новими. Тут варто виділити 

наступні прізвища А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метью, 

Д. Макінстер, С. Терно, О. Пометун тощо [4; 5; 6; 7; 

8; 9]. Крім того про варіації застосування окремих 

прийомів критичного мислення можна побачити на 

сторінках освітніх платформ «НаУрок», «Все-

освіта» та на персональних сайтах вчителів.  

Метою даного дослідження є аналіз викори-

стання окремих прийомів критичного мислення під 

час вивчення курсу профільної підготовки май-

бутніх вчителів історії «Нова історія країн Сходу».  

Виклад основного матеріалу. Критичним ми-

сленням називають навичку, яка, крім іншого, до-

помагає розпізнати корінь проблеми, а не її окремі 

прояви, дозволяє зважено оцінювати події та 

явища, відрізняти брехню, маніпуляцію і емоційні 

висловлювання від фактів. На сьогодні питання ро-

звитку технології критичного мислення в освітнь-

ому процесі залишається актуальним. Як нам 

відомо, критичне мислення – складний процес 

творчого переосмислення понять та інформації. 

Крім того, це активний процес пізнання, який 

відбувається одночасно на декількох рівнях. Адже 

знання, що їх засвоює критично мисляча людина, 

постійно диференціюються й систематизуються з 

точки зору ступеня їх істинності, вірогідності, до-

стовірності [1, с. 63].  

Ф. Станкато трактує критичне мислення, як 

мислення вищого порядку. Воно спирається на от-

риману інформацію, усвідомлене сприйняття влас-

ної розумової діяльності в оточуючому інтелекту-

альному середовищі. Однак рівень критичності 

визначається не тільки запасом знань, а й осо-

бистісними якостями, установками, переконан-

нями. По суті, це формулювання суджень відносно 

правдивості та реальності заяв або відповідей щодо 

розв’язання проблем [2, с. 156] 

Організація навчально-пізнавальної діяльності 

з використанням технології критичного мислення, 

зокрема, й під час вивчення курсу «Нова історія 

країн Соду», розглядається сьогодні як важливий 

дидактичний напрям, в якому домінують: пошук 

чіткої постановки проблеми, обґрунтування, фор-

мулювання, твердження; використання різноманіт-

них інформаційних джерел та посилання на них; до-

тримання основної теми та її цілей; вплив сприй-

няття й розуміння чужих думок, схильність до 

застосування умінь й навичок критичного мис-

лення у житті.  

Під час вивчення дисципліни «Нова історія 

країн Сходу» використовуються окремі прийоми 

технології критичного мислення. Чому важливо ви-

користовувати прийоми критичного мислення під 

час вивчення даного курсу? Тому, що ці прийоми 

сприяють не тільки формуванню критичного 

сприйняття інформації при роботі з різними типами 

та видами як історичних, так і медійних джерел, а й 

формуванню навичок активного слухання, ко-

мунікабельності, здатності прислухатися і сприй-

мати іншу точку зору, мислити абстрактно, знахо-

дити нестандартні підходи до вирішення проблем, 

покращують розуміння нової термінології.  

Залучення прийомів критичного мислення до 

навчального процесу розпочинається з най-

простіших прийомів. Зокрема «Відкритий мікро-

фон», «Мозковий штурм». Саме ці прийоми дозво-

ляють налаштувати студентську аудиторію до 

спілкування, залучити всіх до обговорення теми, 

з’ясувати ступінь підготовки аудиторії в цілому і 

окремих слухачів зокрема. Обов’язкова умова – всі 

мають висловити власні думки, навіть якщо таких 

немає слухачі мають це проговорити вголос. Щоб 

не пропустити жодного слухача, краще передавати 

слово ланцюжком від одного студента до ін-

шого [10].  

Дуже вдалим прийомом на початковому етапі 

застосування технології критичного мислення під 
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час вивчення курсу «Нова історія країн Сходу» є 

використання прийому «Алфавіт». Коли студенти 

отримують завдання написати якнайбільше фактів 

до теми заняття, при цьому кожне слово-факт по-

винно починатися з літер алфавіту за порядком. 

Наведемо приклади (уривки робіт студентів) до 

окремих тем. Так, до теми «Історія Індії у ХVІ – на 

початку ХХ ст.» маємо такий алфавіт.  

Агресивна 

Бабур 

Віджайянагар 

Гоа 

Делі 

Експорт 

Європейська колонізація 

Жорстока 

Звичаї 

Індуїзм та Іслам (Маснюк В.) 

А ось на тему «Османська імперія у ХVІ – на 

початку ХХ ст.» такий . 

Аравія 

Балканський півострів  

Великий візир  

Галери 

Держава 

Економічна криза  

Європейська боротьба  

Жадібна на нові території  

Завоювання османів / законодавство  

Ймовірність перемоги османів під Віднем була 

на низькому рівні (Бєляєва К.)  

При виконані цієї вправи вперше часу витра-

чається багато, але ця вправа яскраво ілюструє сту-

дентам важливість мати знання з теми і значний 

словниковий запас. А викладач в свою чергу має 

можливість перевірити наскільки студенти опа-

нували матеріал, на чому варто зупинити увагу на 

занятті. З кожним наступним використанням цієї 

вправи вона проходитиме швидше, студенти більш 

точно будуть використовувати терміні, а деякі 

наводити навіть словосполучення або речення. Як 

от у алфавіті до теми «Японія в ХVІ – на початку 

ХХ ст.» 

А – Асігака – це період в історії Японії, коли 

при владі були сьогуни з роду Асігака (перша три 

чверті XVI століття до 1573 р.) 

Б – Будівництво доріг, кораблів для каботаж-

ного плавання та експедиції в сусідні країни заохо-

чували князі даймьо.  

В – В країні в 60-х рр. XVI століття майже не 

існувало єдиної влади, цей столітній період отри-

мав назву «Смутного часу» 

Г – Гільдії, що займалися оптовою торгівлею 

виникли в таких містах як Сакаі, Хірадо, Хакато, 

Яматугі.  

Д – До кінця XV століття Японія займала тери-

торію, майже рівну сучасній, за винятком Північ-

ного острова Хоккайдо і південних островів Рюкю. 

Е – Економічна відсталість була характерна 

для Японії на рубежі XV-XVI століття.  

Є – Європейці на території Японії з`явилися у 

1548 р. 

Ж – Жорстоко розправлявся в з непокірними 

феодалами, роздавав захоплені землі своїм воєнним 

начальникам та встановлював військову диктатуру 

Ода Набунага.  

З – Значно впорядкована ввійшла економіка 

Японії в XVII століття, переживаючи великий 

підйом.  

І – І торговці, і ремісники складали перше насе-

лення нових призамкових міст.  

Ї – ЇЇ (Японії) великі зміни в економіці і 

соціальній структурі суспільства і становили сенс 

того перехідного періоду, яким було XVI століття в 

японській історії. 

Й – Й Тойотомі Хідейосі як і Ода Набунага 

проводив політику об`єднання за допомогою війсь-

кової сили.  

К – Кораблі португальців, озброєнні пушками, 

викликали великий інтерес у даймьо.  

Л – Лише воїнами стали самураї, а плату від 

свого сеньйора отримували рисом.  

М – Місіонери в Японії проводили досить 

успішну діяльність.  

Н - На Кюсю хрестилися багато великих дайме 

(разом з усіма підданими), бажаючи залучити в 

порти, розташовані на їх території, португальські 

кораблі і взяти таким чином в свої руки частину за-

морської торгівлі, що обіцяло їм великі бариші. 

О - Особливий інтерес викликали мушкети, з 

огляду на постійні феодальні війни, вони довгий 

час називалися в Японії Танегасіма – за найме-

нуванням острова, куди прибули перші європейці.  

П - Проводив Тойотомі Хідейосі не тільки ак-

тивну внутрішню політику і економічні реформи з 

упорядкування фінансової системи, розвитку 

торгівлі і промисловості, але при ньому вперше за 

тисячу років японської історії здійснив зовнішню 

експансію проти Кореї (перший похід - в 1592 р., 

другий - в 1597 р.), спрямовану за таємним задумом 

на завоювання Китаю, а потім і Південно-Східної 

Азії. 

Р - Розпочата в 1588р. перепис земель, в ре-

зультаті якої вся земля була обмірена, розподілена 

за якістю і роздана селянам без права залишати 

ділянки, була наступним кроком у збільшенні їх 

кріпосної залежності. 

С - Сподвижники Хідейосі почали люту бо-

ротьбу за владу, що завершилася знаменитою бит-

вою при Секігахара 1600 р., де переможцем вийшов 

Іеясу. 

Т – Токугава Іеясу - нащадок стародавнього 

знатного роду і найбагатша людина в країні, в 

1603 р. оголосив себе сьогуном, заснувавши нову 

династію – Токугава. 

У - Увійшов до столиці країни місто Кіото Ода 

Набунага як захисник законних прав сьогуна 

Асікаґа Йосіакі. 

Ф - Феодальні князівств так і залишилися ос-

новою адміністративно-політичного устрою і в 

період єдиновладдя Токугави.  

Х – Хідейосі провів стільки змін, що за наси-

ченістю подіями, кількістю економічних і соціаль-



Sciences of Europe # 50, (2020)  35 

них реформ можна порівняти зі століттям попе-

реднього періоду. В Центральний провінціях 

Хідейосі в 1590 р. підкорив клан Ходзьо. 

Ч - Чотири стани за указом Іеясу Токугавою: 

самураї, селяни, ремісники і торговці. 

Ш – Шпигунство, обов'язковість доносу і жор-

стокі покарання за всі порушення встановлених 

правил були важливою частиною державною си-

стеми сьогунату Токугави.  

Щ - По відношенню до інших станів будь-який 

представник самурайства мав соціальні привілеї аж 

до того, Що міг на місці зарубати мечем всякого, 

хто, на його думку, виявився недостатньо шанобли-

вим 

Я – Якість та колір тканини для плаття регла-

ментувалося для представників вищих і нижчих фе-

одалів (Українцева О.).  

Для швидкої перевірки знань з теми і їх уза-

гальнення використовується прийом «Сенкан» 

(«Сінквей»). Всього п’ять рядків дозволяють 

швидко перевірити володіння студентами темою. 

Використовується як на початку заняття, так і в 

кінці. Єдина умова – порядок написання має бути 

розміщено на дошці. Порядок доволі простий, при 

частому використані слухачі будуть його знати, а 

на перших порах він має бути перед очима слухачів. 

Студенти отримують тему-завдання від викладача і 

створюють свій вірш. Далі кожен озвучує те, що 

написали. Коли всі озвучили свій «Сенкан» викла-

дач узагальнює результат щодо теми: що правильно 

виокремили, а що упустили і на чому варто зупи-

нити увагу.  

Наведемо приклади до теми «Особливості ро-

звитку Китаю в ХVІ – на початку ХХ ст.».  

Китай нового часу (Кучерявенко Д.) 

Людний, кривавий 

Виживає, бореться, розвивається 

Плантація, колонія, опіум 

Плацдарм бойових дій 

Піднебесна 

Китай нового часу (Шишка Н.) 

Великий, багаточисленний 

Воює, розпадається, занепадає 

Війна за незалежність 

Імператор 

Китай нового часу (Назарова Ю.) 

Закритий, розвинутий 

Воюєш, відроджуєш, торгуєш 

Стародавня цивілізація у Східній Азії 

Піднебесна 

Китай нового часу (Куса О.) 

Великий, чисельний 

Будує, розвиває, торгує 

Китайська цивілізація, опіум 

Манжчурія 

Китай нового часу (Шєлєвей Є.) 

Надзвичайний, специфічний 

Дивує, насторожує, показує 

Опіум, експансія, конфуціанство 

Піднебесна 

Більш складним, але дієвим, є прийом 

«Діаманта». Використовувати варто, після того як 

слухачі опанували «Сенкан» і можуть створювати 

його вже досить швидко і самостійно. «Діаманта» 

нагадує за своєю структурою «Сенкан», але має сім 

рядків. Вимагає більше часу на виконання і дає 

більш ґрунтовне розуміння учнями теми, суті окре-

мого поняття.  

Прийом дійсно дієвим, особливо при вивченні 

нової термінології, суперечливих питань, проблем-

них тем. При виконані вправи студенти довго 

підбирають протилежне значення до теми, адже не 

завжди є до слова антоніми, тому добирають слова-

протиставлення. Зачитуючи готову «Діаманту» 

студенти самі розуміли всю складність самого по-

няття і встановлювали причино-наслідкові зв’язки 

між першим і останні словом [10].  

Наведемо приклади до теми «Історія Індії у 

ХVІ – на початку ХХ ст.» 

Індія в Новий час (Бєляєва К.) 

Перлина Британської імперії  

Унікальна, багата 

Воювати, захищати, поєднувати  

Експансія, дослідження, торгова кампанія, ре-

форми, європейці 

Проникати, колонізувати, витісняти  

Завойовницька, сильна 

Англія  

Індія в Новий час (Сантар Р.) 

Колонізована, багато народна 

Виникають, створюють, придушують 

Ост-Індійська кампанія, сипаї, колонізація, 

ІНК 

Ліквідувати, повстати, захопити 

Повстанська, непокірна  

Національний повстанський рух 

Індія в Новий час (Маснюк В.) 

Роздроблена, слабка  

Торгує, постачає, утворює 

Моголи, індуїзм, європейці, Гоа 

Об’єднується, завойовується, відстоює 

Красива, толерантна 

Індія  

Індія в Новий час (Українцева О.) 

Незалежна, освоєна 

Воює, розвивається, асимілюється 

Держава Великих Моголів, колонізація, за-

воювання, Ост-Індські компанії 

Укладає мир, регресує, націоналізується 

Колонізована, неосвоєна 

Британська Індія 

Розібратися студентам у складних і доволі тон-

ких питаннях історії Сходу допомагає і такий 

прийом критичного мислення як «Fishbone» (рибна 

кістка). Він дозволяє «розбити» загальну проблему 

тему на низку причин і аргументів. Застосування 

цього прийому допомагає студентам зрозуміти 

важливість аргументації, а також те, що кожна про-

блема – багатогранна, може мати кілька причин, що 

впивають одна на одну. Крім того, це яскрава 

візуалізація великого за обсягом теоретичного ма-

теріалу.  

Виконується на семінарському занятті до уза-

гальнення знань спільно всіма студентами на 

дошці, індивідуально на готовому шаблоні або 

створюють «скелет рибки» самостійно. Варто 



36 Sciences of Europe # 50, (2020) 

відмітити, що студентам подобається такий вид 

діяльності, до готового скелету вони додають еле-

менти (маленькі рибки, водорості, бульбашки, в 

яких зазначають окремі дати, терміни, персоналії 

тощо), що дає більш ґрунтовне розуміння навчаль-

ного матеріалу. Досить вдалим є використання 

«Fishbone» при самостійному опрацюванні теми 

студентами як дома, так і під час семінару.  

При самостійному опрацюванні теми на 

семінарі, всі отримують однаковий шаблон 

«рибки», опрацьовують тему або окреме питання, а 

потім порівнюють із готовим варіантом, розробле-

ним викладачем або по черзі презентують свої 

схеми, що стимулює живе спілкування і корегу-

вання сприйняття навчального матеріалу. При са-

мосійному опрацюванні теми дома, студенти ство-

рюють «скелет рибки» самостійно (кому як зручно, 

обмежень не робимо, хто роздруковує «скелет» з ін-

тернету, хто малює самостійно) важливо оцінювати 

власне наповнення і ступінь розгалуження «кісто-

чок», що свідчить про проведений аналіз теми, 

виділення головного та другорядного, встанов-

лення причино-наслідкових зв’язків між подіями, 

явищами, окремими персоналіями.  

Варто відмітити, що при відпрацюванні даного 

прийому в подальшому студенти все менше уваги 

звертають на естетичне оформлення, все більше 

вибудовується логічна структура, вона стає більш 

розгалуженою, а подача матеріалу стає більш ла-

конічною, при цьому студенти з легкістю можуть 

відтворити за цією схемою теоретичний матеріал 

навіть через певний проміжок часу.  

Наведемо приклади до теми «Особливості ро-

звитку Китаю в ХVІ – на початку ХХ ст.»  

 
 

Висновки. Це дійсно дієві прийоми технології 

критичного мислення у вивченні курсу «Нова 

історія країн Сходу», особливо враховуючи специ-

фіку даного курсу. Дуже багато нових термінів і по-

нять, великий обсяг інформації по окремій країні, 

зовсім інша філософія та сприйняття звичних для 

європейців подій та явищ. Наведені прийоми техно-

логії критичного мислення доречно використо-

вувати як на початку заняття, для активізації пізна-

вальної діяльності та актуалізації знань, так і в кінці 

вивчення теми. Якщо вони виконуються в кінці за-

няття, то дають загальну картину сприйняття нав-

чального матеріалу студентами та виявляють про-

галини у розумінні теми і цілому чи окремого по-

няття зокрема.  

Формування критичного мислення у май-

бутніх вчителів має стати основою при вивченні 

курсів фундаментального циклу. Адже саме від 

того, як ми навчимо студентів сприймати і переда-

вати інформацію з базових дисциплін, буде зале-

жати чи зможуть вони сформувати ці якості у шко-

лярів. Цьому дійсно сприяє використання техно-

логії критичного мислення під час вивчення курсу 

«Нова історія країн Сходу». Адже саме ці країни на 
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сьогоднішній день презентують досить значні як 

економічні, так і політичні показники. 
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ABSTRACT 

In foreign language teaching there are many linguistic elements that influence the performance of both 

teachers and learners. Shifting from one language to another during the conversation is considered as one of those 

factors which is known as Code-switching. This language switching might not be the whole sentence, but also can 

occur in brief phrases or words. Therefore, in this study, using Code-switching as a medium of instruction was 

focused on. This investigation is intended to show an analysis of the role that code-switching plays in EFL learners 

and teachers, especially on motivation of students towards learning the English as it is language of instruction. 

There were always contradictory opinions about using first language of learners or other languages than English 

in EFL classroom. This paper has investigated if code-switching is beneficial for learners in educational context 

and whether or not their motivations or desires towards learning language are affected. A total student sample was 

38. Both quantitative and qualitative research approaches were used to collect data. 

Keywords: Code-switching, Motivation, Language-in-education, Multilingualism, Bilingualism. 

 

Introduction 

It is very important to be able to connect our 

thoughts and to perform them in a proper way in order 

to be understood by other people and to be communi-

catively competent. The person, who knows more than 

one language, may have difficulties with producing an 

appropriate language use. He/she might confuse words 

and their meanings during conversation. So, mixing 

languages in oral communication is called code-switch-

ing.  

It is well- known that there is one language is se-

lected as a language of instruction for academic process 

and it totally affects teachers and learners in the class, 

and it may influence students’ academic performance. 

If classroom is bilingual or multilingual, it certainly 

leads to presence of code-switching in learning or in-

structing process. The regular usage of code-switching 

can be a blockage for development of learners’ motiva-

tion towards learning language of instruction. Since 

code-switching is used too much, learners can be af-

fected and start code-switching too as they get used to 

it. As teachers instruct the students, mostly learners’ 

opinions and believes aren’t considered related to 

teachers’ usage of language, and it is not known how 

much they are affected by their code-switch or what are 

their attitudes towards teachers’ language mix during 

the lessons.  

So, the goal of this study is to understand the per-

ceptions of students and their opinion on instructors’ 

code- switching from one language into another in ed-

ucational context. 

What if teachers code-switch in EFL classroom? 

What would be the purposes? What would be the reac-

tions of learners? More important, how their motiva-

tions would be affected? This is what researcher’s aim 

is – to find out answers to these questions by investi-

gating on this issue and conducting questionnaires with 

learners. 

Aim: to understand the impact of teachers’ code-

switch during the lessons on oral communication skills 

of students. 

Design: Quantitative and Qualitative approach 

Participants: Students of Two Foreign Lan-

guages Department of Philology Faculty.  

Research questions: 

1. What are the attitudes of students towards code-

switching of teachers in English medium instruction 

class ?  

2. How students’ motivation towards learning lan-

guage is affected by code-switching of teachers ? 

Research tools: Questionnaire and (Open-ended 

Questions) 

Literature review 

In 1977, Carol Myers-Scotton and William Ury 

identified code-switching as the “use of two or more 

linguistic varieties in the same conversation or interac-

tion.” [1;p.20] In case of this research education is key 

environment for determination of functions of code-

switching. The focus is language of teaching and learn-

ing in EFL classroom.  

In 2000, Peter Trudgill examined code-switching 

in natural environment in terms of multilingual individ-

uals. “Speakers switch to manipulate or influence or 

define the situation as they wish and to convey nuances 

of meaning and personal intention”. [2] Drawing upon 

this quotation, we can say that code-switching is used 

for self-expression and is dynamic depending on an in-

dividual’s preference. Also, code-switching is used for 

building personal relationships among members of 

multilingual or bilingual community. Therefore, code-

switching is a tool for showing linguistic solidarity to 

those individuals who share the same ethno-cultural 

identity. These functions are applicable for language 

classrooms, since classroom is a small society where 

students are connected as in natural settings. Functions 
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of teachers’ code switching are also taken into consid-

eration, since topic of research is based on language-in-

education.  

Functions of teacher’s code-switching were inves-

tigated by Mattsson, A & Burenhult-Mattsson, N. in 

1999: “Code-switching necessarily serves some basic 

functions which may be beneficial in language learning 

environments. These functions are listed as topic 

switch, affective functions, and repetitive functions.” 

[3; p.59] Milroy and Myusken (1995) classify the habit 

of code-switching into three different types: Inter-sen-

tential, Intra-sentential and Tag-switching. [4] Each of 

these cases of code-switching has its own explanations 

according to various situations. Most of the studies pri-

marily focus on intra-sentential switching, because 

while producing intra-sentential switching emerges 

new type of grammar, which is created by combination 

of two or more grammar structures.  

The first one is known as inter-utterance or (inter-

sentential) code-switching, and it refers to language 

switching which occurs between utterances said by the 

same speaker. Then, there is inter or intra-sentential 

codeswitching, which takes place within a sentence. In 

this case, embedded words, phrases and even sentences 

may be found across or within sentences [4; p. 33]. The 

third type is supra-sentential or unitary code-switching, 

which occurs when speakers switch either a segment or 

a single item of the utterance. Poplack (1980) identifies 

one more type of code-switching —ungrammatical 

code-switching — which refers to the mixing of the 

structure of both languages to create new words [5; 

p.29].  

Table 1 

Some examples of code-switching (taken from Greer, 2007). [6; p.28] 

Type Example 

Inter-senten-

tial 
I know. Sore wa iya da ne (‘I hate that, don’t you?’). 

Intra-senten-

tial 

When I was in the Japanese school and we were learning English, when you read, I was better 

than anyone else and it was like ‘gaijin dakara.’ (‘That’s because you’re foreign’). 

Supra-sen-

tential 

Sore ne, (‘That’s…’) That’s not because, nan dakke (‘what would you say’), you look like an 

American or anything. 

 

What does the code-switch in educational environ-

ment mean? Before examining code-switching in edu-

cational environment, it would be appropriate to start 

with functions of code-switching in natural environ-

ment in terms of multilingual individuals. “Speakers 

switch to manipulate or influence or define the situation 

as they wish and to convey nuances of meaning and 

personal intention.” [6; p.28] Drawing upon this quota-

tion, it can be said that code-switching is used for self-

expression and is dynamic depending on intentions of 

an individual. Also, code-switching can be used for 

building interpersonal relationships among members of 

multilingual or bilingual community. In this respect, it 

is a tool for creating linguistic solidarity between indi-

viduals who share the same ethno-cultural identity. 

These functions have potential to be applicable for lan-

guage classrooms, since classroom is also a society 

where students are correlated as in natural settings. 

Functions of teachers’ code switching are also taken 

into consideration, since topic of research is based on 

language-in-education. Code-switching necessarily 

serves some basic functions which may be beneficial in 

language learning environments. These functions are 

listed as topic switch, affective functions, and repetitive 

functions. 

Code-switching is a phenomenon that exists in bi-

lingual societies where people have the opportunity to 

use two or more languages to communicate. Being able 

to speak more than one language, bilinguals can code-

switch and use their languages as resources to find bet-

ter ways to convey meaning. There are several func-

tions of code-switching such as filling linguistic gaps, 

expressing ethnic identity and achieving particular dis-

cursive aims (Bullock & Toribio, 2009). [7] 

 

 

 

Methodology 

In order to study the extent to which teachers’ 

code-switch in the classroom and learners’ attitudes to-

wards it, students were consulted. This research paper 

is based on anonymous questionnaire study. 

Design of the Study 

A qualitative research has been conducted in the 

present study. Since the researcher tries to depict the 

perspective of the learners and understand the impact 

of code-switch on learning process, not give numerical 

evidences., descriptive research has been utilized. It is 

also interpretivistic approach as it integrates human in-

terest into a study and emphasizes qualitative analysis 

over quantitative analysis. In addition, even question-

naires mainly designed in multiple choice forms, it in-

volves open-ended questions. 

Participants 

Participants are 3rd year students (n=38) from Two 

Foreign Languages Department of Suleyman Demirel 

University. This institution was chosen since the uni-

versity itself is in Kazakhstan, multinational country 

with Kazakh and Russian languages being dominant. 

Moreover, the university staff consists of mostly for-

eign teachers, especially Turkish, and the lessons are 

provided in English language which might be the other 

reason of teachers’ code-switch, because it is always 

difficult to remain using only one language, when you 

can speak all four languages (in TFL department, even 

five as chosen additional second language can be con-

sidered too). Moreover, students also learn Turkish lan-

guage and understand while teachers use it. 

Instrument (research tool) 

Students were given questionnaires which consist 

of several questions about their knowledge of code-

switching and their attitudes towards it. They were al-

lowed to give their own answers for some questions, if 
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they don’t see necessary variant sections. The question-

naire comprised both structured (closed) and unstruc-

tured (open ended) questions. The questionnaire was 

administered to the students after a brief introductory 

talk in which the completion procedure was explained 

to the students. Questionnaire questions were designed 

and conducted by the researcher. 

Data analysis and results 

Outcomes of collected questionnaire  are given 

in percentage. The questionnaire is multiple choices, 

but also with additional spaces for students’ own re-

sponses. The style of questionnaire is itself has some 

code-switching elements, which could make students 

somehow relaxed while answering. First question was 

how often the teachers code-switch during the lesson, 

92% of participants replied that teachers code-switch 

only sometimes while 8% answered that they do it of-

ten. However, nobody among the respondents selected 

“all the time” variant which means that teachers don’t 

always mix different languages during the lessons. 

The next question was why teachers code-switch 

during the lesson. Variant “for fun” means that teach-

ers, in order to make classes more interesting, might tell 

some jokes in students’ native language or in some 

cases the jokes which sound funny in Kazakh might not 

sound funny in English. “To attract attention” – to say 

some words that students do not expect to hear. It helps 

to grab attention and to save students from getting 

bored. “To give instructions” – translating instructions 

into learners’ native language. In this section of ques-

tionnaire, participants were allowed to choose more 

than one option, so 74% responded that teachers code-

switch for fun or to tell some jokes while 42% of par-

ticipants consider that they do it to attract attention of 

students during the lesson. 16% of respondents think 

that teachers may not know translations of some words 

in English that’s why use other languages, 10% replied 

that it is because of habitual expressions, relatively the 

highest percentage ( 76%) was shown in “to support in-

structions, to clarify” variant.  

Then, the following inquiry intended to investi-

gate attitudes of students towards teachers’ code-

switching during lessons. 53% of respondents an-

swered positively which means they like it and perceive 

as fun, however, 32% are neutral towards code-switch-

ing of teachers and they don’t mostly care about it. Only 

5% answered negatively, other 10% has written their 

own opinions on it which mostly refers to the responses 

like “it depends on situation; if it is for fun that’s okay; 

if teacher doesn’t know the word in English, so it is not 

preferable”, “if sometimes it is totally fine, but not al-

ways”. 

The last question is about influence of code-

switching on motivation of students for learning lan-

guage of instruction . 21% of participants answered that 

there is no any influence while 32% replied that code-

switching affects their motivation. Relatively the ma-

jority of participants (55%) showed neutrality and it 

doesn’t make any sense for them. 

Conclusion 

From the findings some conclusions can be drawn 

based on the objectives of the study. From the students’ 

perspective, the reasons of teachers’ code-switch 

mostly occur to support instruction or clarify and then 

for fun or to tell some jokes in the original language. 

Learners’ attitudes towards CS are mostly positive if it 

concerns only these kinds of reasons and not so often 

used in learning process. If teachers use it all the time 

and with other reasons like forgetting the translation of 

the words/phrases or don’t know how to use them in the 

language of instruction, students affected negatively 

and relatively show dislikes towards it. So, it is very 

important for students with what kind of aim teachers 

code switch. Moreover, it is seen from the results that 

CS of teachers during the lessons affect motivation of 

students even it regards only 1/3 of participants but 

most of them has shown neutral perceptions. However, 

it can be drawn out that if code-switching occur very 

often during the class, it may affect majority’s motiva-

tion towards learning language. As this university’s stu-

dents don’t have problem with the proficiency of lan-

guage of instruction and teachers as well, they don’t 

face it as a huge difficulty or obstacle. To explore the 

full impact of CS on motivation of learners, further ex-

perimental research is required to be conducted among 

different population which concerns teachers and stu-

dents who aren’t fluent in English or recently started 

learning the language of instruction. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ особенностей индивидуалистического мировоззрения в раннем творчестве 

Леонида Андреева. Изучение данных особенностей позволит понять восприятие писателем культурно-

национальной сущности личности и эпохи, а также расширит представление об эстетических воззрениях 

художника. В творчестве писателя пессимизм и одиночество представляют собой переживание «истин-

ного бытия» с точки зрения метафизического ужаса перед открытой пропастью мира. Цель данной статьи 

– раскрытие специфических свойств философии и эстетики Андреева, выражающихся в способности ви-

деть пограничные грани бытия, что определяет экзистенциальный характер его прозы. В статье отмеча-

ется, что главным принципом мировоззрения Андреева является антиномизм, который проявляет смысло-

образующие мотивы одиночества и смерти. Специфика антиномий в ранних рассказах заключается в со-

четании чувства безрадостной человеческой жизни, оставленности Богом человека с непоколебимой верой 

в его существование.  

Анализ прозы Леонида Андреева свидетельствует о том, что для передачи особенностей мировоспри-

ятия он выбирал жанр рассказа. Данный жанр позволяет писателю в полной мере отразить критические 

ситуации, попадая в которые человек оказывается на грани выбора между истиной и ложью, жизнью и 

смертью, Богом и Дьяволом. Смещая акценты с внешних событий на внутренний мир героев, Андреев 

постигает человеческую душу, наполненную страхом перед жизнью и смертью. 

ABSTRACT 
The article analyzes the features of the individualistic worldview in the early works of Leonid Andreev. The 

study of these features will help to understand the writer's perception of the cultural and national essence of the 

individual and the era, as well as expand the understanding of the artist's aesthetic views. In the writer's work, 

pessimism and loneliness represent the experience of" true being " in terms of metaphysical horror at the open 

abyss of the world. The purpose of this article is to reveal the specific properties of Andreev's philosophy and 

aesthetics, which are expressed in the ability to see the borderlines of being, which determines the existential nature 

of his prose. The article notes that the main principle of Andreev's worldview is Antinomianism, which manifests 

the meaning-forming motives of loneliness and death. The specificity of antinomies in early stories lies in the 

combination of a sense of joyless human life, the abandonment of man by God with an unshakeable belief in his 

existence.  

Analysis of Leonid Andreev's prose shows that he chose the genre of the story to convey the features of the 

world perception. This genre allows the writer to fully reflect the critical situations in which a person finds himself 

on the verge of choosing between truth and lies, life and death, God and the Devil. Shifting the emphasis from 

external events to the inner world of the characters, Andreev comprehends the human soul, filled with fear of life 

and death. 

Ключевые слова: Леонид Андреев, мировоззрение, мотив, бытие, одиночество, человек, Бог.  

Keywords: Leonid Andreev, worldview, motive, being, loneliness, man, God. 

 

Творчество Леонида Андреева, одного из са-

мых обсуждаемых авторов 20 века, отразило в себе 

наиболее «страшные» годы России на рубеже эпох. 

Именно поэтому главным героем его произведений 

становится отчаявшийся человек, осознавший аб-

сурдность жизни и обреченность мира. Целью ав-

тора было изучить человека таковым, какой он есть, 

постичь его душу, полную одиночества, ужаса и 

ненависти. Нельзя говорить о том, что пессимизм 

Андреева однозначен: ведь создавая свои творения, 

автор был устремлен к светлому идеалу. Ему нра-

вился человек, он в него верил, пытался отыскать, в 

чем смысл жизни, единство противоположных ос-

нов мироздания. Свойственный его персонажам ин-

дивидуализм отображал ход становления индиви-

дуалистического мировоззрения в начале прошлого 

столетия. 

Изучение сущности человека и мира у Андре-

ева происходит при помощи концепции трагиче-

ского, которая впервые получает свое развитие в 

фельетоне, посвященном постановке драмы Ибсена 

«Дикая утка» (1900). В основе его композиции ле-

жат принципы контраста и иронии. В роли песси-
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миста здесь выступает Кот, переживший крах дет-

ских и юношеских иллюзий. Этот персонаж гротес-

ково совмещает кошачьи повадки и человеческое 

поведение. 

Перед глазами читателя проходят основные 

этапы его жизни, а затем звучат обобщающие суж-

дения: «Тысячи лет стоит мир, и так изменилась 

земля в руках человеческих, что сам Творец, ее со-

здавший, теперь не узнал бы ее, а ни счастливее, ни 

богаче, ни умнее, ни свободнее не стал человек. По-

тому что все его дни – скорбь. А его труды – беспо-

койство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И 

это – суета!» [1, c. 151].  

Следует отметить, что в своих фельетонах Ан-

дреев соединяет концепцию трагического и кон-

цепцию смеха, тем самым отражая всю абсурдность 

мира и человеческой жизни. По его мнению, источ-

ники смеха (как и трагедии) – в самой жизни: «По-

сле печального всегда идет что-нибудь смешное» 

[3, c. 127]. Искусство, отражая эту жизненную зако-

номерность, тоже чередует и гротесково сопрягает 

смешное и печальное: «Так действуют богатые вы-

мыслом драматурги, так поступает иногда и сама 

жизнь» [3, с.107]. Еще один источник смеха в лите-

ратуре – субъективный мир автора, смотрящего на 

окружающую его действительность с иронической 

точки зрения. Именно ирония помогает разобла-

чать абсурдность и бессмысленность жизни совре-

менного человека, показывать истинный масштаб 

его души, сердца, ума и поступков. И тогда то, что 

люди называют свободой, оказывается всего лишь 

жизнью на даче («Безумство храбрых», 1901), 

якобы цивилизованная европейская дипломатия – 

варварским истреблением азиатских и африканских 

народов («О китайских головах», 1901), техниче-

ский прогресс – новыми способами закабаления 

большинства человечества («Шалости прогресса», 

«Свободный полет»; оба – 1901). Ирония фельето-

ниста обнажала суть «общих идей» и «футлярных» 

истин («Я», 1901). Кроме того, ирония «снимала» 

дидактический пафос в его произведениях, корни 

которого, как показал Андреев-фельетонист, ухо-

дят в самоуверенность обывателя, полагающего, 

что он владеет истиной и потому знает «правила» 

добра и жизни [4, c. 67-71]. 

Наконец, в связи с изложенной концепцией 

мира и человека в фельетонах Андреева были оха-

рактеризованы художественные формы и прин-

ципы, которые, с его точки зрения, способны 

наиболее адекватно изображать жизнь и влиять на 

нее. Речь идет о специфике и функциях не только 

иронии и гротеска, но и образов-символов. Развива-

ясь, варьируясь, принимая форму олицетворения 

или видения, образ мысли, совместив несовмести-

мое, превратился в гротесковый динамичный сим-

вол, а затем в мифологему, обозначающую роко-

вую власть над судьбой человека. Это отразилось в 

«Рассказе о Сергее Петровиче» (1900). Сначала 

жизнь представлялась Сергею Петровичу как 

«длинный и узкий серый коридор, лишенный воз-

духа и света» [10, с. 113]. Затем «под яркими лу-

чами» учения Ницше он, «прозрев», открыл смысл 

своей жизни в исполнении функций «полезного ма-

териала» для рынка, статистики, истории, про-

гресса и т.п. Герой впервые поднимает бунт против 

такой, уготованной ему «природой и людьми», 

роли в мироздании. Причем этот «душевный мя-

теж» протекает в форме видения: «Сергей Петро-

вич представлял себе книги, которые пишутся о 

нем или о таких, как он. Он ясно видел печатные 

страницы, много печатных страниц, и свое имя на 

них» [1, c. 151]. 

Бунт человека против уготованной роли в ми-

роздании находит своё отражение и в пьесе Лео-

нида Андреева «Савва», написанной в 1906 году. 

Савва в этом произведении выступает борцом за 

новый мир, который можно построить, лишь разру-

шив старый. Его действия продиктованы холодной 

расчётливостью. Образ Саввы выражает то, каким 

именно может стать человек на рубеже эпох. И речь 

идёт не столько о рубеже веков, сколько о глобаль-

ных изменениях, происходящих в обществе, во всех 

сферах жизни. Савва – это воплощение трагизма че-

ловеческого существования на стыке столетий. 

Смерть Саввы в финале пьесы неизбежна, по-

скольку для общественных и религиозных деятелей 

неприемлема его активная и бескомпромиссная по-

зиция, угрожающая всем устоям их мировоззрения. 

Бунт Саввы – это восстание недюжинной личности 

против религиозных устоев общества. Борьба ми-

ровоззрений переходит в реальное, физическое 

противоборство, в котором общество одерживает 

верх, а личность терпит крах и погибает, так как 

время коренных революционных перемен еще не 

настало. 

Отмеченные особенности поэтики и авторской 

позиции характерны и для большинства других 

ранних рассказов и новелл Андреева. Так мотив 

призрачности жизни звучит в новелле «Валя», вы-

зывающей благодаря интертексту ассоциации с 

«Ночью» (1888) Короленко. И у Андреева, и у Ко-

роленко в центре сюжета находится детское вос-

приятие окружающего мира, наполненное вообра-

жением и фантазией. Дети подсознательно ощу-

щают нечто незримое, всесильное в окружающей 

действительности, некую силу, которая властвует 

над жизнями людей. Однако у Короленко обстоя-

тельства, в которых дети внезапно заглядывают за 

кулисы бытия, не выходят за естественные рамки 

при всей своей необычности (момент появления на 

свет младшей сестры). У Андреева же ребенок ока-

зывается в абсолютно ненормальной жизненной си-

туации, когда он должен выбирать между родной 

матерью и мачехой. Призрачность жизни проявля-

ется и в одиночестве героини с символическим име-

нем Вера в рассказе «Молчание» (1900). В его 

название вынесен еще один, основной образ-сим-

вол, играющий важную роль в развитии конфликта 

произведения. Тишина, молчание представляют со-

бой глухую стену, стоящую между близкими 

людьми — матерью, отцом и дочерью. Старания 

родителей эту стену разрушить не приводят к поло-

жительным результатам. Дочери одной становится 

ясно, что «стена» между ними несокрушима. Она 

не может пережить нескончаемого одиночества и 
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решается на самоубийство. После этого эстафета 

молчания переходит к потрясенной матери, вдруг 

осознавшей невыразимость пережитого ужаса и 

горя. И лишь отец тщетно пытается разгадать 

тайну, невысказанную дочерью [7, c. 237]. 

В рассказе Андреева нематериальная сущ-

ность как бы материализуется, олицетворяется в 

гротесково-символическом образе, превращаю-

щемся в неомифологический. Молчание вступает в 

противоборство с волей человека, преследует его и 

доводит до изнеможения. Оно преследует героя в 

комнате дочери, жены, во всем доме, а затем и на 

кладбище: «Молчание гонит. Оно поднимается от 

зеленых могил; им дышат угрюмые серые кресты; 

тонкими, удушающими струями оно выходит из 

всех пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее 

становятся шаги о. Игнатия. Оглушенный, он кру-

жится по одним и тем же дорожкам, перескакивает 

могилы, натыкается на решетки, цепляется руками 

за колючие жестяные венки, и рвется в клочья мяг-

кая материя» [1, c. 91]. Такие картины, оказываю-

щие очень сильное эмоциональное воздействие на 

читателя, свидетельствуют о зарождении в ранней 

прозе Андреева экспрессионизма [5, c. 17-18]. 

Образ-символ молчания взаимодействует в 

рассказе с не менее символическим именем геро-

ини. Если же вспомнить, что речь идет не просто об 

отце, потерявшем дочь, но и о священнике, поте-

рявшем Веру, то вся коллизия обнаруживает еще 

одно значение, запечатленное в подтексте. Это рас-

сказ об утрате современным человеком веры, обо-

рачивающейся для него трагедией. Создатель, 

небесный отец бросил собственное чадо, обрек на 

одинокое существование и мучения в вечной по-

гоне за Истиной. Подобное сопряжение проблемы 

экзистенциального одиночества человека с пробле-

мой возможностей и границ человеческого позна-

ния будет характерно и для зрелой прозы Андреева, 

где богооставленность человека окажется источни-

ком его слепоты, безумия, неумения различать ис-

тинное бытие и мнимое, призрачное. 

Ощущение зла и хаоса бытия в творчестве Ан-

дреева тесно переплетается с одиночеством, безыс-

ходностью и смертью. Герои его произведений, в 

первую очередь, одинокие люди. Их одиночество 

является результатом собственного бессилия, не-

возможности найти ответы на «вечные» вопросы, 

познать Истину и смысл собственной жизни. Един-

ственное, что они ощущают в мире – это хаос, ужас 

и бессмыслица, которым найти оправдание они не 

состоянии. У этих людей нет ни веры, ни знаний, ни 

уверенности в том, что мир когда-либо станет 

лучше. В конечном итоге, это приводит к тому, что 

человек полностью сосредотачивается на неразре-

шимых проблемах, погружается в страх жизни и 

смерти, абсолютно изолируясь от мира. Единствен-

ным спутником человека в подобном мире стано-

вится всепоглощающее и всеобъемлющее одиноче-

ство. Одиночество у Андреева вовсе неоднородно, 

оно имеет самые разные оттенки и воплощения. 

Оно может быть безысходным («Вор»), беспре-

дельным («Город»), глубоким и страшным («Жили-

были»), рождающим ужасную тоску («Гостинец»), 

безумным («Мысль»), ужасным («Рассказ о семи 

повешенных») [9, c. 229-238]. 

Многим героям произведений Андреева свой-

ствен ужас не только перед смертью и Небытием, 

но и перед самой жизнью. «Страшнее жизни ничего 

нет», – говорит Савва. Спасение, которое находит 

каждый из героев, заключается либо в смерти, либо 

в не менее ужасающих обстоятельствах. Хижняков, 

герой рассказа «В подвале» спасается в подвальном 

углу, погрузившись в одиночество. Пьяницы из 

«Жизни человека» забывают об ужасах жизни в 

грязном кабаке. Их жизнь не имеет никакого 

смысла, она вбирает в себя лишь жестокость, аб-

сурдность и бесконечный страх перед новым днем. 

Соединяя человеческие судьбы, Андреев помещает 

их единым целым в границы каменного города. 

Именно поэтому город становится центром абсурд-

ности, в котором люди потоком стремятся на 

встречу к смерти как к возможному спасению. Не-

смотря на единство, каждый человек одинок, и это 

одиночество лишь усиливается в безликой толпе. 

Так, например, в новелле «Город» повествова-

ние ведется в 3-м лице, но в аспекте героя, запечат-

левая его субъективное восприятие города как 

«равнодушно-жестокого» и «непобедимого», обре-

кающего человека на безысходное одиночество, 

тоску и ужас приближающейся смерти. Для воссо-

здания такого мироощущения Андреев, как и Го-

голь, обратился к гротеску, гиперболе, контрасту и 

демонологии [7, c. 66-70]. В то же время, ощущение 

хаоса и зла бытия Андреев передает не с помощью 

гоголевской фантастики (ср.: «Портрет», «Нос», 

«Шинель»), а благодаря созданию нового типа ди-

намичных, антропоморфных символов, превраща-

ющихся в неомифологические образы и образую-

щих глубинный, неомифологический уровень 

осмысления коллизий, что достигается благодаря 

олицетворению, гиперболизации и гротесковому 

сопряжению реальных черт урбанистического пей-

зажа и признаков мифологического чудовища: «Ко-

лоссальной тяжестью своих каменных раздутых до-

мов он давил землю, на которой стоял, и улицы 

между домами были узкие, кривые и глубокие, как 

трещины в скале. И казалось, что все они охвачены 

паническим страхом и от центра стараются выбе-

жать на открытое поле, но не могут найти дороги, и 

путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг 

друга, и в безнадежном отчаянии устремляются 

назад ... и идущему человеку становилось страшно: 

будто он замер неподвижно на одном месте, а дома 

идут мимо него бесконечной и грозной вереницей» 

[1, c. 55]. 

Соединение олицетворения, гиперболы и гро-

теска становится способом воплощения ужаса и 

смятения одинокого человека перед враждебным и 

непонятным ему миром. В итоге образ города при-

обретает символико-мифологическое значение ми-

ропорядка в целом. Жизнь же человеческая оказы-

вается ограниченной городом и кладбищем. И хотя 

герою кажется, что где-то за ними есть «широкое, 

свободное поле, где легко дышит под солнцем сво-

бодная земля», подсознательно он ощущает, что 

«как бы скоро он не бежал, его будут провожать по 
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сторонам все дома, дома, и он успеет задохнуться, 

прежде чем выбежать за город» [1, c. 58]. 

Как и для А. Камю и Ж-П. Сартра, для Андре-

ева ведущей философской проблемой была про-

блема одиночества, на которое человек обречен с 

момента рождения. Но если для зарубежных фило-

софов в одиночестве заключались высшая ценность 

и свобода для человека, то Андреев отразил совер-

шенно иную сторону, наполненную кошмарами и 

страданиями. Кроме того, с мотивом одиночества у 

автора связаны проблемы «я», общества, познания 

Истины, Небытия и Судьбы. Именно поэтому по-

чти все персонажи этого писателя страдают, ощу-

щают бесконечную тоску и страх, погружаются в 

абсолютное одиночество, выбраться из которого, 

не покончив с собой, они не имеют возможности [8, 

c. 279-281]. 

Однако, Леонид Андреев, несмотря на призна-

ние быстротечности человеческой жизни, ставящей 

под сомнение существование в этих мгновениях ка-

кого-либо смысла, все же продолжал настойчиво 

искать его здесь, на земле, отвергая надежды на мир 

иной. В 1904 году он писал Вересаеву: «Смысл, 

смысл жизни – где он? Бога я не приму, пока не сду-

рею, да и скучно – вертеться, чтобы снова вер-

нуться на то же место. Человек? Конечно, и кра-

сиво, и гордо, и внушительно, – но конец где? 

Стремление ради стремления – так ведь это верхом 

можно поездить для верховой езды, а искать, стра-

дать для искания и страдания, без надежды на от-

вет, на завершение, нелепо. А ответа нет, всякий от-

вет – ложь. Остается бунтовать – пока бунтуется, да 

пить чай с абрикосовым вареньем» [3, c. 107]. 

Леонид Андреев, несмотря на абсурдность 

мира, продолжил поиск до конца жизненного и 

творческого пути. 
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АНОТАЦІЯ 

Проаналізовано лексику податкової сфери в українській мові ХХ – поч. ХХІ ст. Виділено підгрупи 

лексико-семантичної групи „податкові найменування” за об’єктами та суб’єктами оподаткування у 

взаємозв’язку із соціально-економічними процесами, що відбувалися в процесі державотворення. 

Досліджено структурно-семантичні особливості податкових найменувань у зазначений період в кон-

тексті історії української мови. 

Серед податкових назв зафіксовано давні слова, що сягають праслов’янського походження, котрі в 

мові найчастіше функціонують у складі пасивної лексики як історизми та архаїзми.  
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 Значна частина лексем української мови засвоєні з інших мов через посередництво переважно 

російської та польської мови. Також зафіксовано збільшення кількості інтернаціоналізмів. Продуктивними 

виявилися, як і в попередні мовні періоди, деривати на –ина та –ник, субстантивовані прикметники. Ча-

стина новотворів є складноскороченнями. Помітно зростає кількість слів, що позначають ознаки, які ха-

рактеризують процес оподаткування. У поєднанні з іменниками такі лексеми утворюють субстантивно-

ад’єктивні словосполучення. 

ABSTRACT 

The nomination of the tax sphere in the Ukrainian language of the XX – the begginnig of the XXI century is 

analyzed in this article. The subgroups of the lexico-semantic group „taxes names” are distinguished by objects 

and subjects of taxation in relation to the socio-economic processes that took place in the process of state formation. 

The structural-semantic features and dynamics of the functioning of taxes names during the specified period 

in the context of the history of the Ukrainian language are investigated. 

Among the taxes names are ancient words dating back to Slavic origin. However, in the language they most 

often function in the form of passive vocabulary, such as historicisms and archaisms. 

Much of the Ukrainian language token has been learned from other languages through the mediation of Rus-

sian and Polish. There has also been an increase in internationalism. As in previous language periods, derivatives 

of –ина and –ник, substantive adjectives, proved to be productive. Part of the tumors are difficult shortening. The 

number of names of features that characterize the taxation process is noticeably increasing. In conjunction with 

nouns, such tokens form substantive-addictive phrases. 

Ключові слова: податкові найменування; збір; мито; лексико-семантична група; деривати. 

Keywords: tax-related nominations, tax gathering related nominations, toll, lexical-semantic group, deriva-

tives. 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх до-

сліджень і публікацій. Однією з найважливіших 

проблем сучасного мовознавства залишається вив-

чення історії структури й семантики слів у межах 

окремих тематичних груп лексики. 

Дослідження податкових найменувань набуває 

актуальності серед науковців. У працях Л. Бойко [1, 

2], І. Керницького [4], Т. Крехно [5], О. Чорної [10] 

та ін. подано характеристику митних зборів та по-

датків певних мовних періодів, виділено окремі 

підгрупи лексики за суспільно-економічним стано-

вищем і майново-правовими відносинами тощо.  

Незважаючи на наявність робіт, присвячених 

вивченню податкових назв, вказана лексика не була 

предметом спеціального узагальнювального до-

слідження в історії української мови ХХ – поч. ХХІ 

ст. 

Мета статті – комплексний аналіз лексики по-

даткової сфери української мови впродовж ХХ – 

поч. ХХІ ст. у зв’язку із економічно-політичними ре-

аліями, для чого варто виконати такі завдання: 1) 

з’ясувати статус податкових найменувань; 2) виявити 

мовні одиниці податкової сфери у джерелах ХХ – поч. 

ХХІ ст.; 3) проаналізувати структуру та семантику 

вказаних назв; 4) встановити тенденції розвитку лек-

сико-семантичної групи „податкові найменування”.  

Наукова новизна одержаних результатів по-

лягає в тому, що вперше досліджено лексико-семан-

тичну групу податкових найменувань в радянський 

період у зв’язку із попередніми мовними етапами в 

історії української мови; виділено тематичні групи 

назв податкової сфери; вивчено їхню семантику та 

структурну організацію. 

Об’єктом дослідження є податкова лексика у 

джерелах радянського періоду. 

Предмет вивчення – лексико-семантичні про-

цеси, що зумовили формування найменувань подат-

кової сфери в період ХХ – поч. ХХІ ст. 

Вибір методів дослідження визначені специ-

фікою об’єкта та метою роботи, а тому застосовано 

описовий, порівняльно-історичний та структурний 

метод. 

Виклад основного матеріалу. Лексико-се-

мантична група податкових найменувань у період 

революційних процесів формується нерівномірно, 

оскільки на мову впливають різні соціально-еко-

номічні чинники. Про важливість вивчення лексики 

в тісному зв’язку з розвитком суспільства писав П. 

Лафарг у праці „Мова і революція” [6], у якій наго-

лошував, що мова відображає кожну зміну в людсь-

кому середовищі. Дослідник підкреслював, що ін-

тенсивність розвитку мови прямо пропорційно за-

лежить від історичних подій політичного чи 

соціального характеру. 

У ХХ – поч. ХХІ ст. лексична система українсь-

кої мови зазнає перетворень у зв’язку зі зміною дер-

жавно-політичного ладу, економічної політики, на-

уково-технічним прогресом, відносинами між гро-

мадянами тощо. Частина найменувань відходить до 

пасивного вжитку, бо зникають позначувані реалії, 

але водночас з’являються й сучасні поняття на 

означення тих чи інших процесів, проте „у мові но-

вих слів завжди з’являється більше, ніж зникає ста-

рих. Тому розвиток словникового складу мови на 

всіх етапах її існування характеризується посту-

пальністю, яка виражається в постійному збага-

ченні й удосконаленні як мови в цілому, так і її лек-

сики зокрема” [8, с. 219]. 

Багатонаціональна радянська держава 

прагнула до створення спільного лексичного 

фонду, у формуванні якого „важлива роль належить 

мові міжнаціонального спілкування усіх народів 

СРСР” [3, с. 179]. Це пояснює появу в українській 

мові інтернаціоналізмів саме через посередництво 

російської мови. 

Фактичний матеріал ХХ – поч. ХХІ ст. пред-

ставлений такими підгрупами: а) найменування по-

датків та зборів (загальні податки з населення, гро-

шові й натуральні збори з платників; податки від за-

гального прибутку в господарстві, за виконання 
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певних послуг, митні збори, повинності); б) назви 

суб’єктів процесу оподаткування: збирачів, плат-

ників податків та зборів, а також звільнених від 

оплати громадян; в) найменування місць збору по-

датків; г) лексика на означення документів, прав та 

обов’язків суб’єктів оподаткування; д) назви ознак, 

що характеризують процес оподаткування. 

Найменування податків та зборів фіксують 

у мові реалії процесу оподаткування, закріплюючи 

поняття видів грошового чи натурального стяг-

нення матеріальних благ з населення.  

Найменування загальних податків з насе-

лення вказують на грошові чи натуральні збори, 

призначені для всіх представників певного населе-

ного пункту чи держави, характеризуються 

періодичністю збору та визначеною сумою пла-

тежів. 

Найменування грошових і натуральних 

зборів з платників представлені давніми та но-

вими поняттями, проте спостерігається тенденція 

до зменшення кількості слів, що позначають нату-

ральні збори.  

Під впливом рос. продналог (Більшовик, с. 1) 

та подібних назв в українській мові з’являються 

складноскорочення: Переводиться також збір по-

молподатку, що на місяць 96.000 пудів дав до 1 лю-

того тільки біля 40.000 пудів (1922 Вісти ВУЦВК, 

№31, с. 2) ‘податок, що покладався на підприєм-

ства, що займалися переробкою зерна’; Комісія по 

перегляду податкового законодавства виробила за-

коноположення про натурподаток й склала оста-

точний проект декрета (с. 3) ‘податок, що сплачу-

вали продуктами, збіжжям тощо’; зафіксовано й па-

ралельне використання повної назви та композиту: 

Натуральний податок, згідно з цим декретом, му-

сить бути єдиний с. т. ним обкладається єдиний 

об’єкт і вираховується він в одному основному про-

дукті, для губерній з врожаєм жита натурпода-

ток вираховується житом, а для пшеничних гу-

берній – в одиницях пшениці (Там само). 

Продуктивною виявилася лексема на озна-

чення податку, що вводився замість попередніх 

натурально-грошових видів оподаткування сільсь-

кого населення, який зафіксовано у варіантах: єди-

ний сіль.-госп. податок (1924 Більшовик Полтав-

щини, №1, с. 30; В останній час помітно збільши-

лась виплата с\г податку (Там само); Це все 

платники с.-г. податку, прийшли відмічати 

пашпорти про виплату (Там само); Другий строк 

внеску сільськогосподарського податку закінчився 

1-го листопаду (№2, с. 1); Зараз селяне, виплачуючи 

сельско-господарчий податок, здають облігації 

селянської виграшної позики (3, с. 1); композити: 

Так, наприклад, спочатку продажу позики облігації 

вартістю в 1 карбованець продавались по 85 

копійок, вартістю в 3 карбованці – по 2 карб. 55 

коп. і вартістю в 5 карб. по 4 карб. 25 коп. себ-то 

на 15 відсот. нижче від тієї вартости, яка зазна-

чина на облігації і по якій держава зобов’язувалася 

облігації приймати при виплати сельгосподатку і 

під час згашення, себ то по закінченні двохрічного 

терміну, на який випущена позика державою (Там 

само); та Тому ми нагадуємо всім платникам по-

датку, що крім нас райвиконкомів, окрфінвідділу й 

держбанку, - сільгоспподаток можна здавати та-

кож у всіх поштових установах (конторах, філіях, 

агентствах та пунктах (1925 РС, №225, с. 5); Пер-

ший платник, єдиного сільсько-господарчого по-

датку в с. Дем’янівці, Н.-Сірогозького району – Ма-

лярова Євдокія Федорівна (Там само). Серед яких 

функціонують повні назви (сільськогосподарський 

податок, сельско-господарчий податок, єдиного 

сільсько-господарчого податок); найменування, 

утворені скороченням (с\г податок, с.-г. податок, 

єдиний сіль.-госп. податок); та композити (сельгос-

податок, сільгоспподаток). Варіанти слів сельско-

господарчий податок та сельгосподаток сформо-

вані під впливом рос. мови. 

На позначення не сплаченої вчасно частини 

податку чи якогось збору використовувалася назва 

недоїмка: У вас ось недоімка за минулий рік (1924 

Більшовик Полтавщини, №1, с. 3; ЕСУМ, ІV, с. 64), 

запозичення з рос. мови, що в свою чергу пов’язане 

з имать ‘брати’. 

Задокументоване субстантивно-ад’єктивне 

словосполучення: Щоб полеві плоди не змарнува-

лися, громадські й місцеві начальники відповідати-

муть за звезення цілого полевого збору (1941 Бере-

жанські вісті, №6, с. 1) ‘збір плодами, городиною 

тощо, що збирався з поля’.  

Окрему підгрупу складають назви церковних 

зборів, серед яких архаїзми хавтур, хавтура 

(СУМ, ХІ, с. 8) ‘1. Побори натурою, які брало духі-

вництво’, що позначені корелятивними формами 

ч.р., ж.р. та зменш.-пестл. хавтурка (Там само), а 

також діал. хаптура (с. 22), хаптурка (Там само). 

„Слова халтура, хаптура, сучасне халтура генети-

чно зв’язані з грец. словом хартія” [7, с. 62], тобто 

це поняття на позначення пергаменту, папірусу, на 

якому робились різного характеру записи, зокрема 

і списки померлих. Слово в українській мові споча-

тку вимовлялося як халтура, згодом – як хаптура, 

що було утворене від хапати [с. 63], в сучасній мові 

найменування вживають на позначення ‘легкий, ви-

гідний заробіток’ або ж ‘недоброякісно виконана 

робота’. 

Також зафіксоване найменування мішне (1984 

Он, І, с. 446) ‘збіжжя, яке жертвують на церкву’, 

пор. пол. meazne ‘нетрі, гущавина’, імовірно, назва 

мотивується словом змішане, тобто різні види ре-

чей або зерна хлібних злаків, які приносили прихо-

жани.  

У джерелах ХХ – поч. ХХІ ст. функціонують 

давні найменування, проте зафіксовані вони 

здебільшого в художній літературі. Активно вжива-

ються давні синонімічні лексеми, співвідносні з 

дати: дань (1956 Рильський, I, с. 173) – данина 

(СУМ, ІІ, с. 210) ‘найдавніша форма оподаткування 

населення, яка в різних історичних умовах висту-

пала у вигляді непрямого державного податку, 

військової контрибуції або феодальної ренти’. 

Деякі слова, успадковані з попередніх мовних 

періодів, вживаються в складі пасивної лексики у 

художніх творах на історичні теми для відобра-
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ження відповідної епохи. Серед історизмів задоку-

ментовані такі найменування: десятина (1920 Яв, 

с. 183; СУМ, ІІ, с. 256); чинш (1954 Панч, с. 41; 

СУМ, ХІ, с. 327); оброк (1955 Іст. сер. віків, с. 29; 

СУМ, V, с. 570); ординщина (СУМ, V, с. 743); по-

димщина (СУМ, VІ, с. 743) та подимне (1984 Он, 

ІІ, с. 94); щабльове (с. 392) тощо. Архаїзми пред-

ставлені лексемами: оплатка, оплатки (СУМ, V, 

с. 714) та оплать (1974 Лис, с.144); побір (СУМ, VІ, 

с. 618); подать (с. 735); полюддя (СУМ, VІІ, с. 

106); поплужне (СУМ, VІІ, с. 211); драча (СУМ, ІІ, 

с. 409); серебщина (1974 Лис, с.192); дачка (1984 

Он, І, с. 205); поголовщина (1984 Он, ІІ, с. 91) та ін.  

Найменування податків від загального при-

бутку в господарстві вказують на податки та 

збори, що стягувалися за матеріальні блага людей.  

Лексема податок (СУМ, VІ, с. 735) ‘обов’яз-

ковий збір з населення, підприємств, організацій і 

т. ін.’, на відміну від попередніх мовних періодів, 

функціонує не лише в офіційно-діловому стилі, але 

й у публіцистичному: Згідно постанови РКК СРСР 

від 7-го квітня й ЦВКу від 10 квітня цього року, ви 

звільняєтесь як од промислового так і прибутко-

вого податку, навіть коли маєте не більше одного 

робітника (1925 РС, №227, с. 4) та художньому для 

відтворення відповідних реалій: Все життя Чу-

плак бідував: то стягався на своє поле, то будував 

собі хату, то сплачував податки – і не бачив світу 

(Чорн, с. 181).  

Підгрупа активно представлена складноскоро-

ченнями, наприклад, найменування продподаток 

(ЕЕ, ІІІ, с. 113) ‘натуральний податок із селянського 

господарства, запроваджений Радянською держа-

вою в 1921 р. замість продрозверстки, продрозкла-

дки і замінений в 1923 р. єдиним сільськогосподар-

ським податком’: Збір продподатку в Проскурівсь-

кому повіті закінчився цілком (1922 Вісти ВУЦВК, 

№31, с. 2) утворено від продовольчий податок. 

Синонімічні композити продрозверстка 

(СУМ, VІІІ, с. 173) ‘продовольча розверстка’ та 

продрозкладка (ЕЕ, ІІІ, с. 113) ‘продовольча розк-

ладка’ вживалися у значенні ‘система заготівлі 

сільськогосподарських продуктів, яку запровадила 

Радянська влада в період воєнного комунізму’: За 

продрозкладкою держава вилучала з селянського 

господарства по твердих цінах зерно і фураж по-

над встановлені норми для особистого спожи-

вання, прокорму худоби і сівби (1957 Іст. УРСР, ІІ, 

с. 154). 

Найменування зиск (СУМ, ІІІ, с. 568) ‘сума, на 

яку прибуток перевищує витрати’: …законне обме-

ження надмірних зисків і усунення всякої спекуля-

ції, самоволі, анархії та недбальства в господарс-

тві (1941 Бережанські вісті, №2, с. 1) походить від 

іськати (ЕСУМ, ІІ, с. 320) ‘шукати’. 

Давні найменування, зафіксовані попередніми 

мовними періодами, використовуються як істори-

зми, переважно в художній літературі: контарне 

(1920 Яв, с. 375); капщизна (с. 336); показанщина 

(СУМ, VІІ, с. 9); осінщина (V, с. 766); покопитне 

(VІІ, с. 37); покопитне (1954 Панч, с. 106) тощо.  

Найменування податків за виконання пев-

них послуг представлені здебільшого історизмами, 

серед яких субстантивовані прикметники жолудне 

(1920 Яв, с. 227) ʻподаток за право збирати жолудіʼ; 

дудове (с. 210) ‘податок за право хрестити’ (від пол. 

dudek ʻмонетаʼ); спашне (1984 Он, ІІ, с. 240) ‘плата 

за випас овець’.  

Окрім того, частина найменувань давні похі-

дні, серед яких деривати на -ина: вигонщина (1920 

Яв, с. 78), сухомельщина (СУМ, ІХ, с. 869), поче-

ревщина (VІІ, с. 467).  

Проте подана підгрупа слів функціонує лише у 

художньому та розмовному стилі для відтворення 

історичних реалій. 

Найменування митних зборів фіксують у 

мові поняття, пов’язані з послугами переміщення 

через кордон чи внутрішні застави. Продуктивною 

лексемою протягом всієї історії української мови 

виявилася лексема мито: Чужоземні дозволяють 

брати лише дуже маленьке мито з того краму, 

який Китай ввозить з закордону (всього п’ять вісо-

тків) (1925 РС, №227, с.2 ); мито (1960 Говори, с. 

133; СУМ, ІV, с. 721) ‘податок, сплачуваний за пе-

ревезення товарів через кордон’; мито (1984 Он, І, 

с. 441) ‘частина млива, натуральна плата мірошни-

кові’ тощо. Зафіксований у говірках дериват на –

ина .митнина (Там само) вживається у тому ж зна-

ченні, що й мито. 

Очевидно, під впливом панівної російської 

мови з’являються росіянізми: Та й ті гроші, які по-

ступають од таможеного мита – чужоземці за-

бірають майже цілком (1925 РС, №227, с. 2). 

Частина назв податкової сфери – субстанти-

вно-ад’єктивні словосполучення. Наприклад, у 

зв’язку з прикм. безмитний (СУМ, І, с. 134) ‘який 

не підлягає митному оподаткуванню’ утворені такі 

податкові назви: Безмитна торгівля; Французи 

напитували фактора, якому б зіпхнути безмитний 

товар; з прикм. митний (СУМ, ІV, с. 721): митна 

політика ‘система державного контролю за прове-

зенням товарів через кордон і за оподаткуванням їх’ 

та митні тарифи ‘зведення сплат, прийнятих для 

оподаткування товарів, що провозяться через кор-

дон’: Незважаючи на досить високі митні та-

рифи, закордонний цукор був дешевший російсь-

кого (1956 Бурл., с. 163) тощо.  

Найменування повинностей позначені но-

вими реаліями в історії України. Зокрема, у воєн-

ний період з’являється назва трудова повинність, 

утворена субстантивно-ад’єктивним словосполу-

ченням: Думка про трудову повинність повстала 

в Німеччині зараз же після світової війни, коли, пі-

сля демобілізації, багато робітників опинилися без 

роботи, і треба було для них цю роботу знайти 

(1942 БГ, №1, с. 2); 6 травня почалася попередня 

реєстрація молоді, яка покликана до виконання по-

чесного обов’язку – трудової повинності (1943 Ві-

сті, с.2) ‘залучення населення для виконання пев-

них робіт’.  

Також підгрупа представлена застарілою лек-

сикою, котра вживається на діалектному рівні. Най-

менування фуршпан (1987 УДЛ, с. 248) ̒ гужова по-

винністьʼ, імовірно, пов’язане із німецьким словом 

форшпан ʻвантажний візокʼ та ін. Лексема сєльва-
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рок (1987 УДЛ, с. 216) ‘поголовна трудова повин-

ність’, очевидно, є видозміною слова фільварок 

(ЕСУМ, VІ, с. 99) ‘маєток з будівлями; хутір або ви-

селок’, яке є запозиченням через посередництво 

пол. folwark з нім. Vorwerk ‘хутір’, фолварокъ ‘са-

диба з угіддями’ [9, с. 85], тобто назва мотивується 

необхідним відпрацюванням людей від кожного та-

кого поселення. 

Найменування суб’єктів процесу оподатку-

вання виділені на основі аналізу назв осіб, що бе-

руть участь у процесі оподаткування з відповід-

ними повноваженнями, правами та обов’язками: 

назви збирачів та платників податків та зборів, на-

зви звільнених від оплати громадян.  

Найменування збирачів податків та зборів 

вказують на суб’єктів оподаткування, що здійсню-

ють контролювальну функцію, або в чиї обов’язки 

входить збирати податки та збори за вказаними те-

рмінами та у відповідній кількості.  

До контролерів слід віднести найменування 

службовців, що є дериватами на -ник: Щоб полеві 

плоди не змарнувалися не змарнувалися, громадські 

й місцеві начальники відповідатимуть за звезення 

цілого полевого збору (1941 Бережанські вісті, №6, 

с. 1), де начальник (ЕСУМ, ІV, с. 53) – запозичення 

із старослов’янської, що утворене від начѧло ‘поча-

ток’; чиновник (СУМ, ХІ, с. 327) ‘державний служ-

бовець певного рангу’ від чин (ЕСУМ, VІ, с. 321), 

що має прасл. походження (*činъ); ганцезник (1987 

УДЛ, с. 95) ‘чиновник з оподаткування селян’: Як 

здебить ганцезник хоч корч бакуну [тютюну] на 

гуроді – п’єть злотих каре; етимологія незрозу-

міла, можливо, від ганц (СЛГ, с. 67) ‘зовсім, ціл-

ком’.  

Окремі назви виражені субстантивно-

ад’єктивними словосполученнями, наприклад, по-

датний інспектор (СУМ, VІ, с. 735) ‘чиновник, 

який контролював збирання податків’; Коли ви не 

задоволені з постанови районної комісії, ви мо-

жете не пізніше, як за місяць з того дня, як вам 

об’явили податок, скаржитись до округової пода-

ткової комісії (1925 РС, №226, с. 2) ‘команда лю-

дей, що здійснюють процес оподаткування’.  

Інші найменування вказують на діяльність 

осіб, що полягає у стягуванні податків та зборів, на-

приклад, комісарь (1984 Он, І, с. 371) ‘службовець, 

який збирав податки’, очевидно, що слово комісар 

(ЕСУМ, ІІ,с. 538) запозичено через рос. й пол. посе-

редництво із західноєвропейських мов, пор. нім. 

Kommissár ‘комісар’, франц. commissaire ‘комісар; 

уповноважений’, що є похідними від слат. 

commissārius ‘довірена особа, уповноважений’. 

Зафіксовані у попередні мовні періоди назви 

представників держави, що здійснюють контроль 

або збір податків в сучасній мові увійшли до паси-

вної лексики в творах на історичні теми. Напри-

клад, соцький (СУМ, ІХ, с. 477), десяцький (ІІ, с. 

257); бірчий (1920 Яв, с. 36); вьїждчий (с. 130); ку-

ноємчий (с. 405); баскак (1957 Тулуб, I, с. 361); ми-

тник (с. 166); подушник (СУМ, VІ, с. 763) тощо. 

Найменування платників податків та зборів 

функціонують у мові на означення осіб, котрі спла-

чують платежі з певною періодичністю на користь 

держави.  

Задокументовані назви з антонімічними сема-

нтичними відношеннями неплатник – платник: 

Отже в першу чергу до роботи по стягуванню по-

датку з неплатників, що навмисне утрималися од 

виплати податку (1924 Більшовик Полтавщини, 

№11, с. 1) ‘людина, що ухиляється від сплати пода-

тків та зборів’, співвідносне з платник; Це все пла-

тники с.-г. податку, прийшли відмічати пашпорти 

про виплату (№1, с.3); Всякий платник може в лю-

бий момент внести до трудової ощадної каси 

гроші яко вклад та зазначити, що він прохає ці 

гроші, - вклад здати за нього в сільгоспподаток… 

(1925 РС, №225, с. 5) ‘той, хто сплачує податки й 

збори’, дериват на –ник від плата (ЕСУМ, ІV, с. 

430). 

Діалектні словники ХХ ст. фіксують наймену-

вання, що побутували на певних територіях у роз-

мовному мовленні і є відтворенням певних істори-

чних процесів. У період ХХ – поч. ХХІ ст. такі назви 

використовувалися письменниками для відтворення 

відповідного часового проміжку у художніх творах на 

історичні теми. Серед таких назв виявлено лексему 

заліжник (1987 УДЛ, с. 120) ʻтой, хто не сплатив 

податок – недоїмкуʼ: Ще ни всі убрубеле, зусталися 

заліжнике, очевидно, назва походить від залог. 

Поняття на означення населення, котре мало 

особливий статус у процесі оподаткування або 

певну незалежніть у зв’язку з втечею з окремих 

територій, фіксують діалектизми – назви звільне-

них від оплати громадян: випханець (1958 Моск, 

с. 21) ʻвільний селянин, який сидів на поміщицькій 

землі й обробляв її за десяту частинуʼ (<випхати); 

вольниця (СУМ, І, с. 736) ‘селяни-кріпаки, реміс-

ники та ін., що тікали від поміщиків та поселялися 

на окраїнах Московської держави й Польщі, здобу-

ваючи таким чином певну незалежність’. Окремі 

лексеми позначають людей, що здійснювали оп-

лату власникові за землі, в основі таких слів подат-

кові назви. Наприклад, чинш: чиншовик (1974 Лис, 

с. 281) ‘люди, які не відбували панщини, а платили 

поміщикові викуп за землю (чинш)’; у тому ж зна-

ченні чиншові селяни (СУМ, ХІ, с. 327), селяни-

оброчники (V, с. 571), мещани (1974 Лис, с. 125). 

Виявлені давні найменування осіб, що сплачу-

вали данину: давалець (1920 Яв, с. 175); данець 

(Там само); данник (СУМ, ІІ, с. 211): Вони [князі] 

постійно прагнули збільшити данину, що викликало 

упертий опір данників; данниця (Там само) ‘жіно-

чий рід до данник’; податник (VІ, с. 735) ‘той, хто 

сплачує подать’. Вказані лексеми належать до па-

сивного вжитку та функціонують у художній мові.  

Найменування місць збору податків вказу-

ють на установи чи інші приміщення, пов’язані із 

процесом збору податків чи мита.  
Наприклад, Мусить зібрати приписану кіль-

кість збіжжя, стручкових плодів і городини, м’яса 
тощо й відпровадити її до державних складниць 
або до своїх сільських кооперативів (1941 Бережа-
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нські вісті, №6, с. 1), очевидно, складниця – похі-
дне від склад (СУМ, ІХ, с. 272) ‘відповідно облад-
нане місце, будівля або приміщення для зберігання 
чого-небудь’; На це є наші кооперативи і збірні пу-
нкти, які взамін за хліборобські продукти давати-
муть конечні для села промислові вироби (1941 Бе-
режанські вісті, №7, с. 1), де лексема кооператив 
співвідносна з кооперація (ЕСУМ, ІІ, с. 563), яке за-
позичене через посередництво фр. coopération або 
нім. Kooperatión з лат. мови, соореrātio ‘співробіт-
ництво’. 

Як і в попередні мовні періоди продовжує фу-
нкціонувати назва митниця (СУМ, ІV, с. 721) ‘ус-
танова, що здійснює контроль за провезенням това-
рів через кордон і за оподаткуванням їх’: – Спробує 
митниця затримати його валку, вимагаючи мита 
(1957 Тулуб, I, с. 298). Рос. варіант таможня (1918 
РУДС, с. 84) ‘митниця’ зафіксований як росіянізм: 
Він довго блукав, поки розшукав старого боцмана, 
який працював на таможні (1948 Кучер, с. 152). 

Також задокументоване запозичення пакгауз 
(СУМ, VІ, с. 17) ‘склад для короткострокового збе-
рігання вантажів при залізничних станціях, у пор-
тах, митницях і т. ін.’ від нім. Packhaus (packen – 
укладати; Haus – приміщення): Маруся кинула оком 
на довжелезний залізничний пакгауз, доверху заби-
тий коробами, плетінками... (1960 Ле, с. 80). 

Найменування документів, прав та обов’яз-
ків суб’єктів оподаткування. У радянський період 
виявлені назви документів, у яких фіксували статус 
платників податків та зборів, до них вносили дані 
про сплату чи несплату відповідних обов’язкових 
натуральних чи грошових платежів. До них нале-
жить субстантивно-ад’єктивні словосполучення, у 
складі яких є прикметник податковий: Маю 3,42 
дес. землі, 2 ідці, 1 корову, 1 бичка двох років. При 
таких об’єктах до пільг по продподатку не підля-
гаю, а податкового аркуша не одержав (1924 Біль-
шовик Полтавщини, №1, с.3), де лексема аркуш 
(ЕСУМ, І, с. 86) є запозиченням з пол. arkusz ‘будь-
яка розпростерта маса (бляхи, вати, паперу) певної 
міри’, що походить від лат. arcus ‘дуга; лук; арка’; 
Біля столу товпляться дядьки с податк. пашпор-
тами на поготові (1924 Більшовик Полтавщини, 
№1, с. 3), …вклад здати за нього в сільгоспподаток, 
показавши при цьому свого податкового паспорта 
(1925 РС, №225, с. 5), слово паспорт (ЕСУМ, ІV, с. 
307) запозичене з нім. мови, де Раßроrt походить 
від фр. Passeport ‘дозвіл на прохід через порт’, піз-
ніше ‘пропускне свідоцтво, паспорт’, утвореного зі 
слів раsse ‘проходить’ та роrt ‘порт, гавань’; форма 
пашпорт прийшла через пол. paszport. 

Найменування ознак, що характеризують 
процес оподаткування описують суб’єкти та 
об’єкти в сфері справляння податків і зборів. Здебі-
льшого є похідними прикметниками від іменників 
та дієслів.  

Ряд слів виділено на основі спільного стрижне-
вого слова „податок”: прикметник податковий 
(СУМ, VІ, с. 734) ‘пов’язаний з розподілом і спла-
тою податків’, наприклад, податкові пільги ‘приз-
начені для обліку, розподілу та сплати податків’; 
дієприкметник оподаткований (V, с. 720) <опода-
ткувати; дієприкметник оподатковуваний (Там 
само) від оподатковувати: Оподатковуваний на-
туральний доход; прикметник продподатковий 

(VІІІ, с. 172) від продподаток; композит податко-
воспроможний (VІ, с. 735) ‘спроможний сплатити 
належні з нього податки’ тощо. 

Також виявлено прикметники від інших давніх 
податкових назв: податний (Там само) ‘який під-
лягає обкладанню податтю’; подушний (с. 763) 
‘стягуваний з кожної душі податного стану’; чин-
шовий (ХІ, с. 327) ‘який платив за користування 
державною або поміщицькою землею чинш’; поди-
мний (VІ, с. 743) ‘пов’язаний з розподілом і спла-
тою податі, яку нараховували залежно від кількості 
печей і димарів у господарстві’ та ін. 

У діалектах побутує найменування залєглий 
(1987 УДЛ, с. 120) ‘несвоєчасно сплачений (про по-
даток)’: Нащо він має буте залєглий, як можна 
зразу заплатети. Назва пов’язана із залєглусьць 
(Там само) ‘несвоєчасна оплата податку чи інших 
грошових повинностей’: Ща тра ту залєглусьць 
вуддате. Імовірно, від залягати.  

Висновки. Отже, значна частина слів, зафіксо-
ваних у джерелах зазначеного періоду, засвоюва-
лася українською мовою з інших мов через посере-
дництво в першу чергу російської, а також польсь-
кої мови. Серед податкових найменувань давні 
слова, що сягають праслов’янського походження. 
На відміну від попередніх мовних періодів, в укра-
їнській мові збільшується кількість інтернаціоналі-
змів. На склад найменувань податкової сфери впли-
нуло й продуктивне функціонування в радянську 
епоху слово- і основоскладання, а також складно-
скорочення. Тому в мові з’являються лексеми прод-
розверстка, продрозкладка, продподаток тощо. 

Частина найменувань, продуктивних у мові у 
попередні періоди, переходять до пасивної лексики 
та задокументовані в художніх творах для відтво-
рення відповідних реалій минулого. Наприклад, де-
сятина, оброк, чинш, щабльове, оплатка, побір, 
подать тощо. 

Зростає кількість найменувань, утворених за 
допомогою субстантивно-ад’єктивних словосполу-
чень, наприклад: безмитна торгівля, митна полі-
тика. 

Активно представлена підгрупа ознак, що є по-
хідними від інших податкових назв, які у сполу-
ченні з конкретними іменниками набувають зна-
чення об’єктів, що характеризують процес оподат-
кування. 

Досліджений матеріал дає змогу прослідку-
вати системний характер формування найменувань 
податкової сфери в історії української мови.  
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АННОТАЦИЯ 

Безличное предложение - это типичное предложение русского языка. Безличное предложение рас-

крает состояние природы, состояние человеческих эмоций и состояние психики человека. Сказуемое этого 

предложения выражается разными частей речи в том числе безличных глаголов, отрицательных в настоя-

щем, прошедшем, и будуещем времнах, категорией состоянии и. т.д. Перевод этих предложений на индо-

незийкий язык всегда присутствует подлежащие. Безличное предложение очень тесно связано с культурой 

русского народа, поэтому не удивились индонезийцы затрудняют понимать их. 

ABSTRACT 

The impersonal sentence is a typical sentence of the Russian language. An impersonal sentence describes the 

state of nature, the state of human emotions, and the state of the human psyche. The predicate of this sentence is 

expressed in various parts of speech, including impersonal verbs, negative verbs in the present, past, and future 

tense, category state, etc. Translation of these sentences into Indonesian is always present subject. The impersonal 

sentence is very closely related to the culture of the Russian people, it is not surprising that the Indonesians find it 

difficult to understand them. 

Ключевые слова: безличное предложение, культурой русского народа, затруднять, индонезийцы. 

Keywords: impersonal sentence, culture, difficult, understand, Indonesian. 

 

Русский язык обладает развитой грамматиче-

ской системой. Многие элементы этой системы не 

имеют параллелей в других языках, в том числе и в 

индонезийском. В русском языке имеется развитая 

система словоизменения. Русские имена существи-

тельные, местоимения, прилагательные и числи-

тельные изменяются по родам, числам и падежам. 

Глаголы в русском языке имеют формы спряжения, 

времени и вида. В индонезийском языке таких 

форм у глагола, существительных, местоимений, 

прилагательных и числительных нет. В классе имен 

существительных имеются формы, выражающие 

значение множественности, но не путем изменения 

окончания слова, как это происходит в русском 

языке, а путем повтора исходной единицы языка. 

Например 

No 
Имя существительное в русском языке Существительное в индонезийском языке 

Единственое число Множественное число Tunggal Jamak 

1 университет университеты universitas Universita-universitas 

2 Сладкое яблоко Сладкие яблока apel manis Apel-apel manis 

 

Из приведенного выше примера становится 

очевидным, что выражение значения множествен-

ности в индонезийском языке происходит путем 

полного повторения слова. Другое различие заклю-

чается в том, что прилагательное в русском языке 

согласуется с именем существительным по числу, в 

индонезийском языке подобное согласование от-

сутствует, причем прилагательное в качестве опре-

деления всегда занимает позицию после определя-

емого слова. 

Русский язык для индонезийцев является труд-

ным для изучения языком, поскольку существуют 

большие различия в грамматических системах этих 
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языков. Но именно эти различия и делают русский 

язык привлекательным для индонезийцев. Не-

смотря на сложность грамматической системы рус-

ского языка, в языке в то же время существуют чет-

кие правила образования той или иной формы, что 

значительно облегчает его изучение. 

В синтаксисе русского языка имеется много 

специфических черт. К специфике синтаксиса рус-

ского языка следует относить также и безличные 

предложения (БП). Почему БП представляют собой 

специфический тип предложения? Во-первых, так 

как в таких предложениях отсутствует подлежащее, 

обозначающее субъекта действия, во-вторых, син-

таксически эти предложения являются активными 

и обладают семантическим субъектом, обозначен-

ным существительным в косвенном падеже. Во-

третьих когнитивные аспеты культуры в связи с ко-

гнитивными аспектами языка. Язык отражает куль-

туру. Поэтому индонезийские студенты, изучаю-

щие русский язык в Индонезии, испытывают боль-

шие трудности в освоении БП русского языка и 

ошибки, которые они делают, происходят из-за 

того, что сами преподаватели не обладают доста-

точными знаниями и пониманием сущности про-

блемы БП как с точки зрения его синтаксической 

специфики, так и семантики, и прагматики куль-

туры русского народа. 

Это статья заключается в описании и понима-

ния БП, с точки зрения синтаксиса, семантики, 

прагматики, и культуры с позиции носителья индо-

незийсого языка. 

II. Теория  

Стптья будет проводиться на основе теорий, 

изложенных в работах русских лингвистов таких, 

как Kленина (1989), Шмелува (1999), Виноградов 

(1980), Лекант (1996), Бедошапкова (1996), Cowper 

(1992). Вежбицкая (2001), Вежбицкая А. 1997.  

III. Обсуждения 

Безличные предложения относятся к односо-

ставным предложениям. Но отличаются от других 

типов односоставных предложений таких, как 

неопредёно-личные предложения, обобщённо-лич-

ные, определёно-личные предложения, в которых 

предикат выражен спрягаемой формой глагола, се-

мантически указывающей на активного деятеля, 

производящего действие, хотя и не выраженного 

лексически. Иными словами, безличные предложе-

ния указывают на то, что в обозначаемых ими пред-

ложениях не выражено лицо (Кленина: 1989). Для 

того чтобы понять БП нам (Индонезиецы) надо 

узнать русские культуры. Понятия культуры в па-

радигме лингвистических исследований предпола-

гает рассмотрение когнитивных аспектов культуры 

в связи с когнитивными аспектами языка. Язык и 

культура автономны. В культуре нам узнать си-

стему ценностей, установок и традиций, присущих 

разным культурам и народам. 

Ключевыми (в том смысле, что дают ключ к ее 

пониманию) лингвоспецифичными концептами 

русского языка, по А.Вежбицкой, являются эмоци-

ональность, иррациональность, неагентивность, 

любовь к морали [Вежбицкая 1997: 33]. Эти семан-

тические характеристики, образующие смысловой 

универсум русского языка, передаются в русском 

языке определенными языковыми средствами, в 

частности, они отражены в системе русских безлич-

ных предложений. 

Неконтролируемость эмоций и других мен-

тальных действий. Безличные предложения позво-

ляют людям говорить о своих эмоциях и других 

ментальных актах как о независимых от их воли и 

ими не контролируемых. Отсутствие контроля в 

предложениях, где говорится о человеческих чув-

ствах, выражается безличной формой глагола и да-

тельным или винительным падежом имени суще-

ствительного: 

(1)  Мне не верится;  

(Entah mengapa) saya tidаk percaya; S 

(2)  Ему хотелось слышать звук её голоса. 

(Entah mengapa) dia ingin mendengar suaranya  

S 

Русские очень часто рассказывают о событиях 

своей ментальной жизни, подразумевая, что эти со-

бытия самосаятельные и что они не несут за них от-

ветственности. Дативная схема эксплицитно отри-

цает ответственность субъекта за ментальные дей-

ствия: мысль, акт веры или иное ментальное 

состояние или событие представлены как возника-

ющие в наших головах спонтанно, причем мы не 

ощущаем себя связанными по отношению к ним ка-

кими-то обязательствами. Безличные предложения, 

построенные по данной модели, определяют дей-

ствие как самодовлеющее, независимое от чело-

века: 

(3)  А о самом счастье... ему как-то не думать 

(Entah mengapa) tentang kebahagiaannya sendiri 

dia tidak pernah terpikir S 

(4) Ужасно плакать хочется!  

‘(Entah karena sebab apa) dia sangat ingin me-

nangis’ 

S 

Сочетания дательного падежа имени лица со 

словами категории состояния также обозначают не-

волитивные, неосознанно происходящие менталь-

ные акты. 

Например,:  

(5) Вам... смешно и весело  

Anda tertawa dan gembira 

S 

Неагентивность. Безличные предложения фик-

сируют когнитивные модели, сформировавшиеся в 

национальном сознании и соответствуют следую-

щему положению дел: способность контролировать 

события ограничена, склонность к фатализму, сми-

рению, покорности. Вследствие этого недостаточ-

ная выделенность индивида как автономного 

агента. Субъект подается в пациентивном модусе с 

помощью рефлексивной конструкции с дательным 

падежом имени. Существует 2 основных варианта 

модели. 
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Структурная формула: отрицание 

Гл. 3-го лица среного рода, возвра. + Суб.Дат.падеж 

(6) Но не писалось ему на этот раз. 

Г3 л воз. с.р  С Дп 

Семантика: неспособность делать то, что хо-

чется.  

Существительное в дательном падеже пред-

ставлено как экспериенцер, который по каким-то 

причинам неспособен сделать то, что хочет сделать. 

Чаще всего предполагаемые для этого действия 

сами по себе не составляют особой сложности и 

фактически заключаются в том, чтобы поддержи-

вать некоторое состояние. 

Структурная формула 

Наречие + С Дп + Гл. 3-го лица среного рода, возвра. 

 

(7) Хорошо нам с тобой живётся 

Kita hidup dengan baik 

S 

Семантика: непостижимая способность делать 

что-то хорошо.  

В данной конструкции человек представлен 

как лицо, которое, делая нечто, по какой-то непо-

нятной причине не испытывает при этом никаких 

затруднений. Агенс чувствует, что предпринятая 

им деятельность протекает гладко, "хорошо", но 

сколь бы рад он этому не был, его заслуги в этом 

нет, так как успех достигается не в результате за-

траченных им самим усилий, а скорее благодаря 

действию каких-то непостижимых сил: Мне чу-

десно писалось = Я чувствовал, что моё писание 

шло исключительно хорошо, я не знаю почему.  

Рост безличных конструкций является ти-

пично русским феноменом. Это даёт основание ду-

мать, что в русском языке безличные предложения 

отвечают особой ориентации русского семантиче-

ского универсума и в конечном счёте русской куль-

туры. 

Мы делаем вывод, русское безличное предло-

жение – это типичное предложение в русском 

языке, а для инденезийцев испытывают большие 

трудности. Инденезийцы не понимают, что в пред-

ложении нет подлежащего. Большитство предло-

жений в этом языке всегда имеет подлежащее. Бо-

лее того нет подобно структура такого предложе-

ния в индонезиком языке. 

 

Литература 

1. Вежбицкая А. Понимание культур через 

посредство ключевых слов. - М., 2001. - С.55. 

2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. - 

М., 1997. - С. 33. 

3. Соколова. Т.В. Современные проблемы 

русского языка. Синтаксис. М. 2006 

4. Соwper. E.A. A Concise Introduction to Syn-

tactic theory. The Government Binding Aproach. Chi-

cago. 1992 

5. Кленина. А.В. Простые предложения в рус-

ском языке. М.1989 

  



54 Sciences of Europe # 50, (2020) 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИЕРАРХИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПЛАНЕТЫ 

(ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРЕПЯТСТВУЕТ СОЗДАНИЮ СОГЛАСОВАННОЙ 

ИЕРАРХИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПЛАНЕТЫ) 

 

Тетиор А.Н. 

Доктор техн. наук, профессор 

Россия, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 

 

RELEVANCE OF CREATION OF HIERARCHY OF GLOBAL PROBLEM PLANET 

(HETEROGENEITY OF HUMANITY PREVENTS A COHERENT DEFINITION OF THE CURRENT 

PROBLEMS OF PLANET) 

 

Tetior A. 

Dr. Sc., Professor 

Russia, Moscow Agricultural Academy 

 

АННОТАЦИЯ 

Разнообразное (гетерогенное) человечество с множественными и зачастую негативными правилами 

взаимодействия с природой и между людьми, привело планету в состояние глобального кризиса (экологи-

ческого и др.), и создало проблему выживания вместе с природой планеты. Поэтому естественны поиски 

причин такой недопустимой эволюции. Названо множество причин - от одной - двух глобальных (загряз-

нения, потепление климата) до множества (превышенное потребление, рост "экологического следа"; упро-

щенное мышление и сложное устройство многослойного мозга человека, и пр.). Многочисленны "ре-

цепты" исправления ситуации - от мягких, длительных (глобальная экологизация мышления и деятельно-

сти человечества; реставрация природы планеты; и пр.), до радикальных и нереальных (перелет 

человечества с гибнущей Земли на одну или несколько подходящих планет; переход к бесприродному 

техническому миру; и пр.). Гетерогенность человечества позволяет предположить и в будущем его слож-

ное конфликтное развитие. Но есть витальные (жизненно необходимые) условия, которые все человече-

ство обязано соблюдать независимо от гетерогенности – сохранение природы Земли, естественной эволю-

ции, гомеостаза и биоразнообразия, учет экологических постулатов. Ввиду гигантских затрат ресурсов на 

эти условия, нужно создать иерархию важнейших проблем человечества, чтобы последовательно решать 

глобальные проблемы сообществом стран. Автор предлагает такую иерархию на основе степени виталь-

ности (жизненной важности) проблем. 

ABSTRACT 

Diverse (heterogeneous) humanity with multiple and often negative rules of interaction with nature and be-

tween people, brought the planet into a state of global crisis (environmental, etc.), and created the problem of 

survival together with nature of Planet. It is therefore natural to find the causes of such unacceptable evolution. 

There are many reasons - from one to two global (pollution, climate warming) to the set (exceeding needs and 

growth of the "environmental footprint"; simplified thinking and complex structure of multi-layered human brain, 

etc.). Numerous "recipes" for correcting the situation - from soft, long-lasting (global ecologization of thinking 

and activities of mankind; restoration of the nature of the planet; etc.), to radical and unreal (flight of humanity 

from the dying Earth to one or a few suitable planets; the transition to an unnatural technical world; etc.). The 

heterogeneity of mankind suggests that its complex conflict development will continue to be difficult. But there 

are vital conditions that humanity is obliged to observe regardless of heterogeneity - preservation of the Earth's 

nature, natural evolution, homeostasis and biodiversity, taking into account environmental postulates. In view of 

the huge expenditure of resources on these activities, it is necessary to create a hierarchy of the most important 

problems of mankind in order to solve global problems by all countries and consistently. The author proposes a 

hierarchy based on the degree of vitality of problems 

Ключевые слова: иерархия проблем человечества, актуальные проблемы развития, витальные (жиз-

ненно важные) проблемы, неразрешимые проблемы, экологизация мышления и деятельности. 

Keywords: hierarchy of human problems, relevant problems of development, vital problems, intractable 

problems, ecologization of thinking and activities. 

 

На Земле постоянно углубляются проблемы 

эволюции природы и человека. По мере ускорения 

темпов научно-технической революции и создания 

новых прогрессивных (с точки зрения человека) ре-

шений в разных областях жизни и деятельности, в 

соответствии с концепцией разветвляющегося раз-

вития с уравновешиванием позитивных и негатив-

ных ветвей [5, 7], растет число проблем и слож-

ность их возможного решения. Появились неразре-

шимые проблемы, например, неограниченный рост 

удовлетворяемых потребностей, недопустимый 

рост "экологического следа", ничем не обусловлен-

ный и бессмысленный рост вооружений (можно 
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многократно уничтожить все живое), и пр. Про-

блемы растут, растет цена их будущего возможного 

решения.  

Каждое новое поколение получает в наслед-

ство планету со все более многочисленными дости-

жениями и проблемами. С одной стороны, растет 

качество городской среды во многих городах раз-

витых стран, создаются "умные" города с техноло-

гиями искусственного интеллекта, продолжаются 

работы по созданию экологических городов (эко-

сити), находящихся в экологическом равновесии с 

природой Земли, все более совершенствуются уни-

кальные места отдыха на Земле. С другой стороны, 

сохраняются и обостряются проблемы вытеснения 

и загрязнения природы планеты, сокращения био-

разнообразия, роста степени искусственности 

среды и жизни, роста социально-экономического 

неравенства; народы распределены по поверхности 

суши планеты случайно, в результате войн, наси-

лия, это предопределило неравенство в обеспече-

нии природными ресурсами и конфликты из-за 

этого. 

Каждое новое поколение получает в наслед-

ство другую планету, с другими, созданными 

предыдущими поколениями, достижениями, потре-

бовавшими их умственных и физических усилий, и 

с недостатками, которые не удалось решить. По 

мере хода научно-технической революции стано-

вится все больше крупных достижений (прорывов), 

но в соответствии с концепцией разветвляющегося 

развития с уравновешиванием ветвей, растет и 

число крупных проблем. Состояние природы пла-

неты ухудшается. Передовые представители новых 

поколений могут особо остро ощущать отдельные 

проблемы развития человечества, которые не обя-

зательно являются самыми актуальными. В итоге 

они сосредотачиваются на критике и попытках ре-

шения тех проблем, которые кажутся им наиболее 

актуальными. Так начинались военные конфликты, 

в том числе и крестовые походы, и мировые войны. 

При этом человек как вид почти не менялся, его 

быстрые изменения, как правило, не наследуются; 

наследуемые изменения, происходят очень мед-

ленно. 

Разнообразное (гетерогенное) человечество с 

множественными и зачастую негативными прави-

лами взаимодействия с природой и между людьми, 

привело планету в состояние глобального (экологи-

ческого и др.) кризиса, и создало проблему его вы-

живания вместе с природой планеты. Поэтому есте-

ственны поиски причин такой недопустимой эво-

люции. Уже названо множество причин - от двух - 

трех (загрязнения, военные конфликты, потепление 

климата) до множества (превышенное потребле-

ние, сокращение биоразнообразия, рост "экологи-

ческого следа"; сложности движения к согласован-

ному "устойчивому развитию; сокращение пло-

щади почвенно-растительного слоя, обезлесение; 

упрощенное мышление и сложное устройство мно-

гослойного мозга человека; ведущие в тупик его 

взаимоотношения с природой вследствие невоз-

можности удовлетворения постоянно растущих по-

требностей, и пр.). Так же многочисленны "ре-

цепты" исправления ситуации - от мягких, длитель-

ных (глобальная экологизация мышления и дея-

тельности человечества; реставрация природы пла-

неты; переход к "нулевому" и даже 

"отрицательному" росту экономик; первоочередное 

решение одной из важнейших проблем - сокраще-

ния биоразнообразия, потепления климата, и пр.), 

до радикальных и нереальных (перелет человече-

ства с гибнущей Земли на подходящие планеты; пе-

реход к бесприродному техническому миру; к авто-

трофному человечеству, к искусственному разуму, 

к киборгам, и пр.).  

Например, радикальны предложения извест-

ного астрофизика Ст. Хокинга [6]. Он считал, что 

человечество должно в течение 100 лет пересе-

литься на другие планеты вследствие перенаселе-

ния Земли, войн, загрязнения планеты, исчерпания 

ресурсов, недостатков мышления, и др. Но реализа-

ция этих идей Хокинга неосуществима: нет подхо-

дящих планет, нет способов и ресурсов для переме-

щения миллиардов людей. Что лучше – бросить 

уникальную планету и лететь в неизвестность, или 

попытаться ее реставрировать? Она нуждается в 

экологической реставрации, в восстановлении 

предыдущего состояния, которое было до наступ-

ления эры научно - технического прогресса. Одно-

временно она нуждается в глубокой социальной и 

технологической оптимизации, направленной на 

решение углубляющихся и опасных для человече-

ства проблем его развития. Возникновение этих 

проблем развития - следствие упрощенного мыш-

ления, быстропротекающей научно-технической 

революции и формирования негативной ветви мощ-

ного научно-технического прогресса. Человече-

ство, губящее природу, истощительно использую-

щее ресурсы, и думающее о переселении на другие 

планеты с оставлением Земли в непригодном для 

жизни состоянии, не имеет права жить на Земле. 

Главная сложность вопроса в том, что, покидая 

Землю, все свои проблемы упрощенно мыслящий 

человек увезет с собой на другие планеты. Поэтому 

человечество обязано реставрировать природу уни-

кальной планеты, и оптимизировать социальные 

условия и технологии. Для этого ему нужны эколо-

гическое мышление и экологическая деятельность. 

Попытку вклада в решение этой проблемы 

внес Римский Клуб: он опубликовал доклад к сво-

ему полувековому юбилею с необычным назва-

нием: «Давай! Капитализм, скоротечность, населе-

ние и разрушение планеты». Созданный после II 

мировой войны Римский Клуб широко известен 

своими докладами, которые всегда были направ-

лены на привлечение внимания к изучаемым уче-

ными актуальным проблемам планеты – от близя-

щегося исчерпания углеводородов до роста городов 

и пределов роста. Тем более печально читать юби-

лейный доклад, который, с одной стороны, повто-

ряет уже известные, в том числе и подвергаемые 

критике, положения («устойчивое развитие», «еди-

ное человечество», новое мышление, быстрая 

трансформация, и пр.); с другой стороны, не заме-
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чает важные проблемы и тенденции развития обще-

ства: реальность и неотвратимость неустойчивого 

развития и кризисов, «капитализацию» всех сторон 

жизни, рост военных конфликтов и числа погибших 

и беженцев, недопустимый рост вооружений, фор-

мирование противостоящих военных блоков, недо-

пустимую энтропийность техники, катастрофиче-

ское сокращение площади естественной природы и 

почвенного слоя, и пр.; авторы надеются на утопии 

о возможности быстрого формирования нового 

мышления, «единого человечества». Утопия сле-

дует за утопией. 

Ввиду рождения новых поколений и их обуче-

ния, периодически возникают отдельные критиче-

ские ситуации, вызванные появлением передовых 

представителей общества, впервые узнавших о ми-

ровых проблемах. Известная сложная, не получив-

шая пока объяснения, проблема может вызвать же-

лание по-новому подойти к ее быстрому решению, 

например, привлечь внимание широкой обществен-

ности (случай с Г. Тунберг из Швеции). Этот про-

цесс нескончаем, он вызван упрощенным мышле-

нием [3, 4]. Оно способствует надеждам на простое, 

быстрое, по принципу "да-нет", решение. При та-

ком мышлении человечество эволюционирует с 

крупными, принципиальными недостатками, веду-

щими иногда в тупик (рис. 1) 

 
Рис. 1. Некоторые крупные проблемы эволюции человека: создание и применение ядерного оружия, 

нескончаемая экспоненциальная автомобилизация, рост гигантизма артефактов, создание киборгов 

 

Проблем развития человечества очень много, 

часть из них вообще уже не может быть решена с 

помощью существующих энтропийных технологий 

(пока не созданы более прогрессивные негэнтро-

пийные природоподобные технологии); особо за-

тратная часть проблем может быть разрешима при 

участии большинства стран; часть - может быть ре-

шена при переходе к всеобщей экологизации тех-

ники и мышления. Эволюция материальной куль-

туры человечества далека от совершенства: чело-

век, как и любое животное, естественным образом 

использовал доступные природные материалы и са-

мые привлекательные и подходящие ландшафты, 

вначале - для выживания и удовлетворения первич-

ных биологических потребностей, затем - для со-

здания первых объектов материальной культуры и 

для удовлетворения растущих потребностей. Каж-

дое животное потребляет ресурсы природы и выде-

ляет в нее загрязнения, но при этом обычным для 

взаимодействия, соответствующим постулатам 

экологии, является поддержание равновесия, го-

меостазиса, когда потребление ресурсов соответ-

ствует потенциалу создающей их природной среды. 

Если равновесие нарушается (это наблюдается, 

например, при чрезмерном росте численности ка-

кого-то вида и отсутствии ресурсов в природе для 

поддержания этого состояния), - происходит эли-

минация, сокращение численности. Взаимодей-

ствие человека с природой постепенно стало нерав-

новесным, природа превратилась в «страдающую» 

сторону взаимодействия, как объект потребления и 

вместе с тем территория выбросов загрязнений. 

Техногенные воздействия человека на природу и на 

себя как часть природы в течение очень короткого 

отрезка времени настолько резко возросли, что 

стали менять ход естественной эволюции. Поэтому 

весьма короткий период в развитии материальной 

культуры (последние 1 – 2 века) можно назвать тех-

ногенной революцией. Эта революция носит раз-

ветвляющийся характер, рост множественности 

технологических прорывов сопровождается раз-

ветвляющимися негативными последствиями. Ее 

отличают от медленной естественной эволюции 

следующие особенности: 1. Быстрое изменение ха-

рактера живого вещества, свойств биосферы. 2. Ло-

кальные и глобальные преобразования естествен-

ных ландшафтов. 3. Быстрое использование невоз-

обновимых природных ресурсов. 4. Изменение 

материального состава среды, ускорение потоков 

веществ. 5. Нарушения и помехи в круговороте ве-

ществ. 6. Введение в среду жизни не свойственных 

ей продуктов – ксенобиотиков. Добавление тяже-

лых элементов, не свойственных среде. 7. Замена 

естественной среды и факторов жизни на искус-

ственные. Вытеснение и гибель живой природы. 8. 

Быстрое сокращение природных территорий (лес, 

почвы и пр.), и замена их преобразованными антро-

погенными территориями. 9. Глобальные климати-

ческие изменения. 10. Сокращение биоразнообра-

зия; безвозвратное уничтожение видов. 11. Нару-

шения в экологических факторах (факторах среды). 

Добавление неизвестных ранее воздействий. 12. 

Антропогенные помехи в каналах информации и 

обратной связи. 13. Антропогенные воздействия на 

космическом уровне 14. Новые технологии мани-

пуляции жизнью. Воздействия на генетическом 

уровне. К этому перечню можно добавить 15. Но-

вые опасные болезни (в данный момент - это "коро-

навирус", вызвавший пандемию), 16. Недопусти-

мый и не обоснованный никакими нормами рост 
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вооружений, способных многократно уничтожить 

все живое на Земле, 17. Исторически сложившееся 

нерациональное расселение людей на территории 

планеты. 18. Исторически сложившееся нерацио-

нальное обеспечение их природными ресурсами. 

19. Постоянно сохраняющееся социально-экономи-

ческое неравенство людей. 20. Индивидуализация 

разработок разных стран, имеющих общемировое 

значение (космические исследования, заселение 

ближайших планет, и др.). 21. Катастрофический 

рост "экологического следа", превышающего по-

тенциальные возможности Земли. 22. Поиски но-

вых планет на достижимом расстоянии от Земли 

для перелета человечества на них при невозможно-

сти дальнейшего проживания на Земле. 23. Созда-

ние новых доступных способов перемещения масс 

людей в космическом пространстве. 

В этом перечне глобальные климатические из-

менения не стоят на первом месте среди актуаль-

ных проблем человечества. Проблемы техногенной 

революции человека чрезвычайно многообразны и 

сложны, иногда они ведут в тупик развития: 1. По-

требление ресурсов в объеме, зачастую превышаю-

щем природно-ресурсный потенциал планеты (яв-

ный тупик). 2. Сокращение площади природных 

территорий и биоразнообразия. 3. Загрязнение 

окружающей среды в городах и создание новых 

опасных воздействий. 4. Опасное вмешательство в 

естественные природные процессы. 5. Быстро уве-

личивающийся отрыв человека от естественной 

природной среды, в которой ранее происходил от-

бор, при росте числа жителей городов. 6. Замена 

большинства природных и естественных факторов 

окружающей среды искусственными в современ-

ном городе. 7. Загрязнения воздуха, воды, пищи, 

обонятельные и пр. 8. Искусственная визуальная и 

звуковая среда, запахи, пища, одежда и пр. 9. Все 

большее удаление естественной среды от человека 

в городе. 10. Возможное появление абсолютно но-

вой среды (космос). 11. Принципиально новые и 

опасные для человека загрязнения, для восприятия 

которых у человека нет рецепторов. 12. Перенос со-

ревнования между самцами в другие области (про-

фессиональную деятельность и пр.), что противоре-

чит отбору. 13. Отсутствие запретов на ненормаль-

ные с природной точки зрения условия 

скрещивания и рождения потомства. 14. Искус-

ственная генная инженерия, «выбор» пола буду-

щего ребенка и пр. действия, противоречащие при-

роде и отбору. 15. Искусственные замены в половой 

сфере, вплоть до искусственного партнера. 16. Ис-

кусственное рождение (отсутствие минимальных 

знаний о последствиях). 17. Различного рода огра-

ничения на взаимодействие мужчин и женщин, не 

носящие естественного характера. 18. Введение эт-

нических, религиозных и др. ограничений, проти-

воречащих принципам естественного отбора. 19. 

Развитие профессионального искусства и ограниче-

ние на соревнование в области «прекрасного». 20. 

Отход от физического совершенствования тела и 

природного физического соревнования. 21. Пере-

дача опасных наследующихся болезней. 22. По-

пытки вмешательств в эволюцию человека с целью 

ускоренного принципиального совершенствова-

ния. 23. Киборги, искусственный разум. В этой важ-

нейшей области главная проблема - возможность 

полной замены человека киборгом, с их конкурен-

цией и вероятностью выхода ситуации из-под кон-

троля человека. Поэтому "киборгизация" жизни и 

деятельности человека не может быть неуправля-

ема; нужен контроль для поддержания естествен-

ной эволюции человечества и природы Земли.  

На единой для всех и (пока) уникальной в кос-

мосе планете Земля существует и неравномерно 

растет исключительно разнообразное человече-

ство, которое стремится удовлетворять множе-

ственные потребности – от простых биологических 

(в пище, территории, и пр.) до современных слож-

ных, обусловленных научно-технической револю-

цией (интеллектуальные города, виртуальный мир, 

Интернет, социальные сети, сложные электронные 

устройства, личный транспорт, и пр.). Исключи-

тельное разнообразие морфологических и физиоло-

гических признаков, свойственное человеку, ве-

лико; разнообразны отдельные популяции, народы 

и расы. Многообразие людей обусловлено индиви-

дуальной, внутривидовой и межгрупповой измен-

чивостью. Вероятно, изменчивость легла в основу 

механизма приспособления человеческих популя-

ций к условиям среды обитания. Технические до-

стижения человека (города, здания, и пр.) ослаб-

ляют действие природных факторов, освобождая 

его от необходимости биологической адаптации, 

характерной для ранней эволюции. Исключительно 

разнообразное человечество отличается еще и фи-

логенезом мозга; мозг человека – это многослой-

ный мозг «всеживотного» (по С.Н. Булгакову), в ко-

тором присутствуют отделы, унаследованные от 

предков, и продолжающие контролировать через 

ретикулярную формацию решения высшей коры. 

Два отдела мозга унаследованы от животных – вра-

гов (лимбическая система высших млекопитающих 

и R-комплекс рептилий). Они могут выдавать про-

тиворечивые решения, что может вести к различ-

ным «фобиям» и даже к расщеплению сознания 

(предположение автора). Многообразие соотноше-

ний телесного и духовного, биологического и соци-

ального, чувственного и рационального, соединя-

ется с множественностью мозга, и с многообразием 

типов нервной деятельности, темпераментов, ха-

рактеров, воспитания, с дополнением множества 

психопатологических состояний (рис. 2). Принима-

ющее решения человечество исключительно разно-

образно, гетерогенно; потому согласованные дей-

ствия затруднены.  
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Рис. 2. Гетерогенное человечество: 

а - многообразие мышления и поведения; б - роль ретикулярной формации; в - лимбика; г - R -комплекс 

 

Случайные мутации, закрепляемые как неко-

торые преимущества развития и служащие адапта-

ции, без предварительного плана формирования та-

кого важного органа будущего высшего создания 

природы, привели в итоге к необычайно сложной 

структуре мозга. Филогенез мозга и наличие в нем 

ряда совместно и иногда параллельно действую-

щих структур – подтверждение такого хода есте-

ственного отбора. Многослойный мозг человека 

потому и является сложным, с параллельным суще-

ствованием множества древнейших, древних и ста-

рых структур, что он рос в процессе естественного 

отбора. Отсюда и множество качеств человека как 

наследие длиннейшей истории его эволюции, в том 

числе и эволюции всех его предков. Все многооб-

разие свойств предков проявляется в человеке: в его 

мышлении, действиях, и даже сходстве внешнего 

образа и поведения: наблюдательные люди подчер-

кивают сходство других людей с ланью, медведем, 

орлом, гориллой, змеей, лисой, коровой, и т.д. Жи-

вотное в человеке прочно закреплено в древних 

структурах мозга историей его формирования, «жи-

вотная» часть мозга оказывает существенное влия-

ние на его действия, она отвечает за определенный 

круг эмоций и деятельности. Известна гипотеза о 

том, что чувства лежат в основе работы мозга, о 

преобладающем влиянии чувств, а не мышления, на 

анализ информации и выводы сознания [1, 2].  

Поведение человека определяется объедине-

нием в нем биологического и социального начал 

(биологического и социального, телесного и духов-

ного, чувственного и рационального), что ведет к 

двойственности структуры поведения. С одной сто-

роны – человек является животным; с другой сто-

роны, человек – существо социальное, с высшим 

разумом, с высокой культурой, принципиально от-

личающееся этим от животных. Это объединение 

двух отличающихся основ, признаков, вызывает 

бинарную множественность поведения человека. 

На эту двойственность влияет структура мозга, в 

котором представлены современные и более древ-

ние отделы.  

«Всеживотное» можно понимать, как высшее 

животное, в составе которого (в различных систе-

мах) сохранились (унаследованы) элементы строе-

ния или органов древнейших и древних животных - 

его предков. Поэтому в мозгу человека могут суще-

ствовать зрительные поля, сигналы в которые про-

ходят через древние отделы. Можно предположить, 

что вследствие этого человек как «всеживотное» 

стал воспринимать красоту и безобразие, и проме-

жуточные качества компонентов ландшафтов, их 

флоры и фауны: древние животные оценивали объ-

ект и отдавали предпочтение тому или иному каче-

ству с точки зрения удовлетворения их биологиче-

ских потребностей (несколько условно, бабочка 

оценивала бабочку как партнера, или цветок, как 

объект питания; газель оценивала богатство флоры 

и степень безопасности ландшафта, хищник оцени-

вал привлекательность газели как объекта охоты, и 
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пр.). Многообразие оценок привлекательности - не-

привлекательности объектов, в ходе эволюции 

накапливалось в многослойном мозгу человека.  

Особенности эволюции человека связаны с его 

мышлением и потребностями, определяющими его 

поведение. В свою очередь особенности мышления 

и поведения человека тесно связаны с особенно-

стями антропогенеза, а также филогенеза мозга. 

Эти исторические особенности создали очень 

сложное существо, иногда – двойственное, иногда 

– тройственное, но всегда – очень сложное, с неод-

нозначной мотивацией поступков. Определяю-

щими факторами в поведении человека являются 

особенности строения мозга и мышления. Поведе-

ние человека определяется объединением в нем 

биологического и социального начал (биологиче-

ского и социального, телесного и духовного, чув-

ственного и рационального), что ведет к двойствен-

ности структуры поведения. С одной стороны – че-

ловек является животным, что обычно им 

инстинктивно не замечается и отрицается (во вся-

ком случае, почти все животное тщательно прикры-

вается и затушевывается). С другой стороны, чело-

век – существо социальное, с высшим разумом, с 

высокой культурой, принципиально отличающееся 

этим от животных. Это объединение двух принци-

пиально отличающихся основ, признаков, вызы-

вает двойственность (бинарную множественность) 

поведения человека (см. рис. 2).  

Мышление и поведение человека тесно свя-

заны с особенностями филогенеза многослойного 

головного мозга. Двойственность человека опреде-

ляется объединением в нем в разных соотношениях 

биологического и социального начал. Условная 

тройственность подчеркивается наличием в много-

слойном мозгу древней части - мозга рептилий; 

мозга высших млекопитающих (лимбической си-

стемы); самой крупной части – неокортекса. Не-

сколько условно, в современном человеке «присут-

ствуют», уживаются и влияют на его поведение и 

рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладно-

кровный убийца» для человека точно соответствует 

определению рептилии - крокодила), и млекопита-

ющие, и человек [2]. Но в работу трех отделов мозга 

вмешиваются важные обстоятельства: во-первых, 

анализ поступившей от органов чувств информа-

ции выполняют отделы мозга, исторически принад-

лежавшие животным – врагам (хищникам и жерт-

вам), что ведет к противоречивым решениям. Во-

вторых, происходят многочисленные переключе-

ния информации (импульсов) в связи с наличием 

частей мозга, выполняющих подобные функции. В-

третьих, неокортекс не руководит полностью дея-

тельностью мозга и принятием решений, что ведет 

к противоречиям между решениями трех отделов.  

Соотношение между степенью влияния этих 

отделов мозга на поведение человека не постоянно: 

у разных людей может существеннее проявляться 

негативное влияние более древних отделов - R-

комплекса (агрессия, подчинение, желание всем об-

ладать, обман и пр.) и в меньшей степени лимбики 

(ярость, эмоции, и пр.), при ограниченном контроле 

со стороны неокортекса. Это обстоятельство позво-

ляет утверждать, что склонность к преступному по-

ведению может быть задана структурой мозга, 

например, подавлением реакцией рептильного ком-

плекса более гуманных откликов, решений. 

Итак, гетерогенность человечества обеспечи-

вают: многообразие морфологических и физиоло-

гических признаков популяций, народов и рас; ин-

дивидуальная, внутривидовая и межгрупповая из-

менчивость; многообразие соотношений телесного 

и духовного, биологического и социального, чув-

ственного и рационального; многослойность мозга 

«всеживотного»; многообразие типов нервной дея-

тельности, темпераментов, характеров, воспитания, 

с дополнением множества психопатологических 

состояний. 

Деятельность человека определяется стремле-

нием к удовлетворению широкого круга потребно-

стей - общения, игры, учения и труда (практически 

все эти направления деятельности входят в матери-

альную и духовную культуры). В течение многих 

веков процесс роста потребностей и соответствую-

щих негативных воздействий на природу никак не 

ограничивался, природа в рамках механизмов само-

адаптаций пыталась приспособиться к этим воздей-

ствиям (разнообразные загрязнения, сведение ле-

сов, распашка земель, уничтожение видов, рост и 

расползание городов, рост культурных ландшаф-

тов, и пр.). Но потребности продолжали нарастать, 

в результате ограниченности возможностей само-

адаптаций появились признаки глобального эколо-

гического кризиса. Эти негативные явления заста-

вили человечество ввести искусственные адапта-

ции – разнообразные законы, нормы, способы 

экологизации деятельности, потребностей, исполь-

зования ресурсов, и пр. Они не остановили бурный 

рост потребностей, ведущий к отступлению при-

роды. 

Противоречивость материальной культуры со-

стоит в том, что почти вся она энтропийна. Энтро-

пия - мера беспорядка системы, состоящей из мно-

гих элементов; это - хаос, саморазрушение и само-

разложение. Живая природа противостоит 

энтропии; во взаимодействующей системе «челове-

чество - природа» необходимо не повышать уро-

вень энтропии. Поэтому необходима экологизация 

материальной культуры. Экологизация – это иерар-

хическая система (от глобальной до локальной) 

знаний, мероприятий и решений по экологиче-

скому образованию и воспитанию, сохранению 

среды жизни, поддержанию экологического равно-

весия, сокращению негативных воздействий чело-

веческой деятельности на природную среду и по-

степенному переходу к позитивному взаимодей-

ствию, направленному на сохранение и 

восстановление природы и среды жизни, с исполь-

зованием природосберегающих и природовосста-

навливающих методов хозяйствования, с повыше-

нием эффективности использования ресурсов и 

преимущественным потреблением возобновимых 

ресурсов, с переходом на негэнтропийные техноло-

гии [5, 7].  
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С одной стороны, удовлетворение потребно-

стей – это основная движущая сила поведения для 

большинства людей. С другой стороны, мозг чело-

века отражает потребности и возможности их удо-

влетворения в виде эмоций. Человек стремится к 

получению положительных эмоций, как естествен-

ных, органично вписанных в цепи «воздействие – 

реагирование», так и полностью искусственных, за-

меняющих и разрывающих естественные цепи. По-

ложительные эмоции могут быть получены есте-

ственным путем, как хороший результат напряжен-

ного физического или умственного труда, создания 

какого-либо произведения человека, творческого 

или физического достижения, рекорда. Они же мо-

гут быть достигнуты гораздо более простым искус-

ственным путем, например, введением в организм 

определенных веществ, создающих в мозгу искус-

ственные состояния. Сложный мозг человека с его 

склонностью к самовознаграждению [1], в том 

числе и ложному, оказывает влияние на протекание 

процесса удовлетворения потребностей и эволю-

ции. При этом негативными тенденциями эволю-

ции можно считать стремление к удовлетворению 

иррациональных, неэкологичных, вредных потреб-

ностей. Как позитивные, так и негативные потреб-

ности составляют бинарные подмножества потреб-

ностей. 

Единственным реальным направлением сохра-

нения («выживания») природы и человечества в 

условиях глобального экологического, социаль-

ного, экономического, технологического, культур-

ного (нравственного) кризиса должно быть форми-

рование экологического мышления. Затем, на ос-

нове этого мышления - всестороннее экологическое 

совершенствование (экологизация) существующей 

среды: возврат к прежнему объему и состоянию 

природы, возврат человека в поле естественного от-

бора, экологическая реконструкция застроенных 

территорий, экологическая реставрация нарушен-

ных ландшафтов, реставрация всей техногенно пре-

образованной природы – флоры, фауны, ландшаф-

тов, всех сфер – атмосферы, литосферы, гидро-

сферы. Большая часть современных городов, 

индустриальных, энергетических и транспортных 

объектов, зданий и сооружений, не сохраняет и не 

поддерживает экологически обоснованную город-

скую среду. Чтобы такие города превратить в го-

рода со здоровой, красивой, экологической средой, 

необходимо экологическое совершенствование, 

экологизация деятельности, экологическая рекон-

струкция всех зданий и инженерных сооружений, 

реставрация загрязненных и разрушенных ланд-

шафтов, их мелиорация. Экологическая рекон-

струкция страны, города, завода, энергокомплекса, 

агрокомплекса и пр. включает в себя и экологиче-

скую реставрацию входящих в эти объекты ланд-

шафтов. Экологизация всей деятельности, экологи-

ческая реконструкция отдельных зданий и инже-

нерных сооружений, их комплексов, городов, стран 

и всей освоенной территории Земли в целом – это 

исключительное по сложности и важности меро-

приятие.  

Экологическое мышление означает созна-

тельный учет человеком причинно-следствен-

ных связей в глобальной системе «природа – че-

ловек – техника». В этом - смысл экологического 

мышления. Оно тесно связано с рефлексией, ибо 

она предполагает обращение внимания человека на 

самого себя и на свое сознание, в частности, на про-

дукты собственной активности, их переосмысле-

ние, на содержания и функции собственного созна-

ния, в состав которых входят мышление, ценности, 

интересы, мотивы), механизмы восприятия, приня-

тия решений, поведенческие шаблоны и т. д.  

Биопозитивная (позитивная в отношении к жи-

вой природе) техника в идеале должна соответство-

вать всем принципам биопозитивности, так как 

именно техника создала многие противоречия 

между человеком и природой. Биопозитивными 

должны быть материалы, технологии, объекты тех-

ники, способы их утилизации (рециклирования). 

Только в этом случае, учитывая невероятное мно-

жество материалов, технологий, объектов техники, 

можно рассчитывать на постепенное восстановле-

ние природной среды. Пока техника не может кон-

курировать по степени целесообразности с приро-

дой. В большинстве случаев природные объекты 

устроены значительно более целесообразно, чем 

технические. Главное отличие их в том, что они по-

вышают степень организованности среды, орга-

нично вписаны в природную среду, являются орга-

ничной частью природных экосистем и не вносят 

опасных загрязнений. У человечества впереди этап 

огромной сложности: создание природоподобных 

артефактов, не нарушающих природную среду.  

Нужно разделить направления научно-техни-

ческого прогресса на безусловно необходимые для 

выживания человечества - витальные (например, 

оптимизация материальной и духовной культуры, 

переход к негэнтропийным технологиям, использо-

вание возобновимой энергии, адаптивное сельское 

хозяйство, экологическая архитектура и строитель-

ство, транспорт, материалы, компьютерные техно-

логии и искусственный интеллект, медицина, и 

пр.), и на направления не витальные, при ограниче-

нии и исключении которых возможен возврат при-

роды к прежнему естественному природному со-

стоянию (рост экономик, рост экологического 

следа и потребления, рост военной техники, гиган-

тизм объектов, экспоненциальный рост числа авто-

мобилей, рост отходов, и пр.) (табл. 1). Независимо 

от этого надо перейти к возврату части освоенной 

природы в природное состояние, к реставрацион-

ной экологии.  
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Таблица 1 

Витальные проблемы Земли и человечества и пути их решения 

№ 
Объект - носитель 

проблем 
 Позитивные направления решения проблем 

Противоречивые, тупиковые и негатив-

ные направления решения  

1 Дальний космос 

1. Научное предвидение возможных ката-

строф (падение небесных тел, взрывы сверх-

новых, и пр.) 

2. Технологическая готовность к действиям 

по встрече опасного объекта в Космосе, 

вблизи Земли  

1. Надежды на фантастические решения 

проблем взаимоотношений Земли с 

объектами Космоса  

2. Надежды на многолетние полеты к 

дальним планетам 

2 Солнечная система 

1.Начало освоения человеком ближайших 

планет с применением "чистых" технологий  

2. Создание условий существования живой 

природы на ближайших планетах 

3. Создание условий для действия естествен-

ной эволюции живой природы на новых пла-

нетах  

1. Использование существующих эн-

тропийных технологий при освоении 

новых планет 

2. Использование новых планет для до-

бычи полезных ископаемых 

3. Раздельное освоение планет разными 

странами  

3 
Природа планеты 

Земля 

1.Экологическая реставрация природы пла-

неты, ее возврат в состояние до НТР 

2. Возврат 1/3 суши в природное состояние 

3. Восстановление биоразнообразия 

4. Меры по прекращению потепления кли-

мата 

5. Оптимальное изменение размещения насе-

ления  

6. Переход на использование человеком 

только возобновляемых ресурсов 

7. Глубинная оптимизация всех направлений 

жизни и деятельности человека на Земле 

1. Создание ноосферы  

2. Бесприродный технический мир 

3. Неограниченные силовые и деформа-

ционные воздействия на Землю (при 

добыче полезных ископаемых и др.)  

4. Обезлесение планеты 

5. Катастрофическое сокращение пло-

щади почвенно-растительного слоя 

6. Рост площади застроенных и освоен-

ных территорий 

7. Рост гигантизма проектов освоения 

природы 

8. Рост удовлетворяемых потребностей 

и эко-следа 

4 
Духовная культура 

человечества 

1. Глубинная оптимизация множественной 

духовной культуры 

2. Поддержка разнообразия духовной куль-

туры 

3. Исключение искусственного "улучшения" 

мозга 

4. Исключение искусственного "улучшения" 

тела человека 

5. Применение новой экологической этики 

эмпатии 

1. Движение к созданию ноосферы 

2. Рост искусственности среды, созда-

ние киборгов 

3. Попытки создание автотрофного че-

ловека 

4. Рост искусственной красоты чело-

века и среды 

5. Экспансия человечества в Космосе 

5 

Материальная 

культура человече-

ства  

1. Глубинная оптимизация материальной 

культуры человечества - урбанизации, энер-

гетики, транспорта, сельского хозяйства, во-

енной техники, и пр. 

2. Согласованное всеми странами уничтоже-

ние опасных видов оружия (ядерного и др.), 

прекращение его разработок  

3. Принятие мер по окончанию глобального 

экологического кризиса 

4. Сокращение "эко- следа" до научно обос-

нованной величины 

5. Сокращение потребления и исключение 

выбрасываемых отходов 

6. Замена энтропийных технологий на негэн-

тропийные  

7. Экологическая реставрация планеты. Воз-

врат научно обоснованной части преобразо-

ванных территорий в природное состояние  

1. Развитие традиционных методов ур-

банизации, энергетики, транспорта, 

сельского хозяйства, военной техники, 

и пр. 

2. Повсеместное введение искусствен-

ного интеллекта, киборгов 

3. Создание бесприродного техниче-

ского мира 

4. Рост степени искусственности среды 

и жизни  

5. Попытки создания автотрофного че-

ловечества 

6. Растущие силовые и деформацион-

ные воздействия на континентальные 

плиты  

7. Рост гигантизма искусственных объ-

ектов и городов 

8. Рост экологического следа человече-

ства 

9. Рост добычи традиционных полез-

ных ископаемых  

 

Автором предложена иерархия важнейших проблем развития человечества на основе их степени ви-

тальности (жизненной важности) (рис. 3). 
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Рис. 3. Пирамида витальных проблем человечества 

 

Заключение. Разнообразное (гетерогенное) 

человечество создало проблему своего выживания 

вместе с природой планеты. Исследователями 

названо множество причин такого развития - от 

двух - трех (войны, загрязнения, потепление кли-

мата) до множества (превышенное потребление, со-

кращение биоразнообразия, рост "экологического 

следа"; сложности движения к согласованному 

"устойчивому развитию"; упрощенное мышление и 

сложное устройство многослойного мозга чело-

века; ведущие в тупик его взаимоотношения с при-

родой вследствие невозможности удовлетворения 

постоянно растущих потребностей, и пр.). Даны 

способы исправления ситуации - от медленных 

(глобальная экологизация мышления и деятельно-

сти человечества; реставрация природы планеты; 

переход к "нулевому" и даже "отрицательному" ро-

сту экономик; решение важнейших проблем - со-

кращения биоразнообразия, потепления климата, и 

пр.), до радикальных и нереальных (перелет чело-

вечества с гибнущей Земли на одну или несколько 

подходящих планет, которые надо найти; переход к 

бесприродному техническому миру; переход к ав-

тотрофному человечеству, к искусственному ра-

зуму, к киборгам, и пр.). Ввиду роста сложных про-

блем эволюции человека и природы, человечеству 

необходимо определить важнейшие проблемы, со-

здать их согласованную иерархию, потому что, ве-

роятно, затраты на решение будут велики, что по-

требует решения отдельных проблсм с участием 

всех стран.  
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ABSTRACT 

The article studies the question of the impact of success and failure on various functions of the students' 

psyche. The general theoretical and special issues of the psychological aspects of the development of personality 

and higher psychological functions of students in the learning process in higher education are considered. It is 

shown that there is a clearly expressed regular characteristic of the influence of success and failure on various 

functions of the students' psyche. The psychological foundations affecting this process are revealed. In this work, 

the basic indicators of these aspects are self-esteem, independent thinking, self-actualizing attitudes, target orien-

tations, strong-willed qualities, self-identifying potential, intelligence properties, and level of claims of students' 

personality. It is shown that the influence of such psychological factors as success and failure on higher mental 

functions, in particular, on intellectual abilities, on the process of formation of self-esteem of students' personality, 

manifestations of their level of aspirations, learning motivations cannot be neglected. 
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The relevance of research. The question of psy-

chological states that affect the students' psyche is one 

of the most complex and poorly studied psychology is-

sues of modern higher education. The study of this psy-

chological question from the point of success and fail-

ures influence in educational activities on student's at-

titude to this/her mental capabilities is relevant and the 

study of this process is very advisable from of un var-

sity’s practical psychology the point of view. Under-

standing success and failure as cognitive-affective eval-

uation complexes having a complex multi-level struc-

ture allows us to explain the experimentally established 

wide effectiveness of success and failure bu(Ba-

turin,1999a:56) (Ba-

turin,1999a:56;Huseynov,2009a:135;Ru-

binshtein,1989a:276;Stepansky,1981a:60). Thus, it is 

known that achieved success or failure causes changes 

in perception, memory, thoughts, and attention, func-

tional and emotional states. Under the influence of fail-

ure, there is a change in perseverance when performing 

actions, a change in the preference of some types of ed-

ucational activities over others, an increase or decrease 

in the effectiveness of subsequent cycles or new activi-

ties. 

The degree of development. It should be noted that 

there are a lot of works are devoted to the problems of 

the activity of the student's mental functions in the pro-

cess of educational activity. Researchers highlighted 

primarily methodological and general theoretical issues 

(Alizadeh,1998a:56;Baturin,1999b:45;Zino-

viev,1988a:4;Rubinshtein,1989b:76). They pay much 

attention to the methodological foundation of the study 

formation of the student’s psychological stability, in 

particular, to the study of the process of educational ac-

tivity as a method of studying student’s personality and 

interaction factor in the collective of a higher educa-

tional institution, which allows the authors to reveal a 

number of important patterns in the student’s personal 

development and his psychology and get on this base 

valuable theoretical knowledge. 

At the same time, a number of relevant studies 

were carried out by local and foreign scientists on the 

problems of the formation of student’s perceptual abil-

ities depending a psychological factor as the result of 

educational activities (Stepansky,1981a:42; Cook-

Sather, Between,2001a:181). In the course of these 

studies, extensive theoretical and experimental material 

was obtained, which serves as a basis for us to deepen 

our understanding of some issues that are directly or in-

directly related to the topic of our work. 

To our great interest are the authors' thoughts on 

reflecting the results of evaluating educational activi-

ties in the formation of the highest mental properties of 

a student, his/hir psychological and social qualities, at-

titudes and value orientations, acts of consciousness 

and real student behavior. We highly value the general 

theoretical and special vision of the psychological 

problems of the higher educational institution in its 

writings and use its judgments as the theoretical - meth-

odological premise in our research. 

It is known that the creation of a common research 

structure is a very difficult task, the solution of which 

is obviously possible on the path to the formation of the 

necessary and sufficient knowledge of a semantic, 

structural - functional nature, in terms of understanding 

the dialectics of the development of complex systemic 

relationships and relationships in the studied area of so-

cio-psychological phenomena. We approached to such 

critical evaluations through the works of famous re-

searchers B.G. Ananyev, A.S. Bayramov, A.A. 

Alizade, B.G. Aliyev, N.A. Baturin, R.I. G. Asmolova, 

L. V. Borozdin, N. A. Baturin, V. S. Merlin and others. 

When covering a number of aspects of the dissertation 

problem, the applicant relied heavily on the ideas con-

tained in their writings. 

In accessible psychological literature, success and 

failure were used by researchers as factors of influence 

on subjects or as an “object” to explain the causes of 

behavior. This refers to the work performed in the study 
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of the level of claims, achievement motivation, attribu-

tion theory, joint implementation of activities, etc. Hav-

ing analyzed the indirect results of existing research, 

you can get the necessary ideas about the cognitive 

component of success and failure. The component 

block of success and failure consists of several evalua-

tions of activity results as a product that satisfies its 

basic need, and as a result that satisfies the need for suc-

cess (Zeigarnik,1981a:65; Rubinshtein,1989v:63; Hek-

hausen,1986a130; Parks L.A., Guay,2009a:679). 

Object of study. The structure of the students' psy-

che functions. 

Subject of study. Patterns and tendencies of the 

psychological foundations of success and failure's in-

fluence on the activities of students' psyche functions. 

The purpose of this study is to analyze in the meth-

odological and theoretical aspect the features of success 

and failure is influence on the activity of the students' 

psyche functions and develop practical preventive rec-

ommendations for improving the adaptation mecha-

nisms of the student's psyche functions to the educa-

tional process, correcting the negative consequences of 

success and failure, and gain a positive attitude towards 

educational process. 

The objectives of the study are: to analyze the 

basic concepts for research, to study the state of re-

search problems, to consider the main stages of success 

and failure's influence problem coverage development 

of students’ psyche, to reveal and show various theoret-

ical and methodological approaches to the study of var-

ious aspects for this problem. To reveal the essence and 

features of success and failure’s influence of on the ed-

ucational process of students and to determine the con-

tent of concepts and categories related to this issue. 

Conduct an analysis and experimental confirmation of 

the psychological impact of success and failure on the 

activity of students' psyche functions; identify ways 

and means that contribute to the effective formation of 

an adequate attitude of students to the educational pro-

cess. To study the psychological capabilities of the sys-

tem of preventive measures to achieve these goals. 

The scientific novelty of the study is expressed in 

the very formulation of the research problem - the in-

fluence of success and failure on the activities of the 

students' psyche functions, in actualizing the possibili-

ties to influence the training process of future special-

ists, in developing, scientifically substantiating and 

testing the model of personality formation of a future 

specialist. 

Methodological foundations and research meth-

ods. The methodological basis of the study are: holistic, 

systemic, personality-active approaches to the study of 

psychological phenomena and processes (A.A. 

Alizade, B.G. Alieva, R.I. Aliyeva, V.S. Ilyin, N.V. 

Kuzmina, A.N. Leontiev, B.F. Lomov, etc.); general 

theoretical provisions of psychology about the psyche 

of a student (G.M. Andreeva, A.V. Brushlinsky, N.V. 

Grishina, A.I. Dontsov, N.N. Obozov); The influence 

of success and failure on personality development 

(N.A. Baturin, L.V. Borozdina, A. Maslow, K. Rogers). 

To solve the tasks and verify the starting points in 

the work, a set of research methods was used: theoreti-

cal, empirical. 

An experimental study was conducted on the basis 

of the Azerbaijan State Academy of Physical Culture 

and Sports, with students of I and II courses in the spe-

cialty "Physical Culture and Sport" (600 students), 

Azerbaijan State Pedagogical University with students 

of I and II courses in the specialty - "Social and Psy-

chological Service education ”(200 students). To deter-

mine the ascertaining indicators of the problem we are 

studying, we tested students of the University of Eura-

sian Trabzon of Turkey (300 students). The total num-

ber of students participating in the experiment was 

1100. 

Success and failure systematically arise both in so-

cial situations and with the participation of the student 

in educational activities related to achievement, cogni-

tion, and learning. The influence of success and failure 

on the mental functions of students is manifested in 

those types of activities that are somehow related to the 

learning process. Studies on the topics of success and 

failure in the works of N.A.Baturin, reveal a large 

amount of information about the impact of success and 

failure on various aspects of mental development, 

which, undoubtedly, was of great importance for the 

development of the whole problem, including for solv-

ing a fundamental issue about the nature of success and 

failure, that is, about their psychological nature, about 

“what is success and failure” (Baturin,1999v:12). But 

first of all, you need to deal with terms: successful are 

all actions that benefit the subject, and unsuccessful are 

any actions that do not lead to a positive effect. 

Based on theoretical analysis, you can get only the 

most general idea of the initial success and failure as a 

mental phenomenon that occurs when an activity is 

completed or at some significant stage when its results 

are evaluated. Life experience suggests that not every-

thing that we do, and then evaluate, ends with an expe-

rience, and emergence of success and failure. 

Understanding success and failure as cognitive-af-

fective evaluation complexes, that hove a complex, 

multi-level structure, allows us to explain the experi-

mentally established properties of the effectiveness of 

success and failure. As it is customary to note in re-

search papers, the success or failure achieved causes 

changes in perception, memory, thinking, and attention, 

functional and emotional states, in various physiologi-

cal functions. Success and failure affect the formation 

of a person’s self-esteem, level of claims, motivation, 

attribution of results, evaluation of other people who 

performed a joint activity or did not even participate in 

it, etc. Under the influence of failure, there is a change 

in perseverance during the execution of actions, a 

change in the preference of some types of activities 

over others, an increase or decrease in the effectiveness 

of subsequent cycles or new activities (Zeigar-

nik,1981b:65). 

Turning to the analysis of the content of the de-

tected differences in the change in activation after suc-

cess and failure, I want to note that the origin of these 

differences can be found in the very nature of success 

and failure and in their functional role in the process of 

mental self-regulation, as well as in the process of stu-

dent learning. Thus, success authorizes the preservation 

and consolidation of the adopted program of action, the 
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preservation of existing ties and the willingness of the 

body to continue the same actions if there is a new cycle 

of activity, especially preparing for a new session. Such 

processes are more consistent with a slight increase in 

central activation against the background of a more sig-

nificant increase in the vegetative. Moreover, based on 

the meaning of the changes themselves, it can be as-

sumed that autonomic activation increases due to the 

excitation of the parasympathetic department of the au-

tonomic nervous system. In contrast to success, failure 

requires the destruction of existing ties, the restructur-

ing of the program of action, the search for other solu-

tions to form a new level of claims, increase motivation 

for study, and increase professional training. In parallel 

with this, cognitive processes attribution of unsuccess-

ful actions and the establishment of new goals for 

achieving, developing and improving the labor skills of 

future specialists. These processes cannot be carried out 

without an increase in central activation, which is of 

great adaptive importance. V.A.Baturin notes that the 

features of state change can only be studied under the 

influence of success and failure equal in magnitude. 

Under the influence of success and failure, specific 

changes in the functional state occur. With success, ac-

tivation of the autonomic nervous system increases to a 

greater extent, and with failure, the central nervous sys-

tem and subjective experience. Such specificity of the 

reactions does not allow us to talk about the predomi-

nance of a change in the functional state as a whole with 

success and failure, since more pronounced changes oc-

cur in various forms of activation. Researcher 

A.A.Alizade, who was the leading specialist in Azer-

baijan in the field of the development of psychology of 

student's personality, during the experiment discovered 

an important pattern: if a person achieves the expected 

result, then the level of his claims grows; after failure, 

this level decreases. Great methodological value have 

his judgments about the concepts of “expectation” and 

“claims”, about their common features and distinguish-

ing features. A.A.Alizade writes that according to the 

modern concept, a person’s level of expectation is de-

termined by the achieved result (goal), while the level 

of claims is expressed in relation to the achieved result 

(Alizadeh,1998b:82). The level of implementation of 

the claim significantly affects the psychological state of 

human satisfaction, but itself, in turn, is characterized 

by this phenomenon. 

The use of the level of claims for self-esteem is 

based on the assumption that a person regulates the 

choice of goals by evaluating himself by that property, 

on which the success of his task in this type of activity 

depends. This provision is formulated, in particular, by 

K.Levin when he speaks of an individual taking his ca-

pabilities into account when predicting the probability 

of achieving a goal. The above statement is quite obvi-

ous, even axiomatic and hardly needs special proof. 

There are quite a few private modifications of the 

methodology for determining the level of claims, most 

of which are based on the method of assessing claims 

using the methodology, where the test subject is given 

a choice of goal in a series of homogeneous tasks 

ranked by complexity. In our work, we rely on this par-

ticular technique of tracking the process of forming the 

level of claims. 

The study of claims in conjunction with intellec-

tual and volitional qualities, as well as the analysis of 

the significance of this complex in the learning process, 

revealed high and persistent claims of failure in sub-

jects with the best indicator in the development of 

thinking and will. Their failure leads to search for the 

cause of errors and mobilization of efforts. Subjects 

with the worst indicators of intellectual and volitional 

qualities give a low level of claims, rarely increasing 

with artificially created success. These young people 

lose their faith in themselves. Only significant assis-

tance in organizing mental activity and ensuring lasting 

success leads to a certain increase in the level of claims. 

Subjects with good indicators of thinking, but a weak-

ened will, demonstrate excessive target designation and 

the absence of a tendency to work consistently in a sit-

uation of failure. A relatively low intelligence index 

with a developed will is combined with high claims. 

Failures of such students do not lead to a drop in the 

level of claims, but cause intensive work to achieve 

success. An analysis of the characteristics of the level 

of claims allowed us to divide the subjects into several 

groups: some with an unstable choice, others with a sta-

ble adequate target designation, followed by stable in-

adequate claims, and the latter with an overestimation 

of the level of claims compared to the level achieved. 

As a result of the survey, an increase in anxiety was 

detected in response to a discrepancy in the level of 

claims with their results. 

Students' behavioral analysis revealed their insta-

bility of claims, poor goal differentiation, as well as a 

tendency to look for the causes of failure in objective 

circumstances, and attribute successes, even random 

ones, to account for their own skills. The change in the 

development of the level of claims is not due to targeted 

differences. Target discrepancy is the difference be-

tween the subject’s achievements and his claims, re-

lated to further achievements. One of the conditions for 

the formation of adequate personal claims is the crea-

tion of a multilateral assessment system, including sit-

uations in which a teenager is forced to constantly train 

in evaluative actions in relation to him in various types 

of activities. 

A sense of success, formed as a result of connect-

ing mechanisms of psychological protection, does not 

have a way to the level of interpersonal relationships. 

The student creates the illusion of social adaptation. In 

fact, only intrapersonal adaptation is achieved (agree-

ment with oneself and restoration of a certain level of 

self-esteem). The presented data and practical experi-

ence indicate that success and failure can cause both 

positive and negative changes in the activity of student 

mental functions. Naturally, negative changes are of the 

greatest practical interest, because, ultimately, they af-

fect the decrease in the effectiveness of students' learn-

ing activities or the development of learned helpless-

ness, which for some students may end in depression. 

Success, although less commonly, can also cause neg-

ative changes that require correction. There are two 
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complementary approaches to counteracting the nega-

tive effects of success and failure. 

Depending on the individual success achieved, 

whether it will be determined using criteria that are in-

herent in the assignment or based on a change in rank, 

a lagging student will be able to experience success no 

less than failure; and a successful student will experi-

ence failure no less than success. Owing to such inde-

pendence of experiences of success and failure from so-

cial comparison, the realism of establishing the level of 

claims is strengthened: a lagging student ceases relent-

lessly making excessive and underestimated demands 

on him/herself. 

So, the study found that there is a clearly defined 

regular characteristic of the influence of success and 

failure on various functions of the students' psyche. It 

was revealed that the connecting links in this process 

are self-esteem, independence of thinking, self-actual-

izing attitudes, target orientations, volitional qualities, 

self-cognitive potential, properties of intelligence, level 

of claims of students' personality. It has been revealed 

that the influence of such psychological factors as suc-

cess and failure on higher mental functions, in particu-

lar, on intellectual abilities, on the process of forming 

self-esteem of students' personality, manifestations of 

their level of aspirations, learning motivations cannot 

be neglected. 

It should also be noted that, further improvement 

of psychologically justified factors - success and failure 

studying methodology, the process of developing the 

activity of students' psyche, creates a possibility to de-

velop structural methods for the correct assessment and 

attitude to their successes and failures on the part of stu-

dents, the formation of a common optimal learning mo-

tivation. 
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Problem statement. The modern development of 

the world economy is accompanied by an increase in 

the role of science and innovation, and the spread of 

information and communication technologies (ICTs). 

Today, ICT can be considered a leading factor in organ-

izing production and business processes, education, in-

teraction between various social actors (the state, or-

ganizations, population), obtaining knowledge and in-

formation, and spending leisure time. ICTs strengthen 

the material and technical base and stimulate socio-eco-

nomic development, increasing the competitiveness 

and productive potential of the country's economy and, 



Sciences of Europe # 50, (2020)  67 

most importantly, providing people with new 

knowledge and skills 

This topic is now more relevant than ever, as the 

information society involves the widespread use of var-

ious information technologies in all areas of our activi-

ties. For example, at the moment in our society, a huge 

role is played by systems of distribution, storage and 

processing of information, which are based on the op-

eration of computers. More and more inter-regional and 

international connections are being formed, which al-

lows exchanging information over long distances in the 

shortest possible time. In addition, the number of peo-

ple professionally engaged in collecting, storing and 

processing information is growing every day. 

The purpose of this publication is to identify 

global trends in the development of information and 

communication technologies. 

Highlighting previously unsolved parts of a 

common problem. There are many definitions of "In-

formation technology". So, according to one American 

expert in the field of management G. Poppel, infor-

mation technology refers to the use of computer tech-

nology and communication systems to create, collect, 

transmit, store, and process information for all spheres 

of public life. He sees them as part of the information 

business - its somewhat technological Foundation, and 

as a separate infrastructure sector, often developing au-

tonomously. 

The global market for information and communi-

cation technology has experienced record high growth 

rates in recent decades. Global exports of ICT products 

have a significant impact on the improvement of most 

goods and services, especially machinery and equip-

ment. The increasing use of ICTs helps to optimize the 

management of production and operation of various de-

vices, as well as accelerate the exchange of infor-

mation. There are growing flows related to the In-

formatization of the public administration system in the 

manufacturing industry, where most of the expenses are 

spent on electronic automation of production and man-

agement processes. The use of ICT has played a crucial 

role in improving inventory management, which has 

significantly reduced fluctuations in economic activity. 

Several factors have contributed to the rapid growth in 

the production and international trade of e-ICT since its 

inception. 

The first factor is the rapid expansion of demand 

for ICT and its constant diversification (expansion of 

the product range and reorientation of sales markets, 

development of new types of production in order to in-

crease production efficiency). All new groups of users 

are involved in the process. At the initial stages of the 

industry's development, the main consumers were gov-

ernment agencies, then large corporations and house-

holds. The use of ICT in educational institutions and 

research institutes is expanding. In addition, the rapid 

spread of ICT innovations has significantly reduced the 

cost of accessing it. This made it possible for people 

with lower-than-average incomes to use ICTs, and 

made it easier to use information technology in anti-

poverty programs. 

The second factor in the development of the ICT 

market is the rapid spread of telecommunications and 

Internet technologies. This leads to an increase in the 

number of it users, especially in the service industries 

and in households. The use of existing forms of com-

munication is growing, and the demand for them is in-

creasing, which leads to the rapid introduction and de-

velopment of new technologies and forms of produc-

tion organization in the industry. This factor is 

particularly important for such part of the ICT segment 

as data transmission equipment-modems, routers, etc. 

The third factor in the development of the ICT 

market is the growth of expenditures on research and 

development by business, non - profit and government 

organizations, and an increase in the size of venture in-

vestment. These expenditures are primarily aimed at 

improving the element base and developing microelec-

tronics. Among high-tech industries, ICT is one of the 

most knowledge-intensive and large. In developed 

countries in the 90s, the R & d expenditure rate for it 

producers was 7-11% when compared with gross reve-

nue. Relative to the added value of enterprises in this 

industry, the rate reached 26-29%. 

The fourth factor in the development of the ICT 

market is the expansion of the geographical structure of 

production and consumption, increasing the scale of 

production and market capacity in developing coun-

tries, especially in the largest countries. For the suc-

cessful development of the economy, it is necessary to 

put into operation the latest technology, which is sig-

nificantly higher than the average level of equipment 

used. As a result, the demand for ICTs in developing 

countries is rapidly increasing. 

Analysis of research and publications. In order 

to assess the level of development of a country in the 

field of information and communication technologies, 

the information and communication technology devel-

opment index is used. 

The ICT Development Index is a combined indi-

cator that measures the achievements of countries 

around the world in terms of information and commu-

nication technology (ICT) development. It is calculated 

using the methodology of the International telecommu-

nication Union, a specialized unit of the United Nations 

that defines world standards in the field of ICT. 

The index was developed in 2007 on the basis of 

11 indicators combined into 3 sub-indexes: 

- access sub-index (reflects the development of 

ICT infrastructure and the population's access to basic 

ICT-based services), 

- usage sub-index (reflects the level of ICT usage) 

- sub-index of practical skills (reflects the human 

potential in the use of ICT). 

The index combines these indicators into a single 

criterion that is designed to compare the achievements 

of the world's countries in the development of ICT and 

can be used as a tool for comparative analysis at the 

global, regional and national levels. These indicators 

relate to access to ICTs, use of ICTs, and skills, i.e. 

practical knowledge of these technologies by the popu-

lation of the countries covered by the study. The au-

thors of the study emphasize that the level of ICT de-

velopment today is one of the most important indicators 

of economic and social well-being of the state. 
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The Index is currently suspended due to a review 

of the indicators included in this study, as well as the 

methods for measuring them. The Secretariat of the In-

ternational telecommunication Union is consulting 

with member States on this issue and plans to resume 

the annual publication of the study results in 2020. 

Iceland (8.98), the Republic of Korea (8.85) and 

Switzerland (8.74) occupy the top three places in the 

list of leaders in the development of modern infor-

mation and communication technologies [4]. 

The top ten, in addition to the three countries men-

tioned, also included Denmark, great Britain, Hong 

Kong (China), the Netherlands, Norway, Luxembourg 

and Japan. Almost all States of the former Soviet Union 

were in the top 100 in the list of the global rating. Bel-

arus is the leader in the development of information and 

communication technologies among the CIS countries, 

taking 32nd place in the ranking of 176 countries. Rus-

sia is ranked 45th [4]. 

Third world countries complete the ranking, Chad 

(1.27) on 174 place, Central African Republic (1.04) on 

175 place, and Eritrea (0.96) on the last 175 place [4]. 

Basic material. We will analyze how ICT activi-

ties are conducted in developed and developing coun-

tries, as well as in third world countries. 

Iceland has become one of the leading countries in 

the development of mining due to its natural cold cli-

mate, as well as an abundance of economical renewable 

energy sources - mainly hydro and geothermal power 

plants. Iceland has become a platform for one of the 

world's five largest mining firms, whose operator Gen-

esis Mining leads the list of major Icelandic electricity 

consumers by a huge margin. 

In February 2018, the business development Man-

ager of the local energy company HS Orka, Johann 

Snorri Sigurbergsson, predicted that the volume of min-

ing in Iceland will double within a year, and the CEO 

of HS Orka, Asgeir Margeirsson, noted that the mining 

industry has pushed the "fourth wave of technological 

revolution". According to him, miners are "the main 

driving force of the new industrial revolution, which is 

not yet thinking of ending," and the cryptocurrency will 

gradually fade into the background, giving way to other 

methods of using blockchain technologies. 

Today, South Korea is one of the most developed 

countries in the world, where telecommunications and 

information technology play a leading role. 9 years af-

ter the government's policy of improving the level of 

development of information and communication tech-

nologies (ICT), Korea has become one of the main 

players in the global ICT market. Developed produc-

tion base, 31.6 million Internet users and 35 million 

mobile subscribers. 

The ICT industry is an important factor in the 

growth of Switzerland's export economy. On the one 

hand, it provides important application solutions that 

can be applied in almost any industry to improve 

productivity, both in Switzerland and abroad. On the 

other hand, information and communication technolo-

gies are a successful export industry in their own right. 

According to the latest data, in 2016, companies in the 

Swiss ICT sector exported goods and services worth 

more than 19.5 billion Swiss francs. The ever-growing 

information and communication technology services 

sector, with an export turnover of 13.1 billion Swiss 

francs, is the fifth largest service export in Switzerland. 

Swiss companies have an unprecedented level of 

innovation potential. For several years, Switzerland has 

been ranked first in the Global innovation index. The 

Swiss ICT industry is also a strong international player. 

Thanks to its developed ecosystem, attractiveness for 

qualified foreign specialists and leading developments 

in such areas as artificial intelligence and machine 

learning, Switzerland stands out from other countries 

and makes an important contribution to the world's in-

formation and communication technologies. 

For developing countries, additional measures will 

need to be taken to ensure that growth and openness 

targets are met in developing countries, especially in 

the LDCs (least developed countries). The connect by 

2020 agenda aims to provide Internet access to at least 

50% of households in developing countries and 15% in 

LDCs by 2020, but ITU (international telecommunica-

tion Union) estimates that by this time only 45% of 

households in developing countries and 11% in LDCs 

will have Internet access. 

 ITU collects data on prices for ICT services be-

cause this is important. One of the main conclusions of 

the report is that prices for mobile cellular services 

around the world – both in relative and absolute terms 

– continue to decline. The most noticeable decrease in 

prices over the past year was observed in the mobile 

broadband services sector, which made these services 

more affordable in different countries by an average of 

20-30%. In fact, over the past eight years, the mobile 

broadband market has become the fastest growing seg-

ment of the telecommunications market, with double-

digit contract growth rates. Analytical data shows that 

competition has led not only to an increase in the vari-

ety of available packages, but also to a decrease in 

prices. At the same time, there is ample evidence that, 

despite a marked decline in prices, relatively high 

prices continue to be a barrier to further development 

of broadband services. This is why one of the key goals 

of the connect by 2020 agenda is to ensure that the cost 

of broadband services by 2020 is no higher than 5% of 

average monthly income in developing countries. At 

the beginning of 2015, 111 countries (out of 160 for 

which data are available) had reached this target, in-

cluding all the developed countries of the world and 67 

developing countries. At the same time, in 22 develop-

ing countries, broadband prices account for more than 

20% of GNI (gross national income) per capita. 

The world continues to develop at a very rapid 

pace, but the third world countries are still far away, 

although they show positive dynamics of growth in the 

ICT development index. For example, the Internet 

availability rate in Eritrea is only 1.9%. In Chad's 3.5 

%, despite the fact that computers have only 3,3 % of 

the population. 

New ITU data shows an increase in the number of 

people connected to the Internet and increased use of 

new ICTs around the world. This trend is associated 

with the growth of mobile cellular telephony and the 

increased availability of broadband. Currently, there 

are more than fifty mobile broadband subscriptions for 
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every 100 people in the world. This has significantly 

increased access to the Internet and to online services. 

In General, more than half of all families in the world 

use the Internet. They also note that today the active use 

of information and communication technologies is 

bearing fruit in all spheres of life, contributes to im-

proving the efficiency of production and improving the 

quality of life of people. 

The Internet is an essential part of information and 

communication technologies. The most important data 

to find in the we Are Social and Hootsuite reports on 

the global state of digital technology for 2019: 

- Today there are 5.11 billion unique mobile users 

in the world, which is 100 million (2%) more than last 

year. 

- In 2019, the Internet audience totals 4.39 billion 

people, which is 366 million (9%) more than in January 

2018. 

- 3.48 billion users are registered in social net-

works. Compared with the data at the beginning of last 

year, this figure increased by 288 million (9%). 

- Today, 3.26 billion people access social net-

works from mobile devices. This is 10% more than last 

year, when 297 million fewer people were using mobile 

social networks. 

Every day since January 2018, an average of one 

million people have discovered the global network for 

the first time, which is 11 newcomers per second [5]. 

A significant increase this year was given by de-

veloping countries, where the Internet was not very 

widespread. India stands out in particular, where the 

number of online users has jumped by 100 million over 

the past 12 months, which is more than 20 percent over 

the year. The Internet penetration rate in India today is 

approximately 41% - a significant improvement from 

last year's figure of 31%. 

Thus, India accounts for more than a quarter of the 

total global growth in Internet audience. The Asia-Pa-

cific region accounted for 55% of annual growth, with 

China adding 50 million new users to the overall bas-

ket. 

Quite unexpectedly, the US ranks third in the 

global ranking in terms of Internet audience growth. 

Although the Internet penetration rate here was 88% 

last year, the Internet audience grew by almost 9% 

compared to January 2018. In total, more than 310 mil-

lion people use the Internet in the United States today, 

and the Internet penetration rate has reached 95%. 

There are 109.6 million Internet users in Russia, 

which means that the Internet penetration rate is at 

76%. The values haven't changed much since last year. 

At the same time, 85% of all online users in Russia 

access the Internet every day, and 11%-at least once a 

week. 

According to the International telecommunication 

Union, it took 16 years to reach the first billion Internet 

users. The second billion joined the network in just 6 

years. Today, the Internet is growing at the rate of 1 

billion new users in 2.7 years[5]. 

On average, people are online for 6 hours and 42 

minutes every day. This is slightly less than last year - 

6 hours and 49 minutes. However, it is suspected that 

the decline is partly due to a large increase in new users 

who are still learning to use the Internet. Their time on 

the network is less compared to the time spent on the 

Internet by more experienced users who interact with 

connected devices hundreds of times a day. 

Russians spend 6 hours and 29 minutes online, 

which is 2 minutes more than last year. 

The good news is that increasing the speed of your 

Internet connection means that we get more for the time 

we spend online. Ookla, the developer of the popular 

Speedtest service, reports that the average speed of a 

mobile connection has increased by 18% over the year, 

and the average speed of a fixed Internet connection has 

jumped by a third. 

Today, twelve countries and territories can boast 

an average fixed Internet connection speed of more 

than 100 Mbit / s, and ten countries have an average 

mobile connection speed of more than 50 Mbit/s. 

The highest Internet connection speed in Singa-

pore is almost 191 Mbit / s, which is 50 times faster 

than the average for Venezuela, which is at the other 

end of the ranking. Iceland tops the ranking for mobile 

connection speed, which may be one of the reasons why 

the country shares the top spot in the global ranking for 

Internet penetration this year. 

What do 4.4 billion Internet users do during these 

6.5 hours each day? 

Google, predictably, continues to dominate the 

ranking of the most visited websites in the world - Sim-

ilarWeb and Alexa put the search giant at the top of 

their charts. Another major site of Alphabet holding – 

YouTube-is second in the ratings of both services, and 

Facebook is located in the third. 

Interestingly, Twitter continues to appear at the 

top of the lists of the most visited sites, despite the de-

cline in the number of users [5]. 

The popularity of online trading platforms has also 

grown steadily over the past year. According to Alexa, 

there are five ecommerce sites in the ranking of the 20 

most visited resources. Chinese platforms are particu-

larly well represented this year. Now Taobao and Tmall 

have more global traffic than Amazon. 

According to SimilarWeb in Russia the most pop-

ular site for 2019 is expected to be yandex.ru, it is fol-

lowed by a large margin by the social network vk.com, 

a google.ru - only in fourth place, although according 

to last year's data it was in second place. 

Alexa has other data - in this rating, the most vis-

ited video platform in Russia is the video platform 

youtube.com. 

Video in General is becoming an increasingly im-

portant part of our online life. The number of requests 

with the word "video" in Google has increased by 30% 

over the past year - this request is the fourth among all 

requests, behind Facebook, YouTube and Google [5]. 

At the beginning of 2019, the number of users of 

social networks worldwide has almost reached 3.5 bil-

lion - this is data on the most popular social platforms 

in more than 230 countries and territories. In the last 12 

months alone, 288 million new accounts were regis-

tered on social networks, resulting in a worldwide pen-

etration rate of 45%. Social networks are still unevenly 

distributed. For example, the penetration rate of social 

networks in some parts of Africa is not even 10%. 
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Middle Eastern countries again top the rankings 

for social media penetration this year, with the United 

Arab Emirates and Qatar sharing the top spot. In some 

cases, the number of users for individual platforms in 

these countries exceeds the population, according to the 

United Nations, but this is probably due to the fact that 

both countries have large Expat communities that are 

not included in official local population figures. 

At the other end of the scale, North Korea still has 

a penetration rate of less than 0.1%. This will hardly 

surprise anyone, given that the Internet (at least in the 

usual form) is blocked throughout the country. 

Facebook keeps on the first line of the rating of the 

most popular social networks, and despite the media, 

there is no convincing evidence that people are leaving 

the platform EN masse. 

Instagram Facebook instagram Facebook's audi-

ence may be half as large as Facebook's, but in the past 

three months, Instagram has added more than twice as 

many new users as Facebook. The platform increased 

its global advertising audience by 38 million new users 

in Q4 2018, while Facebook grew by just 18 million 

new users over the same time period. 

However, Instagram is popular with marketers not 

only because of its growing user base - This social net-

work boasts a balanced audience profile. Instagram Fa-

cebook instagram has a roughly 50:50 ratio of men to 

women in Its global audience, and although the average 

user is still younger than Facebook, Instagram Is more 

common in audiences between the ages of 18 and 34 

YouTube took second place in this year's ranking. 

The world's most popular video site for the year has 

shown impressive results in terms of increasing new au-

dience and is about to become the next social platform 

that will break the mark of 2 billion users. 

The current growth rate suggests that WhatsApp 

will not lag far behind the leaders of the rating, espe-

cially when you consider that the figure of 1.5 billion, 

which appears in the Digital 2019 report, was released 

by The platform in January 2018. 

2018 was another successful year for WeChat 

(Weixin in China) - the leading Chinese platform joined 

the prestigious "billionaires ' club". Now this club also 

has Instagram, which in June last year broke the mile-

stone of 1 billion active accounts. 

In Russia, users most often like YouTube and 

Vkontakte, and WhatsApp and Viber are the most pop-

ular messengers among Russians. 

Currently, the most commonly used Internet tech-

nologies are tools for working exchange and distribu-

tion of information (text, audio, video, e-mail) and tools 

for creating and maintaining information resources on 

the world wide web. 

The following types of Internet technologies can 

be distinguished: 

* Information; 

• Service; 

• Web browser. 

The information type of Internet technologies can 

be included in the list of the most necessary, since here 

you can get all kinds of information. Its subspecies are 

considered to be media, portals, blogs, and search en-

gines. 

The best example of services is Google Corpora-

tion, which provides many services to Internet users. 

These include mail, social networks, and commercial 

enterprises, and this list can go on for a very long time. 

The latest web development is browsers, or brows-

ers that allow you to visit any Internet resource in a con-

venient form. 

Most sites on the Internet are commercial projects. 

Online stores, informational and thematic sites, and in-

vestment programs place interactive advertising that is 

cheaper than advertising on TV, mass media, and other 

types of product promotion. 

At this time, the use of Internet technologies is 

widely used in the promotion of goods and services. In-

ternet advertising is extremely diverse, which makes it 

popular, and it is very easy to place such ads on the In-

ternet in a short time. 

There are many types of advertising technologies 

in the network, the main ones are social, media, and 

contextual. 

Social Internet advertising includes: 

• Twitter ads; 

* Informational advertising in social networks; 

• Advertising on the forums; 

* RSS and mailing lists. 

Media advertising refers to: 

• Teaser; 

• Banner; 

• Link-text; 

* Picadas; 

• Pop-ups. 

Multimedia technologies on the Internet are con-

tent that simultaneously presents information in several 

forms: sound, video, and animated computer graphics. 

Multimedia Internet resources are used in various 

fields, including advertising, business, technology, 

medicine, entertainment, and art. In industry, they are 

used for presentations, staff training, advertising and 

sales of products around the world. 

Intelligent Internet technologies include a large 

number of theories and methods: 

* Cybernetics; 

* Linear programming; 

• Information theory; 

• Game theory; 

• System analysis. 

These funds provide great opportunities for re-

search and experimentation in the social and economic 

spheres. 

Cloud Internet technologies are now more and 

more setting the tone for Internet use and storage of in-

formation on the network. They are used by worldwide 

social networks such as Facebook, Twitter, and others. 

The "cloud" principle has been developed for a 

long time.it is a convenient environment for storing and 

using information that combines hardware, software, 

communication channels and technical support. With 

this Internet service, the user has access to their own 

information, and they do not have to worry about the 

infrastructure they are working with. 

Often, the concept of cloud or dispersed technolo-

gies refers to the entire Internet network. In fact, this is 
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an updated version of IT services, or servers available 

over the Internet. 

The technology allows you to expand the it capa-

bilities of the enterprise, while not requiring additional 

investments in creating a new infrastructure, attracting 

additional employees and retraining existing staff. 

Technology of fiber optic Internet involves the 

transmission of data at high speed. To connect Internet 

by using fiber optic waveguides, the signal moves 

through them at the speed of light. 

At the moment, electronic equipment is used for 

receiving and transmitting information, so we need 

converters of electronic signals to optical and Vice 

versa. Such converters, or fiber-optic modems, have 

long been developed and widely used. 

Fiber-optic technologies have enabled us to get 

high-speed Internet and use it over vast territories. The 

optical signal in a fiber-optic cable is practically not 

distorted and does not weaken when transmitting over 

long distances. 

When using the fiber-optic Internet, you are pro-

tected from unauthorized access to the transmitted in-

formation – induction reading, tapping, and other haz-

ards. The technology makes it possible to connect in-

teractive television, IP telephony, video surveillance, 

security systems, etc. 

The material for the manufacture of fiber-optic ca-

ble is quartz, it is very light, has a long service life, is 

not subject to atmospheric influences and is fire-safe. 

Now the number of users who prefer fiber-optic 

Internet is much higher than those who use cable Inter-

net. 

Modern technologies provide more and more op-

portunities for ordinary Internet users, as well as for 

business development and advertising. IT has its own 

advantages and disadvantages, but nevertheless brings 

tangible benefits to society. 

Technological innovations increase the im-

portance of it for business, but companies will have to 

reorganize in order to use the new opportunities wisely. 

It is assumed that in the future, firms will focus on an 

adaptive approach to it, which will allow them to easily 

integrate new technologies and transform them under 

the influence of changing priorities. 

Although interest in big data has faded over the 

past couple of years, its impact on the development of 

AI and machine learning is invaluable. However, ana-

lysts suggest that after 2020, companies will have to 

double their data processing costs to stay afloat. Getting 

huge amounts of data without systematic errors re-

quires serious organization and investment, and in ad-

dition, businesses restrict data exchange due to privacy 

concerns. Analysts have every reason to believe that af-

ter 2020, the cost of preparing data for AI may eventu-

ally even stop paying for the effort spent. 

After 2020, the number of ransomware will in-

crease, as hackers will soon realize what a valuable 

commodity information is. The introduction of new in-

tegrating technologies with insufficient protection 

makes companies easy prey for hackers, and the larger 

the information field, the greater the damage. In addi-

tion, the reality is that it is easier for hackers to find a 

gap in the defense using new AI (artificial intelligence) 

and machine learning technologies. Temporarily block-

ing data is a quick way to monetize it, and hackers will 

increasingly demand a ransom for regaining control of 

information. Analysts predict that AI technology alone, 

used to create fake audio and video, will cost businesses 

more than $250,000. 

It is obvious that automation will change the struc-

ture of the labor market and raise global economic 

problems of income distribution and wage stagnation. 

In 2020, automation will allow robots to replace more 

than a million jobs. However, the number of jobs that 

require intuition, empathy, as well as physical dexterity 

and a flexible mind, will grow by 331,500 units. It turns 

out that call centers alone will reduce staff by 40% due 

to automation, but the remaining employees will be-

come more qualified and better paid. Unfortunately, not 

all companies try to prepare employees for new jobs in 

the future, and this attitude can turn into a disaster. 

It is possible that after 2020, the regulatory author-

ities that control the exchange of confidential data will 

begin to actively influence existing markets and form 

new ones. It is already noted that many companies do 

not comply with the main requirements of the GDPR 

law: ensuring customer consent, transparency and con-

trol of data leakage. Suppliers will be forced to use 

anonymized or aggregated data, which will change the 

type of targeted advertising, and businesses will have 

to conduct forensic analysis of their supply chains and 

ecosystems. Regulators will also take action against 

firms that use fraudulent schemes to collect and use 

confidential data.[4] 

Conclusions and suggestions. We live in a world 

of new technologies that were unknown even a few dec-

ades ago. These technologies are becoming an integral 

part of our work and daily life. We communicate via 

the Internet and use software not only in the computer, 

but also in various technical devices: washing ma-

chines, phones, cars, etc. 

Our society is gradually being transformed, there 

is a process of transition from an industrial society to 

an information society, where the main form of activity 

will be the creation of information. This is why coun-

tries should pay more attention to the level of develop-

ment of information and communication technologies. 

The value of information is increasing more and more. 

Every day there are new technologies; communication 

via the Internet is becoming commonplace for more and 

more people. Even small businesses use modern infor-

mation technologies, which means that the need to mas-

ter the basics of modern information technologies is be-

coming more and more urgent, both for the individual 

and for the whole world. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті представлені результати дослідження характеристики помилкових дій та їх виникнення у 

членів танкових екіпажів Збройних сил України. У тенденціях бойових дій на Сході України шляхом про-

ведення операції Об'єднаних сил не дозволяє військовим припускатися помилок, а потребує від них чітких, 

точних та злагоджених дій, для знешкодження супротивника та виключення втрат серед особового складу 

військових формувань та мирного населення. Тому питання визначення помилкових дій у військових, а 

саме помилкових дій у танкістів є актуальним у реаліях сьогодення.  

У ході дослідження визначено та сформовано список основних помилок військовослужбовців, які 

складають танковий екіпаж та вказано ступінь важкості цих помилок у градації від незначної помилки, до 

помилок які неможливо виправити. Зауважимо, що більша частина членів танкових визначає скоєні поми-

лки не як помилка одного з членів екіпажу, а відносяться як до помилки екіпажу в цілому. Попередження 

та недопущення помилки більшою мірою лежить на командирі екіпажу, якщо помилка допущена кимось, 

то відповідальний за неї командир екіпажу (тому саме особистість командира є чинником, який визначає 

надійність танкового екіпажу у діяльності танкового екіпажу як групи). Здебільшого помилковість у діях 

спостерігається більше у механіків-водіїв спираючись на свій досвід та відчуття, а не на правила і в тому 

числі безпеки. Найменша частка помилок визначена у навідника, хоча виконання його дій залежить від 

чіткості поставленого наказу командиром, та правильного положення танку на місцевості, що в свою чергу 

є точністю виконання вказівок водієм-механіком. Але в будь якому випадку за помилки допущені членами 

танкового екіпажу відповідальність несе командир. Що до помилок то їх умовно розділено на наступні: 

порушення правил безпеки, неналежна професійна підготовка, особливості взаємовідносин членів екі-

пажу.  

Основними детермінантами допущення помилок у танкістів виділяють дві групи чинників. До першої 

груп входять внутрішні або суб’єктивні детермінанти, а саме: індивідуально психологічні особливості чле-

нів екіпажу, брак професійного досвіду, професійна самовпевненість. До другої групи входять об’єктивні 

детермінанти, а саме: стан матеріально-технічної бази, умови виконання завдання, вплив найближчого 

оточення.  

Отримані дані вказують на низку чинників котрі впливають на надійність та ефективність виконання 

завдань та наказів членами танкового екіпажу. Що дає змогу в подальшому зменшити та запобігти цим 

помилкам у діяльності танкістів, котрі відображаються на надійність при виконанні завдань танкового екі-

пажу в різних ситуаціях.  

Таким чином, у досліджені характеристики помилкових дій та їх виникнення у членів танкових екі-

пажів Збройних сил України мають як суб’єктивні так і об’єктивні детермінанти виникнення помилок в 
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діяльності танкового екіпажу. До більшого відсотку помилкових дій належать механіки-водії на відміну 

від навідників, у котрих помилкових дій менше. 

ABSTRACT 

The article deals with the results on the investigation of characteristics of errors and their occurrence between 

members of the tank crews of the Armed Forces of Ukraine. The current reality of hostilities at the east of Ukraine 

through the Operation of the Combined Forces does not allow the military to make mistakes, but it demands clear, 

precise and coherent actions to neutralize the enemy and minimize the casualties among military personnel for-

mations and civilians. Therefore, the issue of determining the erroneous actions in the military, namely the erro-

neous actions of the tank crew members is relevant in today realities. 

During the study, a list of major errors made by the military personnel who make up the tank crew was 

identified and generated as well as the rate of the severity of these errors from a minor one to an error that cannot 

be fixed. We want to stress that most of the tank crew members define an error, not as a mistake of one crew 

member, but refer to as a mistake of the crew as a whole. Prevention of the erroneous actions rests in a greater 

extent on a crew commander so if they are made by someone, then the crew commander will be responsible for it 

(therefore the personality of the commander is a factor that determines the reliability of the tank crew during the 

activity of the tank crew as a group). For the most part, the errors in activities are more in tank driver as far he 

mostly relies on his experience and feelings, not on rules including security. The smallest proportion of errors is 

fixed in gunner, although the execution of his actions depends on the clarity of the commander's order, and the 

correct position of the tank in the terrain that, in turn, is the accuracy of the instructions of the driver. But in any 

case, if the members of the tank crew make mistakes - the commander is the one who is responsible. As for errors, 

then we divide them conditionally as following: breach of security rules, improper professional training, peculiar-

ities of crew member relationships. 

There are two main groups of determinants of errors in tank crews. The first group is internal or subjective 

determinants, such as individually psychological features of crew members, lack of professional experience, pro-

fessional self-confidence. The second group consists of objective determinants, namely, the state of the material 

and technical base, conditions of the task, the impact of the closest environment. 

The data obtained indicate some factors that affect the reliability and the effectiveness of completing tank 

members' tasks and orders the crew. The abovementioned can be helpful in further reducing and preventing these 

errors in the tank crew members' activities that affect reliability at performing tank crew tasks in different situa-

tions. 

Thus, our research showed that the characteristics of erroneous actions of members of the tank crews of the 

Armed Forces of Ukraine have either subjective and objective determinants. Tank drivers’ actions lead to a greater 

percentage of errors, unlike gunners, who commit less erroneous actions. 

Ключові слова: командир танку, військовослужбовці, танковий екіпаж, надійність, помилкові дії, 

професіоналізм. 

Keywords: tank commander, military, tank crew, reliability, erroneous actions, professionalism. 

 

Постановка проблеми. У сучасних тенден-

ціях бойових дій котрі проходять на сході України, 

військовослужбовці практично не мають права на 

помилку, хоча це не зменшує їх фактичної кілько-

сті. Танкові війська як одна із основних ударних 

сил сухопутних військ під час бойових дій повинна 

виконувати накази та розпорядження чітко та пра-

вильно, а це в свою чергу залежить від чіткості та 

злагодженості роботи танкового екіпажу Збройних 

сил України. Тому доцільно дослідити виникнення 

помилкових дій в роботі танкового екіпажу як мік-

рогрупи так і психологічних особливостей кожного 

з членів екіпажу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
На помилковість дій під час діяльності впливають 

різні чинники. Дослідники відносять до таких: 

умови оточуючого середовища, сильний шум, по-

годні умови, специфіка виконання завдань тощо. 

Дослідження помилкових дії та їх допущення впе-

рше досліджувалися на вибірці пілотів, у рамках ін-

женерної психології та розглядалися дослідниками 

Н. Д. Заваловом, Б. Ф. Ломовим, В. А. Пономаре-

нко, П. А. Коваленко. За їх підходом значна частина 

помилкових дій характеризується неправильною 

діяльністю фахівця, що веде до помилок в діяльно-

сті. Іншим підходом до виникнення помилкових дій 

визначають вплив множинних навколишніх чинни-

ків котрі відображаються на варіативності помилок 

та варіативність їх наслідків на діяльність в цілому, 

значні дослідження приводять наступні автори В. 

В. Козлов, В. Д. Магазанник, А. В. Чунтулов, В. І. 

Дудін, О. А. Косолапов.  

Беручі до уваги особливості діяльність танкіс-

тів, дослідження помилкових дій у межах військо-

вої психології представлені П. А. Корчемним. На 

його думку на помилкові дії військових впливають 

значний оптимізм, тривожність, вразливість, низь-

кий рівень професійної підготовки, низька мотива-

ція, висока самовпевненість.  

Таким чином, помилкові дії військовослужбо-

вців танкістів мають природу як зовнішніх та і вну-

трішніх чинників котрі впливають на особистість і 

проявляються у вигляді допущення помилок, що в 

наступному веде до зниження надійності танкістів 

у виконанні їх діяльності. 

Мета статті. Визначення характеристики по-

милкових дій та детермінант їх виникнення у членів 

танкового екіпажу. 

Виклад основного матеріалу. Більшість існу-

ючих досліджень надійності виконання завдання 

військовослужбовцями, тим чи іншим чином, зачі-
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пають проблему виникнення в його діяльності по-

милкових дій [1; 2; 3; 4; 5]. Саме безпомилковість в 

діяльності є одним з показників надійності військо-

вослужбовця, а характер помилок та можли-

вість/неможливість їх виправлення є індикаторами 

її рівня та показником успішності в діяльності. Крім 

того, враховуючи надскладну ситуацію на сході на-

шої країни, ми можемо з впевненістю констатувати, 

що будь-яка помилка військовослужбовця може 

дуже дорого коштувати. 

 Отже, дослідження проблеми допущення 

танкістами помилок в своїй діяльності стало 

обов’язковим етапом нашої роботи. 

 В нашому дослідженні взяли участь війсь-

ковослужбовці, які з 2014 року безпосередньо 

брали участь в проведенні антитерористичної опе-

рації на сході України (ООС) в складі танкових екі-

пажів (72 ОМБр, 93 ОМБр, 1 ОТБр, 17 ОТБр). Перш 

за все, вважаємо за потрібне відзначити, що самі та-

нкісти, які взяли участь в нашому дослідженні 

(75,25%), зауважили, що помилки, які мають місце 

бути, вважаються загальними помилками всього 

танкового екіпажу в цілому, а не когось з його чле-

нів окремо. А от 24,75% опитаних відзначили, що 

попереджувати помилки в змозі командир екіпажу. 

Саме він має думати заздалегідь про можливі труд-

нощі у виконанні того чи іншого завдання та про-

гнозувати перебіг подій. Отже, навіть, якщо поми-

лка допущена кимось іншим з екіпажу, відповідає 

за неї, все одно, командир. Ці данні зайвий раз під-

тверджують наші припущення щодо того, що на-

дійність членів танкового екіпажу має груповий ха-

рактер та що особистість командира є знаковою в її 

забезпеченні. 

 Результати опитування щодо виявлення ос-

новних помилок, яких припускаються члени танко-

вого екіпажу дозволили сформувати їх перелік з 

привласненням рейтингового показнику частоти 

обрання (відсоткові показники в даному випадку 

ми не наводимо через те, що одним опитуваним до-

сить часто робилось декілька виборів).  

Поряд з цим експерти (військовослужбовці та-

нкісти, стаж яких у сухопутних військах Збройних 

сил України склав не менше 5 років, віком від 32 

років. Серед них командирів – 38,89%, навідників - 

27,78%, а механіки-водії представлені часткою, яка 

складає 33,33%) вказували на ступінь важкості по-

милкової дії від 1 до 3 балів, де 1 бал – незначна 

помилка, легке порушення; 2 – помітна помилка, 

проте її можна виправити; 3 – важка помилка, яку 

неможливо виправити. 

Таблиця 1 

Перелік помилкових дій, яких припускаються фахівці-танкісти Збройних сил України 

(на основі опитування всіх членів танкових екіпажів) 

№ Помилкова дія 
Рейтинговий по-

казник 

Ступінь 

важкості 

1 

Недотримання правил безпеки (не надягають шломофони; не 

закривають люки; не надійне закріплення особистих речей в 

танку тощо) 

1 2 

2 
Недотримання порядку правил технічного обслуговування та-

нку 
3 2 

3 
Ігнорування погодних умов при плануванні виконання за-

вдання 
9 2 

4 Неповна оцінка обстановки перед виконанням завдання 12 3 

5 Порушення правил керування танком 5 3 

6 Ігнорування показників контрольно-вимірювальних приладів  4 2 

7 
Порушення у відстежуванні та дотриманні вказаного марш-

руту 
13 3 

8 Незнання матеріальної частини машини 2 2 

9 Пошкодження навісного обладнання 11 2 

10 Некоректне використання засобів зв'язку  14 2 

11 Неузгодженість дій екіпажу 8 3 

12 Нечітке віддання команд 6 3 

13 Недотримання вказівок та наказів командира 7 3 

14 Допущення конфліктів при виконанні завдання 10 2 

15 Ненадійне обладнання окопів та його маскування  15 2 

 

Спостереження з подальшою фіксацією допу-

щення фахівцями-танкістами помилок проводилось 

на наступних локаціях: 

1. Технічна підготовка: технічний огляд та-

нку. 

2. Основи руху та правила керування танком: 

техніка подолання різноманітних перешкод; подо-

лання невибухових та мінно-вибухових загоро-

джень противника; рух в колоні. 

3. Основи топографії: орієнтування на місце-

вості по мапі; орієнтування на місцевості без мапи. 

4. Вогнева підготовка: спостереження та ви-

значення відстаней; Знешкодження мінних полів, 

мін, фугасів. 

5. Інженерна підготовка: обладнання та мас-

кування окопу; подолання інженерних загоро-

джень. 
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Результати спостереження за військовослуж-

бовцями-танкістами при виконанні завдань за при-

значенням та з урахуванням локацій/етапів прохо-

дження завдання, дозволили сформулювати низку 

узагальнень.  

Так було встановлено, що більшість помилко-

вих дій здійснювалось танкістами в межах 1-ї, 2-ї та 

5-ї локацій – 31,86%, 22,25% та 30,10% відповідно. 

Мало того, в одному випадку спостереження було 

відмічено ігнорування тобто невиконання такої фу-

нкції в межах бойового завдання як технічний огляд 

танку (1-ша локація). Так, більшість з тих військо-

вослужбовців, хто припускався помилок на цьому 

етапі, говорили про те, що вони і так знають, що з 

машиною, що «вони її відчувають», що «це зайві 

часові витрати» тощо. Це є наслідком самовпевне-

ності та самонадіяності та може призвести до сер-

йозних наслідків. 

Приблизно подібна ситуація була відмічена і 

стосовно особливостей основ руху танку та його ке-

рування. Водії-механіки, що припускались поми-

лок на цьому етапі, всі як один спирались на влас-

ний досвід керування танком в подібних ситуаціях 

– тобто «їм краще видно», «вони вже так робили» 

тощо.  

Окремо відзначимо особливості допущення 

помилок на етапі, де оцінювалась інженерна підго-

товка: якість проходження цього етапу також ви-

явилась невисокою через домінуюче переконання 

танкістів, що «для них головне – це танк, а окопи та 

тимчасові вкриття для них мало актуальні».  

Найбільша кількість помилок була зафіксована 

у механіків-водіїв. Найменша у навідників. При 

цьому, було встановлено, що найбільш «залежним» 

членом танкового екіпажу є навідник – його резуль-

тат буде залежатиме від того, на скільки точно буде 

віддано наказ, сформульовано завдання та на скі-

льки вдалою буде позиція для здійснення пострілів. 

Командири у будь-яких випадках, є відповідаль-

ними за загальний результат екіпажу та за всі поми-

лки, допущені кожним з його членів. Таким чином, 

стовідсотково об’єктивно оцінити ступінь індивіду-

альної надійності кожного фахівця зі складу танко-

вого екіпажу не є можливим – надто високим є вза-

ємозв’язок цієї змінної з іншими об’єктивними фа-

кторами.  

Отже, спираючись на вищезазначене, було 

прийнято рішення виявляти ступінь надійності 

екіпажу в цілому та у подальшому проводити ви-

вчення індивідуально-психологічних особливостей 

його членів, як суб’єктивних детермінант групової 

надійності.  

Повертаючись саме до помилок зауважимо, що 

їх можна розділити на ті, що стосуються: 

- порушення правил безпеки (1); 

- неналежної професійної підготовки танкіс-

тів (2); 

- особливостей взаємодії в межах екіпажу 

(3).  

(1) У першому випадку помилки, що допуска-

ються внаслідок недотримання або порушення пра-

вил безпеки, є, на думку експертів, найбільш розпо-

всюдженими та легковажними. Саме нехтування 

нормами безпеки є зазвичай навмисною дією, нас-

лідки якої чітко та у повному обсязі усвідомлю-

ються військовослужбовцем. При цьому, опиту-

вання показало, що абсолютно всі випробувані – 

100% опитаних, хоча б раз, але допускалися таких 

помилкових дій та нехтували правилами безпеки. 

Найбільш поширеним поясненням такої дії є те, що 

військовослужбовці говорять про низьку вірогід-

ність негативних наслідків від такої помилкової дії 

та відмічають можливість у будь-який момент все 

виправити.  

(2) Наступна категорія помилок належить до 

тих, що виникають внаслідок недостатньої або не-

належної професійної підготовки військовослуж-

бовців або через брак професійного досвіду (у но-

вачків, стаж яких не перевищує 5 років). Такі поми-

лки не можна однозначно розділяти на групи в 

залежності від складності та можливості виправ-

лення. Їх спектр є дуже широким. Єдине, що в таких 

випадках є реальним, за свідченнями експертів – це 

прогнозування можливості допущення таких поми-

лкових дій конкретним фахівцем.  

(3) Ще одна група помилок, які були виокрем-

лено при опитуванні, стосується особливостей вза-

ємовідносин членів танкового екіпажу один з од-

ним та обумовлюється якістю їх взаємодії. 

При цьому, за свідченнями експертів, найменш 

важкими можна вважати помилки, які стосуються 

недотримання правил безпеки. Ці дії найчастіше зу-

стрічаються серед інших помилкових дій, яких при-

пускаються військовослужбовці.  

До другого типу помилок відносять значні, але 

які можна виправити: недотримання правил техніч-

ного обслуговування танку, ігнорування погодних 

умов при плануванні виконання завдання, ігнору-

вання показників приборів танку, незнання матері-

ального оснащення машини, пошкодження навісної 

техніки, некоректне використання приладів ра-

діозв’язку, а також допущення конфліктів при ви-

конанні завдання. 

Найважчими помилками, на думку експертів, 

є: неповна оцінка обстановки перед виконанням за-

вдання, порушення правил керування танком, не-

узгодженість дій екіпажу, нечітке віддання команд, 

недотримання вказівок та наказів командира (бі-

льше стосується навідника). 

Отже, наведені данні дозволяють нами гово-

рити про можливість більш диференційованого під-

ходу щодо оцінки ступеню надійності діяльності 

членів танкових екіпажів збройних сил України.  

З даних, наведених в таблиці 1 можна поба-

чити, що здебільшого помилок танкісти припуска-

ються на етапі підготовки до завдання та безпосе-

редньо на початку його виконання.  

Контент-аналіз показав, що основними детер-

мінантами допущення помилок військовослужбов-

цями є дві групи чинників. 

Першу групу утворюють суб’єктивні або вну-

трішні детермінанти. Як показало опитування, 

головними детермінантами помилкових дій в да-

ному випадку є:  
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- Індивідуально-психологічні властивості 

членів танкових екіпажів. Особистісні якості на-

пряму впливають на безпомилковість виконання 

професійних завдань, адже виступають базою для 

професіонального становлення особистості, явля-

ючи собою основу професійно важливих якостей 

фахівця. Помилки, обумовлені такими чинниками є 

надто серйозними та можуть тягнути за собою до-

сить важкі наслідки. Недосвідчений або не зовсім 

професійно придатний фахівець через брак знань та 

вмінь може припуститись таких помилкових дій, 

виправлення яких буде неможливим. Особливо 

складними, на думку експертів є випадки, коли 

брак досвіду та нерозвинені професійно важливі 

якості співпадають зі складною ситуацією, в якій 

потрібно вирішити поставлене завдання.  

- Брак професійного досвіду. Цей чинник є 

дуже схожим з попереднім, але в цьому випадку 

мова йдеться про недостатній рівень навичок у фа-

хівця при наявному необхідному рівні професійних 

знань та вмінь. 

- Професійна самовпевненість. Ця детермі-

нанта, навпаки, є «відповіддю» на більш ніж необ-

хідний професійний досвід фахівця. Такі досвідчені 

військовослужбовці схильні переоцінювати власні 

сили та можливості при виконанні бойового за-

вдання. Їм властиво не звертати уваги на «дріб-

ниці», ігнорувати виконання існуючих правил без-

пеки тощо. Поряд з цим, за свідченнями експертної 

групи, помилки, викликані даним чинником, спос-

терігаються і у фахівців з занадто високим рівнем 

самооцінки та з високим рівнем домагань. 

До складу другої групи входять об’єктивні 

або зовнішні детермінанти. 

- Стан матеріально-технічної бази. Значна 

частина опитаних нами фахівців вказала на те, що 

однією з головних детермінант здійснення помил-

кових дій членів танкового екіпажу є незадовільний 

стан матеріально-технічної бази. В даному випадку 

мова йде про те, що переважно всі машини, на яких 

доводиться працювати, є застарілими та майже сто-

відсотково несправними (якщо доводиться лаго-

дити на місці, то далеко не завжди є необхідні де-

талі тощо). Такі особливості, за свідченнями фахів-

ців, зазвичай заганяють членів танкових екіпажів у 

глухий кут: є завдання, є план або чітка інструкція 

до виконання, але не має на чому чи за допомогою 

чого його виконувати.  

Інший чинник – це дефіцит або нестача палива. 

Фахівці часто скаржаться на те, що не завжди є в 

наявності паливо для танків, не завжди воно в необ-

хідній кількості.  

- Умови виконання завдання. Досить велика 

кількість факторів зовнішнього середовища чинить 

певний вплив на фахівця при виконанні ним того чи 

іншого завдання. Стосовно діяльності фахівців-та-

нкістів, то, як вже зазначалось, здебільшого вона 

протікає в складних, а зараз у зв’язку з АТО, все ча-

стіше, в екстремальних умовах. Бойова обстановка, 

загроза життю та здоров’ю, постійна напруженість 

– це все ускладнює і без того нелегку діяльність 

членів танкового екіпажу.  

До цього слід додати ще й те, що самі опиту-

вані фахівці, в якості несприятливих факторів зов-

нішнього середовища, які обумовлюють виник-

нення помилок у екіпажу, відмітили наступні: хо-

лодна пора року; керування танком у водоймі; 

водіння в ночі; перетинання лісової місцевості; до-

лання водних перешкод в колонні; штурм та бойові 

дії.  

- Вплив найближчого оточення. Оскільки 

вся діяльність військовослужбовців танкових 

військ носить груповий характер, мікроклімат в ме-

жах цієї групи чинить не аби який вплив на кожного 

окремого фахівця, обумовлює його працездатність, 

впливає на процес та результат загальної діяльно-

сті.  

Висновки. Таким чином, розглядаючи харак-

теристику помилкових дій танкістів було створено 

список самих розповсюджених помилок, котрі ма-

ють різні рівні негативного впливу. Частіше до по-

милок вдаються водії-механіка, а в навідників кіль-

кість помилок значно менша, при тому що вся від-

повідальність за помилкові дій членів екіпажу 

лежить на командирі танку.  

Визначено детермінанти помилкових дій які 

входять до групи суб’єктивних або внутрішніх де-

термінант, а друга група об’єктивні або зовнішні 

детермінанти, котрі вплинули на виникнення поми-

лкових дій у ході діяльності танкового екіпажу. 
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