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Abstract
As part of the problem space of this article analyzes the place and role and importance of folk music culture
in the modern cultural policy of the PRC in its important part-the course on the development of the cultural industry
in the light of solving the urgent problems of the modern stage of cultural construction.In this regard, it is explained
that this cultural strategy is implemented in line with the policy of increasing the "soft power of the state, relevant
for modern China. Currently the basic document on construction of the new spiritual culture of China are the
solutions held in October 2011, the special Plenum of the Central Committee of the CNR 17th convocation , which
in terms of ensuring cultural security, first, to declare not only the satisfaction of material needs of people but also
it rich and healthy cultural life by strengthening the "soft power" of the state and the increasing influence of global
competitiveness of national culture.
In relation to our problem, such a state cultural and ideological strategy actualizes the task of not just philosophical and cultural reflection of the phenomenon of folk music in Chinese culture (in itself this is quite obvious
for a "Chinese " person"). But the substantiation of the place, role and importance of folk music culture in today's
ethical paradigm of "education by music", Dating back to the ancient national tradition and its analysis as an
important factor and a necessary condition for cultural construction in modern China.
Аннотация
В рамках проблемного пространства данной статьи анализируется место и роль и значение народной
музыкальной культуры в современной культурной политике КНР в ее важной части – курсе на развитие
культурной индустрии в свете решения назревших проблем современного этапа культурного строительства. В этой связи поясняется, что данная культурная стратегия реализуется в русле политики наращивания
«мягкой силы государства, актуальной для современной КНР. В настоящее время основополагающим документом по вопросам строительства новой духовной культуры Китая являются решения состоявшегося
в октябре 2011 года специального Пленума ЦК КПК 17-го созыва [17], на котором в русле обеспечения
культурной безопасности, во-первых, декларировалось, не только удовлетворение материальных потребностей народа, но и его обеспечение богатой и здоровой культурной жизнью посредством укрепления
«мягкой силы» государства и повышения влияния, мировой конкурентоспособности национальной культуры.
Применительно к нашей проблеме такая государственная культурно - идеологическая стратегия актуализирует задачу не просто философско - культурологической рефлексии феномена народной музыки в
культуре Китая (само по себе это достаточно очевидно для «китайского» человека»). Но обоснования места, роли и значения народной музыкальной культуры в сегодняшней этической парадигме «воспитания
музыкой», восходящей к древней национальной традиции и ее анализа как важного фактора и необходимого условия культурного строительства в современной КНР.
Keywords: Chinese folk music culture, cultural industry, state cultural construction, cultural policy of the
PRC, music integration processes, competitiveness, "soft power" of the state, national tradition, Western European
influence, preservation, spirituality and health of the nation.
Ключевые слова: китайская народная музыкальная культура, культурная индустрия, государственное культурное строительство, культурная политика КНР, музыкально – интеграционные процессы, конкурентоспособность, «мягкая сила» государства, национальная традиция, западно-европейское влияние,
консервация, духовность и здоровье нации.
Вначале сделаем небольшое пояснение о том,
что концепция наращивания «мягкой силы государства» была сформулирована Ху Цзиньтао (ноябрь

2006), в которой именно культура вошла в число
инструментов, с помощью которых можно укреплять «мягкую силу» страны, а основной вектор ее
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развития - это придание нового блеска национальной культуре, повышение ее международной престижности.
В настоящее время концептуальное решение
этой и других, лежащих в поле национальной культуры задач, предусматривается в рамках так называемой «политики китайской культурной индустрии». Данная концепция, уточним, была официально выдвинута на 5-м пленуме ЦК КПК 15-го
созыва в октябре 2000 г., официально утверждена
на 4-й сессии ВСНП 9-го созыва в марте 2001 г., и
наконец, официально сформирована на 16-м Всекитайском съезде КПК в октябре 2002 г. При обращении к ней мы видим, что:
- вопрос о развитии культурной индустрии был
официально включен в план экономического и социального развития, став «важной составляющей
генеральной стратегии по экономическому и социальному развитию, что является показателем признания и одобрения верховной властью страны политики культурной индустрии» [5];
- указана «дихотомия» понятий «дело культуры» и «индустрия культуры»;
- задекларирована важная идея о том, что «развитая индустрия культуры – это процветающая социалистическая культура в условиях рыночной экономики и главный путь удовлетворения потребностей в духовной культуре народных масс»;
- обозначены требования «о совершенствовании политики культурной индустрии, поддержке
развития культурной индустрии, усилении мощи и
конкурентоспособности всей индустрии культуры
нашей страны» [5], что означало ее официальное
оформление в качестве стратегии государства.
Тем самым под новым углом зрения обозначается решение целого ряда вопросов, связанных с сохранением и развитием в условиях «Нового Китая»
феномена народной музыкальной культуры.
Можно предположить, что «Появление стратегической политики китайской культурной индустрии –
это неизбежный результат усиления в роли основного духа и общей стратегии политики реформ и
открытости; объективное требование и сознательный выбор развития культуры в условиях новой истории общества» [15, с. 13], чему способствовало
наличие внутренних движущих сил, своего рода
«двигательного механизма».
Движущая сила культурного рынка, порожденная объединением предпринимательства и потребности в массовых развлечениях, освобожденных политикой реформ и открытости. В рамках
этой программы «Легализация культурного рынка
означала его вхождение в новую стадию развития,
открывшую новую страницу в истории. Салоны видеоигр и печатные издания получили второе дыхание, организация частных выступлений, их организаторы и т. п. также начали возникать на культурном рынке» [9, с. 369]. Исследователи признают:
«Но именно появление этого примитивного и элементарного культурного рынка, а затем его непрерывный рост открыли новый путь для развития ки-
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тайского культурного рынка, стали движущей силой для появления стратегической политики китайской культурной индустрии» [15, с. 13].
Движущая сила инновационный бум, стремительно и массово затронувший сферу государственных и других бюджетных учреждений культуры
(театры, кинотеатры, библиотеки, музеи, культурные, досуговые центры и пр3) Движущая сила Объективная потребность в развитии культуры,
означающая нарастающую необходимость в развитии культурной индустрии. Можно сказать, отмечает Цзя Сюйдун что «…. потребность народа в
массовых развлечениях приоткрыла плотно закрытую дверь в китайскую культурную индустрию»
[15, с. 13-14]. В комплексе все эти факторы стали на
общем фоне политика реформ и открытости стали
движущей силой для появления стратегической политики китайской культурной индустрии (заметим
по ходу, что «пальма первенства» в отношении понятия «индустрия культуры» (Cultural Industry), отдается Теодору Адорно и Максу Хоркхаймеру, которые одними из первых ввели его в культурологический оборот).
По большому же счету, можно согласиться с
мыслью Цзя Сюйдуна о том, что «…развитие человеческой культуры, возможно, следует некоторым
схожим правилам, но по-настоящему управляет
проявлениями собственного своеобразия в выборе
пути развития культуры у разных стран и особенностей этих нескольких одинаковых правил» [13, с.
14].
В сегодняшних музыкально-интеграционных
процессах совремнного Китая мы первостепенную
значимость отдаем монгольская народно-песенной
культуре, которая, выступает важнейшей составляющей китайской национальной традиции и обосновываем данный феномен как квинтессенцию духовных основ. На том, в частности, основании, что она
представляет собой, во-первых, неоднородный, исторически, географически и стилистически многослойный феномен, развитие которого во многом
обусловлено географическими и природными условиями, а также диалектной спецификой чжуанского
языка. Во-вторых, жанрово-стилевой анализ монгольской народной песни сквозь призму бытования
в культуре выявляет специфику лада, ритма, фактуры, композиции, формы интонирования, особенности вокальной техники исполнителей, подчеркивая ее уникальность данного как пласта фольклорной традиции в историческом контексте китайской
музыкальной культуры. В-третьих, «специфика поэтических текстов основных жанровых подвидов
шаньгэ —хуаиь, би, си, цзя, лунь определяется диалектной природой языка и характерными принципами формообразования (строфы, строки, системы
рифмообразоваиия)» [10, с.29]. Наконец, этнические музыкальные напевы в устной форме, передаваясь от поколения к поколению, не имеют своего
строгого содержательно смыслового закрепления
за той или иной структурой поэтического текста.
В целом, на наш взгляд, можно заключить о
том, что в условиях перехода к стратегии культур-
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ной индустрии народная музыкально-инструментальная традиция подвергается опасности вытеснения на периферию новых культурных «маяков», отраженный свет которых нельзя оценивать однозначно.
Здесь
нужны
дополнительные
философские артикуляции. Однако мы сразу можем сказать: в нашем понимании важно соблюдение меры между «уважением к древности» (что
присуще традиционному отношению к народной
культуре) и новыми процессами музыкальной индустриализации (на которые ориентируется китайская культурная индустрия). В их русле отметим серию административных правительственных ограничений по надзору за моральными нормами в
обществе, особенно в молодежном и детском его
сегменте. Так, «Спутниковым каналам предписывается сконцентрироваться на пропаганде новостей,
увеличить долю экономической, культурной, научной, просветительской информации, документальных и детских передач» [18]. В этой связи назовем,
в частности, Приказ «Госуправления по делам радио, кино и телевидения» о закрытии «вульгарных
и откровенно развлекательных передач (включая
реалити-шоу), вещающихся 34 – мя станциями
спутникового телевидения, отдавая приоритеты
«правильной тематике (программы по вопросам семейных отношений, ток-шоу по поддержке талантливой молодежи и пр.), ограничение института социального мониторинга и пр. (начиная с 2012 г.).
Одновременно наблюдается другая тенденция
так наз. «культурной маркетизации» / индустриализации/коммерциализации, идущей по принципу
«платные компенсируют бесплатные», идущая под
эгидой «новых реформ и открытости», в водоворот
которой подпадает не только сфера досуга и развлечений, но и государственные бюджетные культурные формы, что вызывает нашу обоснованную тревогу. Поскольку в итоге введения хозрасчетной системы управления трансформируется сам способ
производства культуры, выдающий «на гора» сомнительного свойства культурно-развлекательные
продукты и услуги. Хотя нельзя отрицать некоторого позитивного результате данного процесса: в
частности, по части преодоления прежнего дефицита культурных продуктов, расширения духовного производства, в ходе чего «… обогатилась духовно-культурная жизнь людей» [19]. В то время
как аргументация оппонируюей стороны разводя
понятия «культурной и экономической ценности» в
качесвте первичных и первоочередных объектов
проводимой политики культурной индустрии рассматривают только отрасли со слабым общественно полезным значением, нуждающиеся в рыночно-коммерческом продвижении.
Мы, в свою очередь, прогнозируя возможные
будущие риски от данных введений для народной
музыкальной культуры, рекомендуем обратить
внимание на новые действенные меры по выработке защитных механизмов по укреплению, популяризации и продвижению феномена народной музыкальной культуры, класса этнических инструментов не только внутри страны, но и за ее
пределами, на мировых, европейских концертных и
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конкурсных музыкальных подиуумах. Тем более,
что ситуация в современном интегрирующемся миропорядке демонстрирует тревожную симптоматику с сохранением традиции и характерна не
только для «отдельно взятых стран и народов, но,
по большому счету, для всего мира. Полагаем, что
мы не ошибаемся в такой культурной диагностике.
В целом же всеми признается целевая направленность процессов маркетизации рынка культуры
– не отказаться от роли государства в культуре, а
«… изменить способ правительственной монополии на производство культуры, существовавший в
прошлом, и позволить рынку сыграть фундаментальную роль в распределении культурных источников для стимулирования развития рынка» [19].
Отсюда вывод о маркетизации культуры как о закономерном, необходимом этапе в культурной политике страны, и ее осуществления в контексте глобализации, который отвечает новым запросам времени и общественным интересам. Иными словами,
есть достаточно оснований, чтобы сказать, что «Появление стратегической политики китайской культурной индустрии – это знаковое событие в развитии современной китайской культуры, которое завершило процесс поисков модели ее развития и
открыло новое направление развития культуры с
китайской спецификой» [15, с.13] и вызвало новые
реформы в системе китайской культуры.При ближайшем знакомстве со статистикой мы понимаем,
что «Власти КНР предпринимают активные шаги
для того, чтобы повысить уровень и качество подготовки обучающихся в Китае иностранных студентов. Министерство образования КНР приняло
ряд мер, нацеленных на то, чтобы китайские университеты принимали иностранных студентов «более высокого уровня»[18].
В ряду одного из важных стратегических «эффектов ожидания» от политики культурной индустрии заключается в том, что: впервые речь идет о
всестороннем и достаточно радикальном преобразовании самих оснований системы китайской культуры, включая новые задачи в сфере управления, в
противовес прежней модели: «культура - продукт
плановой макроэкономики». В этой связи отметим,
что как таковой генезис и последующая динамика
культурных форм, презентующих сегодня феномен
традиционной инструментальной музыки тесным
образом коррелирует с особенностями развития не
только музыкальной культуры, но и всего культурного поля «базовой культуры» в условиях медиапространства. В результате современная эволюция
традиционной инструментальной культуры на
этапе социальных и культурных трансформаций в
монгольском и китайском обществе выявляет качественную специфику динамики культуры как таковой.
Сказанное еще раз свидетельствует в пользу
того, что проникновение в сущность народной музыкально-инструментальной культуры и регенерация «в чистом» первозданном виде фольклорной
народной традиции позволяют нам не просто составить представление о звуковом имидже китайской
цивилизации как таковой, что, конечно, же важно.
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Но и расширить самою предметную область народной музыкальной культуры через понимание индивидуальных и общих характеристик этнических инструментов, отражающих этапы эволюции всей
национальной культуры как закономерный результат меж- и внутри культурных контактов, культурной диффузных обновлений.
В завершение мы хотим подчеркнуть следующее.Сегодня в вихре современных культурных
трансформаций в первую очередь оказываются традиционные уклады жизни и сферы духовного производства. Отсюда многие культурные традиции
становятся если не утерянными, попадая в «реку забвения», то оказываются в числе рудиментных, во
многом теряя свою изначальную значимость и интерес. На наш взгляд, наиболее уязвимыми в этом
ключе является древние этносы, наиболее подверженные сложным процессам музыкальной интеграции. В данном смысловом контексте наше внимание приковано к феномену монгольской народной
музыки в культурном поле КНР, к уникальной специфике ее звукового имиджа и философских концепт-образов.
Действительно, активное проникновение в
народную музыкальную культуру внешних музыкальных тенденций с неизбежностью оказывает
воздействие на трансформацию народно-певческой
культуры, этнических музыкальных инструментов,
активизируя адаптивные процессы к новым тенденциям. При этом им все сложнее становится сохранить собственную аутентичность, избежать радикальных «культурных влияний, а по большому
счету, гармонично вписаться в «новый мир», не
утеряв своего национального облика. В этой мысли,
собственно, предельно широко резюмируется весь
смысловой накал наших рассуждений, представленных в данной статье.
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Abstract
The article deals with the criteria, indicators and levels of formation of foreign students’ lexicological competence in the process of the Ukrainian language teaching. For cognitive, activity and motivational-value criteria,
which are correlated with the constituents of the studied phenomenon, the corresponding indicators are established,
as well as the levels of formation - high, medium, low. The criteria, indicators and levels of formation make up
the diagnostic tools necessary to develop a mechanism for determining the state of formation of lexicological
competence of foreign students.
Анотація
У статті визначено та обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості лексикологічної компетентості іноземних студентів у процесі навчання української мови. Для когнітивного, діяльнісного та
мотиваційно-ціннісного критеріїв, що співвідносні зі складниками досліджуваного феномена, установлено
відповідні показники, а також рівні сформованості – високий, середній, низький. Критерії, показники та
рівні сформованості складають діагностувальний інструментарій, необхідний для розроблення механізму
визначення стану сформованості лексикологічної компетентності студентів-іноземців.
Keywords: Ukrainian as a foreign language, lexicological competence, criterion, indicators, levels of formation, foreign students.
Ключові слова: українська мова як іноземна, лексикологічна компетентність, критерій, показники,
рівні сформованості, іноземні студенти.
Реформування системи освіти України з урахуванням Європейських стандартів і досвіду вимагає
узгодження критеріїв оцінювання якості сформованих компетентностей. Критерії, показники та рівні
сформованості лексикологічної компетентності
іноземних студентів складають діагностувальний
інструментарій, необхідний для динаміки та порівняння освітніх досягнень студентів із запланованим
для засвоєння обсягом знань.
Розроблення механізму визначення стану сформованості лексикологічної компетентності студентів-іноземців потребує з’ясування таких базових
понять, як «критерій», «показник», «рівень».
У науковій літературі існують різноаспектні
позиції щодо витлумачення поняття «критерій»:
1) виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на
основі якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву,
якісна сформованість, визначеність критерію виокремлюють у конкретних показниках [4];

2) повинен бути максимально об’єктивним
(оцінювання конкретної
ознаки однозначно), адекватним, валідним,
нейтральним щодо досліджуваних явищ, а сукупність критеріїв повинна повністю охоплювати всі
суттєві характеристики досліджуваного явища,
процесу [10];
3) має відбивати динаміку вимірюваної якості
у просторі й часі, бути реалізованим через показники, за інтенсивністю вияву яких можна робити
висновки про рівень сформованості певного критерію [6];
4) мірило оцінки, судження, необхідна та достатня умова вияву або існування явища чи процесу; аналіз будь-якої величини передбачає не
лише її характеристики, а й критерії, що визначають значущість тієї чи тієї ознаки в певному процесі [8].
Зазначимо, що у своїй розвідці під поняттям
«критерій» розуміємо сукупність ознак і властиво-

8
стей явища, об’єкта, предмета, що дають змогу визначити його стан, рівень розвитку й функціонування; використовуємо його як мірило, орієнтир,
індикатор, на основі якого відбувається оцінювання
стану сформованості лексикологічної компетентності інокомунікантів.
Оцінювання педагогічних явищ вимагає уніфікованої системи критеріїв, що мають відповідати
певним вимогам: об’єктивність, надійність, простота виміру [5]. З-поміж додаткових ознак М. Пряжніков виокремлює такі: компактність, зручність у
використанні; поєднання якісних і кількісних методів оцінювання, які стосуються не лише зовнішніх
дій і вчинків, але й внутрішнього світу людини, що
самовизначається; зрозумілість критеріїв як для
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спеціаліста, так і для суб’єкта самовизначення; прогностичність критеріїв, що дозволяє не лише оцінити певний рівень самовизначення, але й простежити його динаміку [11]. На думку І. Блощинського, під час добору критеріїв необхідно
враховувати певні чинники: розроблення критеріїв
та показників має виходити з мети дослідження; на
визначення критеріїв не повинна впливати думка
суб’єктів; ознаки мають бути сталими; основний
зміст критеріїв характеризується системою взаємопов’язаних ознак [2].
У результаті аналізу наукової літератури та
досвіду практичної діяльності, відповідно до структури лексикологічної компетентності виокремимо
когнітивний, діяльнісний та мотиваційно-ціннісний
критерії (табл. 1).
Таблиця 1
Критерії сформованості лексикологічної компетентності інокомунікантів
Компоненти лексикологічної компетентності
Критерії сформованості лексикологічної компетентстудента-іноземця
ності іноземних студентів
КОГНІТИВНИЙ
ЗНАННЄВИЙ
ДІЯЛЬНІСНИЙ
ДІЯЛЬНІСНИЙ
ОСОБИСТІСНИЙ
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ

Когнітивний критерій характеризує рівень засвоєння студентами-іноземцями лексикологічних
знань.
Діяльнісний критерій полягає в умінні застосовувати набуті знання з лексикології практично.
Мотиваційно-ціннісний відображає систему
мотивів і цінностей студента-іноземця, що спонукає його до вивчення української мови, ставлення
до неї як до необхідної у освітній, суспільній і майбутній професійній діяльності.
До кожного з критеріїв визначимо показники,
які характеризують рівні сформованості лексикологічної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови.
У довіковій літературі термін «показник» визначається як ознака чого-небудь; явище або подія,
на підставі яких можна робити висновки про перебіг якого-небудь процесу; кількісна характеристика
властивостей процесу [3]. Якщо критерії – це якості
та властивості досліджуваного об’єкта, то показники – це міра сформованості того чи того критерію.
Як стверджує В. Багрій, визначаючи показники педагогічної діяльності,
потрібно дотримувати такі вимоги: чіткість
змісту показників, можливість їх виміряти; системність показників, що забезпечуватиме найбільш повну характеристику досліджуваного процесу, гнучкість, адаптивність, здатність відобразити всі можливі
зміни
об’єкта;
результативність
та
ефективність показників [1].
У межах проаналізованих дефініцій науковців
визначимо показник як
ступінь прояву критерію, за яким можна визначити його сформованість.
Критерії та показники розвитку полікультурної компететності відображено в рівнях сформованості лексикологічної компетентності іноземних

студентів. У наукових джерелах знаходимо такі визначення цього поняття: ступінь якості, величина,
досягнуті в чому-небудь [12].
Дослідуючи рівні сформованості полікультурної компетентності іноземних студентів у процесі
навчання української мови, І. Кушнір виокремлює
низький, середній та високий. Перший свідчить про
наявність труднощів (бар’єри під час спілкування)
в розумінні інформації між представниками різних
культур, відсутність інтересу в установленні культурних відносин, що свідчить про загальний незадовільний розвиток показників сформованості всіх
компонентів соціокультурної компетентності. Середній рівень указує на задовільну сформованість
кожного показника, завдяки чому іноземний студент порівнює свою комунікаційну поведінку з
прийнятою в міжкультурному середовищі, створює
стратегію полікультурної взаємодії зі співбесідниками, прагне до саморозвитку. Високий рівень характеризує стійкий розвиток показників сформованості полікультурної компетентності, що передбачає активність у взаємодії між іноземними
студентами та носіями, адекватне використання
знань із мови і культури, наявність сформованих
умінь установлення контактів із представниками
іншої культури, підґрунтя яких становить бажання
постійного самовдосконалення, толерантність, гуманність [9].
Проаналізувавши підходи до виокремлення рівнів, визначимо три рівні розвитку лексикологічної
компетентності іноземних студентів на основному
етапі вивчення української мови: низький, середній, високий, а також виокремимо основні показники запропонованих критеріїв на кожному з них.
Показниками когнітивного критерію на високому рівні є те, що інокомунікант:
 легко запам’ятовує нові слова;
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 розуміє суть понять «лексичне значення
слова», «лексична сполучуваність слів», «порушення лексичної норми;
 знає, що таке «багатозначність слова», «переносне значення слова», «синонім», «антонім»,
«омонім», «паронім»;
 розуміє призначення мовних словників різних типів.
Показниками когнітивного критерію на середньому рівні є те, що іноземний студент:
 досить легко запам’ятовує нові слова;
 частково розуміє суть понять «лексичне
значення слова», «лексична сполучуваність слів»,
«порушення лексичної норми;
 частково знає, що таке «багатозначність
слова», «переносне значення слова», «синонім»,
«антонім», «омонім», «паронім»;
 розуміє, але не повністю призначення мовних словників різних типів.
Показниками когнітивного критерію на низькому рівні є те, що студент-іноземець:
 важко запам’ятовує нові слова;
 не розуміє суть понять «лексичне значення
слова», «лексична сполучуваність слів», «порушення лексичної норми;
 не знає, що таке «багатозначність слова»,
«переносне значення слова», «синонім», «антонім»,
«омонім», «паронім»
 не розуміє призначення мовних словників
різних типів
Показниками діяльнісного критерію на високому рівні є те, що іноземний студент:
 уживає слова відповідно до лексичних значень їх;
 додержується лексичної сполучуваності
слів;
 дотримується лексичної норми в усних і
писемних висловленнях;
 виявляє й усуває порушення лексичних
норм, норм слововживання;
 розрізняє пряме й переносне значення багатозначних слів;
 пояснює значення багатозначних слів, омонімів і паронімів з урахуванням контексту;
 правильно використовує у мовленні багатозначні слова, слова в переносному значенні, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми;
 використовує лексичну синонімію як засіб
виправлення невиправданих повторів, як засіб
зв’язку речень у тексті;
 вміє користуватися мовними словниками
різних типів.
Показниками діяльнісного критерію на середньому рівні є те, що інокомунікант:
 частково вживає слова відповідно до лексичних значень їх;
 частково додержується лексичної сполучуваності слів;
 дотримується лексичної норми в усних і
писемних висловленнях;
 виявляє й усуває порушення лексичних
норм, норм слововживання з допомогою викладача;
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 не завжди розрізняє пряме й переносне
значення багатозначних слів;
 пояснює значення багатозначних слів, омонімів і паронімів з урахуванням контексту;
 епізодично використовує у мовленні багатозначні слова, слова в переносному значенні, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми правильно;
 використовує лексичну синонімію як засіб
виправлення невиправданих повторів, як засіб
зв’язку речень у тексті;
 вміє користуватися мовними словниками
різних типів з допомогою викладача.
Показниками діяльнісного критерію на низькому рівні є те, що студент-іноземець:
 не вживає слова відповідно до лексичних
значень їх;
 не додержується лексичної сполучуваності слів;
 не дотримується лексичної норми в усних
і писемних висловленнях;
 не виявляє й не усуває порушення лексичних норм, норм слововживання;
 не розрізняє пряме й переносне значення
багатозначних слів;
 не може пояснити значення багатозначних
слів, омонімів і паронімів з урахуванням контексту;
 неправильно використовує у мовленні багатозначні слова, слова в переносному значенні, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми;
 не використовує лексичну синонімію як засіб виправлення невиправданих повторів, як засіб
зв’язку речень у тексті;
 не вміє користуватися мовними словниками різних типів.
Показниками мотиваційно-ціннісного критерію на високому рівні є те, що інокомунікант:
 відповідально ставиться до процесу навчання української мови;
 демонструє повагу до себе й інших, добираючи і вживаючи потрібні слова;
 оцінює власне й чуже мовлення з погляду
точного, доречного й виразного слововживання;
 демонструє на заняттях активність, ініціативність, відповідальність, комунікабельність,
уміння налагоджувати стосунки під час групової діяльності;
 прагне мовної досконалості задля порозуміння з представниками інших культур;
 уміє критично оцінювати свої знання з
мови.
Показниками мотиваційно-ціннісного критерію на середньому рівні є те, що студент-іноземець:
 відповідально ставиться до процесу навчання української мови завдяки зовнішнім стимулам;
 демонструє повагу до себе й інших, добираючи і вживаючи потрібні слова з допомогою викладача;
 оцінює власне й чуже мовлення з погляду
точного, доречного й виразного слововживання;
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 епізодично демонструє на заняттях активність, ініціативність, відповідальність, комунікабельність, уміння налагоджувати стосунки під час
групової діяльності;
 прагне мовної досконалості задля отримання хорошої оцінки;
 частково уміє критично оцінювати свої
знання з мови.
Показниками мотиваційно-ціннісного критерію на низькому рівні є те, що іноземний студент:
 безвідповідально ставиться до процесу навчання української мови;
 не бере участі в оцінюванні власного й чужого мовлення з погляду точного, доречного й виразного слововживання;
 демонструє на заняттях пасивність, безініціативність, безвідповідальність, невміння налагоджувати стосунки під час групової діяльності;
 не прагне мовної досконалості задля порозуміння з представниками інших культур чи отримання хорошої оцінки;
 не вміє критично оцінювати свої знання з
мови.
Отже, у розвідці виокремлено три критерії
сформованості лексикологічної компетентності
студентів-іноземців на основному етапі навчання
української мови: знаннєвий, діяльнісний та мотиваційно-ціннісний.
Згідно з визначеними критеріями виокремлено
показники їх на кожному з трьох рівнів сформованості лексикологічної компетентності інокомунікантів: низькому, середньому та високому.
У межах знаннєвого критерію розглядаємо такі
показники: 1) запам’ятовування і відтворення іноземним студентом нових слів; 2) розуміння суті основних понять з лексикології української мови; 3)
усвідомлення призначення мовних словників різних типів.
Діяльнісний критерій передбачає наявність таких показників: 1) вживання інокомунікантом слів
відповідно до лексичних значень їх; 2) дотримання
лексичної сполучуваності слів; 3) дотримання іноземним студентом лексичної норми у власних висловленнях; 4) виявлення і усунення студентоміноземцем порушення лексичних норм; 5) пояснення значення багатозначних слів, омонімів і паронімів з урахуванням контексту; 6) використання
інокомунікантом багатозначних слів, слів в переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів, паронімів у власному мовленні; 7) використання лексичної синонімії як засобу уникнення невиправданих повторів, засобу зв’язку речень у тексті; 8)
уміння іноземного студента користуватися мовними словниками різних типів.
Основними показниками мотиваційно-ціннісного критерію вважаємо: 1) ставлення інокомуніканта до процесу навчання української мови; 2) участь студента-іноземця у оцінюванні власного і чужого мовлення; 3) прагнення іноземного студента
мовної досконалості задля порозуміння з представниками інших культур; 4) критичне оцінювання
інокомунікантом власних знань з української мови.
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Означені одиниці оцінювання дають змогу
отримати загальну інформацію про якість знань,
уміння і навички, набуті суб’єктами у процесі навчання української мови.
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Abstract
The article substantiates the essence of value attitude of student youth to professional activity. The purpose
of the study was to analyze the influence of the content of value orientations on the level of professional and
pedagogical training of each student in the learning process. The peculiarities of future teachers’ value orientations
transformations according to M. Rokeach method and D.O. Leontiev tests of meaningful life orientations (MLO)
in the process of vocational training are studied. This research confirms that the values create the student's attitude
towards professional goals and objectives, the possibility of professional self-realization. It has been found that
mastering the values of the teaching profession in the educational process is possible in case such values acquire
a systemic character, which convincingly proves the importance of reviewing and introducing new forms and
methods of work in higher education institutions.
Анотація
У статті обґрунтовано сутність ціннісного ставлення студентської молоді до професійної діяльності.
Метою дослідження виступив аналіз впливу змісту ціннісних орієнтацій на рівень професійно-педагогічної спрямованості кожного студента у процесі навчання. Проаналізовано особливості трансформації ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки за методикою М. Рокіча та тестами смисложиттєвих орієнтацій Д.О. Леонтьєва (СЖО). Дане дослідження підтверджує, що саме цінності
формують ставлення студента до професійних цілей і завдань, можливість професійної самореалізації.
З’ясовано, що оволодіння цінностями професії вчителя у освітньому процесі є можливими за умови, коли
такі цінності набувають системного характеру, що переконливо доводить важливість перегляду та впровадження нових форм та методів роботи у закладах вищої освіти.
Keywords: values, value orientations, professional values, professional formation, professional and pedagogical orientation.
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, професійні цінності, професійне становлення, професійно-педагогічна спрямованість.
Проблема вивчення цінностей та ціннісних
орієнтацій студентської молоді в умовах сучасного
вітчизняного суспільства є актуальною, насамперед, у зв'язку із зростаючими вимогами до формування активної творчої особистості, здатної знайти
своє місце у професійному житті, самовизначитися
та реалізувати себе, а також у зв'язку з необхідністю
розвитку духовного потенціалу молодого покоління, яке у своїй діяльності відображає цінності
суспільства.

Сутністю професійного самовизначення є
утвердження особистістю себе щодо вироблених у
суспільстві критеріїв професіоналізму, вибору ціннісних орієнтирів згідно з системою власних цінностей, зв’язку життєвих і професійних очікувань,
ціннісних орієнтацій і життєвої мети з професійними планами, здатність пов’язати їх з актуальною
життєвою ситуацією, впливів на особистість освітнього середовища закладу вищої освіти та навколишнього соціального середовища.

12
Творче ставлення до праці є цінною якістю сучасного фахівця будь-якої галузі, тому головним завданням освітнього процесу є формування в студентської молоді готовності до продуктивної праці як
процесу створення духовних та матеріальних цінностей. У формуванні особистості майбутнього фахівця ціннісні орієнтації визначають напрям та рівень його активності, суттєво впливають на професійні якості. Насамперед, слід підкреслити, що
становлення майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки відбувається в умовах постійного
вибору особистістю значущих професійних цінностей, співвіднесення їх з ідеальним образом професіонала у своїй галузі. Протягом навчання в університеті відбувається їх певна переоцінка, переосмислення та становлення, які зумовлені як
особистісним, так і професійним зростанням. Це
дозволяє нам висловити припущення, що на зміст
ціннісних орієнтацій впливає рівень професійнопедагогічної спрямованості кожного студента, а,
отже, важливою умовою становлення належних
ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя є сформованість високого рівня професійно-педагогічної
спрямованості особистості майбутнього педагога.
З огляду на актуальність і недостатню розробленість проблеми метою статті є дослідження
впливу змісту ціннісних орієнтацій на рівень професійно-педагогічної спрямованості студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання в
університеті.
Із урахуванням мети нашого дослідження розглянемо зв’язок понять «педагогічні цінності» та
«професійні ціннісні орієнтації», з’ясуємо особливості впливу цінностей на формування професійно
ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів. Для
розв’язання поставлених завдань використані методи: теоретичний аналіз проблеми на базі вивчення філософської, соціологічної, психологічної
та педагогічної літератури; психодіагностичні методи: тест смисложиттєвих орієнтацій Д.О. Леонтьєва (СЖО), методика М. Рокіча “Ціннісні орієнтації”.
Зрослий інтерес науковців до означеної проблеми формування професійних ціннісних орієнтацій студентства в умовах сучасності надзвичайно
важливий. Останнім часом активно досліджуються
різноманітні аспекти професійної діяльності вчителів, однак систематичного вивчення ціннісних орієнтацій у складі професійної компетентності саме
майбутніх учителів не проводилося. Отже, слід зазначити, що важливою умовою успішного професійного становлення майбутнього вчителя є формування ціннісного ставлення до педагогічної діяльності.
Проблему ціннісних орієнтацій ефективно та
послідовно розробляли дослідники, серед яких найбільш повний аналіз зазначених категорій наданий
в роботах В. Андрущенко, С. Анісімова, Б. Губмана, A. Здравомислова, М. Каган, Т. Мальковської, В. Сагатовського, B. Тугаринова, І. Беха, І.
Зязюна, О. Сухомлинської та ін. Теоретичні основи
проблеми формування духовних цінностей особистості, її ціннісних орієнтацій висвітлені у працях Л.
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Божович, Г. Костюка, О. Леонтьева, C. Рубінштейна, А. Петровського, А. Мудрик, В. Семиченко, В. Рибалки та ін. [6]. Як засвідчує А.Ручка у
наукових дослідженнях сформульовано до ста визначень сутності поняття «цінність», які характеризують багатозначність ціннісних орієнтацій особистості, приклади їх розгляду та аналізу з різної точки зору, в різних площинах людського ставлення
до світу [8].
У цьому контексті саме цінності людини, які
вона послідовно реалізує у своєму житті, виступають показником її зрілості як особистості. Водночас, І. Бех, О. Бандаревська, С. Гончаренко, М. Нікандров, В. Рибалка, О. Савченко та ін. особливого
значення надають базовим цінностям й орієнтації
особистості, характеризують їх як програму особистісного розвитку, що може бути розширена та конкретизована в освітньому процесі закладу вищої
освіти. Майбутній вчитель повинен діяти на основі
принципів і норм етики, правил культури поведінки
у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів педагогічної етики бути носієм загальнолюдських та культурних цінностей, прагнути до самовдосконалення.
Заслуговує на увагу думка І.Беха про духовну
цінність, про людяність можна говорити тоді, “коли
ставимо питання, заради чого здійснюється діяльність людини, чи в чому сенс досягнення цілей, прагнень, намірів. Тому сфера духовних цінностей містить у собі сенс життя, любові, добра, зла тощо,
тобто сенс загальних моральних категорій... шлях
усвідомлення духовних цінностей вимагає «... складної специфічної роботи щодо когнітивно-емоційної оцінки свого життя. Причому на процес такої
морально-психологічної діяльності впливає сутність узагальненості того змісту, що входить до тієї
чи іншої духовної цінності [2, с. 9].
Так, О. Савченко наголошує на важливості системи цінностей на які має бути спрямована освіта
сьогодні і в перспективі та цінностях, які мають формуватися в освітньому просторі університету [9].
Усе це дозволяє припустити, що сформовані
професійно-ціннісні орієнтації майбутнього фахівця забезпечать його успішну професійну діяльність й на цій підставі мотивують професійно-особистісний розвиток (потреби, інтереси, мотиви, установки,
відношення),
визначать
напрями
професійної діяльності. Виходячи з цього, доцільно
виділити наступні базові ціннісні характеристики:
творчий характер праці педагога, престижність, суспільну значущість праці, відповідальність перед
державою, можливість самоствердження, любов і
прихильність до дітей.
Зазначаючи, що сукупність базових гуманістичних цінностей відбиває специфіку стосунків між
людьми, значення цих цінностей для життєвизначення і цілепокладання, координації всієї сфери соціокультурної поведінки особистості, Єрмакова
С.С. окреслює систему базових гуманістичних цінностей: життя, доброта, щирість у стосунках, любов
до ближнього, співчуття, справедливість, совість,
глибока повага до людської гідності [5,с.112].
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Як засвідчує аналізований матеріал, відповідь
на питання – на які цінності орієнтується майбутній
вчитель – дозволяє виявити його реальний стан,
силу його впливу на соціально-економічні процеси
в суспільстві, потенційні можливості вчителів для
майбутнього розвитку України. За таких умов професійна підготовка педагогічних працівників потребує переосмислення мети, змісту, форм організації педагогічної освіти з метою орієнтації її на формування професійних цінностей саме майбутніх
вчителів.
Актуальність проблеми формування професійно ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців зумовлена тим, що ціннісні орієнтації майбутнього
вчителя виступають для педагога в якості стратегічних цілей його діяльності, оскільки виконують функцію стійкого визначення поведінки та професійної діяльності, впливають на зміст і спрямованість
потреб, мотивів, інтересів особистості. Крім того
залишаються недостатньо вивченими проблеми
ролі ціннісних орієнтацій та їх взаємозв’язок з життєвими цілями особистості в професійному становленні вчителя, визначення пріоритетних цінностей
педагогічної професії у відповідності до вимог обраної професії. Професія - це широкий простір, в
якому особистість перебуває, зазнає змін, вдосконалюється, підпорядковується професійним законам, моральним нормам і цінностям. Кожна професія вимагає від людини певних загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, особистісних якостей,
які формуються в процесі загальної та спеціальної
освіти. Педагогічна професія вимагає як спеціальних знань, умінь і навичок, так і багатої душевної
щедрості, безмежної любові до дітей. Високо оцінюючи професію вчителя, Ян Амос Коменський розглядав її як найпочеснішу, саму чудову посаду,
вище за яку нічого «не може бути під сонцем». Ян
Амос Коменський порівнював учителя із садівником, який любовно вирощує рослини в саду, з архітектором, який ніжно заповнює знаннями дитину,
зі скульптором, який ретельно шліфує уми і душі
людей.
Упродовж останніх десятиліть у наукових дослідженнях сутність понять «педагогічні цінності»
та «професійні ціннісні орієнтації» вчителя тісно
взаємопов’язані в освітньому процесі й мають
вплив на характер професійної праці вчителя та
професійну діяльність. Цієї ж позиції дотримується
Віктор Огнев»юк: “у сучасній освіті мають органічно поєднуватись культуротворча й соціальна функції, збереження балансу між якими має забезпечити поєднання підготовки висококваліфікованого,
конкурентоспроможного на ринку праці фахівця й
водночас – виховання особистості з високою культурою та здатністю до її подальшого розвитку” [7,
с.23].
Педагогічна спрямованість розглядається, як
система провідних мотивів: інтересів, потреб, нахилів, що характеризують схильність до професійної
діяльності, педагогічного покликання і формування
професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців й визначають ставлення особистості до профе-
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сійних цілей, завдань і вимог, можливість її професійної самореалізації. Разом з тим, увага науковців
спрямована не лише на спеціальні професійні
знання і вміння студентів а й формування професійної культури як органічної складової культури загальнолюдської, ціннісної спрямованості, ціннісних
ставлень, позицій, переконань [1,с. 135].
Для нашого дослідження важливим є розуміння того, що спрямованість особистості є одним
з найважливіших чинників у формуванні цінностей,
проявом яких є ідеали, потреби, інтереси, переконання.
Формування професійно ціннісних орієнтацій
майбутніх фахівців ґрунтується на положенні про
те, що в ході їх підготовки та чи інша цінність майбутньої професії стає потребою особистості майбутнього вчителя в тому випадку, якщо здійснюється
опосередкована діяльність ЗВО як соціального інституту. Основні вимоги до професійних ціннісних
орієнтацій учителя ґрунтуються на цінностях (педагогічних цінностях) сучасної освіти, які втілюються
у меті, гуманістичній парадигмі, концептуальних
підходах і принципах.
Сукупність професійних ціннісних орієнтацій
учителя визначається пріоритетом загальнолюдських цінностей, що включає такі цінності, як: істина,
добро (гуманізм) і краса; справедливості, рівності і
честі; життя; особливо актуальну цінність – Батьківщина та складає основу змісту педагогічної освіти,
що підкреслює пріоритет гуманістичних ідей та можливість реалізації творчого потенціалу у процесі
професійної підготовки майбутніх фахівців.
Спинимося докладніше на визначенні педагогічних умов формування професійно ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. Насамперед,запропонуємо такі як, формування позитивної мотивації до
оволодіння професійно ціннісними орієнтаціями
студентами з установкою на їх подальший самостійний розвиток; реалізацію інтегративного підходу до різнопредметних знань для формування системи професійно ціннісних орієнтацій (інтеграція
знань слугує першим етапом і є базою для формування ціннісних переконань, установок, а в кінцевому результаті – поведінки особистості); формування системи професійно ціннісних орієнтацій
студентів як важливої складової майбутньої професійної діяльності.
Професійно ціннісні орієнтації повинні утворювати цілісну систему в свідомості студента. На
основі цієї системи безпосередньо будується відповідна навчально - методична система для практичного впровадження в освітній процес. Формування
конкретної системи професійно ціннісних орієнтацій студентів університетів як важливої складової
майбутньої професійної діяльності розглянемо на
прикладі педагогічних спеціальностей. Педагогічні
спеціальності доцільно віднести до професії типу:
“людина – людина”, які потребують особистісного
впливу, можливості спілкування як самостійної
цінності, через яке відбувається не лише формування особистості, а й самореалізація. Звідси випливає, що професійні цінності формуються на основі їх інтеграції. Слід зауважити, що такі цінності
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в освітньому процесі формуються стихійно та ізольовано, що є важливою проблемою для створення
системного та інтегрованого підходів до їх формування. Суттєво також зауважити, що саме в юнацькому віці відбувається входження людини у світ
цінностей та ціннісного самовизначення, майбутнього професійного самовизначення,накопичення
знань, усвідомлення своїх здібностей, можливостей. Безперечно, на формування ціннісних орієнтацій також впливають характер ціннісних орієнтацій
довузівського досвіду; якість викладання у ЗСО;
світоглядна спрямованість викладачів; характер
змісту практичної діяльності студентів; стан викладання дисциплін й організованість у колективі
тощо.
З метою дослідження професійно - ціннісних
орієнтацій студентів педагогічних спеціальностей
нами було запропоновано майбутнім вчителям проранжувати список цінностей та тест смисложиттєвих орієнтацій ( за методикою М.Рокіча та тестами
Д.О. Леонтьєва (СЖО).
Аналіз результатів проведеного дослідження
свідчить про динаміку зростання професійних цінностей, які не були домінуючими на першому курсі,
оскільки більшість студентів обирало життєві цінності – здоров’я та наявність хороших і вірних друзів, протягом навчання в університеті. На другому
й третьому курсах студенти переважно обирають
професійні цінності та цінності, що допоможуть їм
в опануванні професії: знання, вихованість, краса,
добро, цінність дитини, цінність справедливості.
У цьому контексті варто відзначити наявність
незрілості життєвих позицій студентів, саме як майбутніх вчителів, це може свідчити про недостатньо
сформовану професійну ідентичність. Педагогічна
спрямованість та здатність працювати з дітьми має
відображатися в певній специфічній ієрархії цінностей. На нашу думку отримана розстановка цінностей не зовсім відповідає необхідному рівню ціннісного розвитку студентів.
Проаналізований матеріал дозволяє твердити,
що зміни в професійно - ціннісних орієнтаціях студентської молоді потребують перегляду та впровадження нових форм та методів роботи у вузі, використання рефлексивних технологій для формуванню професійної спрямованості, розвитку
професійно значущих особистісних якостей та педагогічної свідомості в цілому.
Аналіз навчальних планів та програм педагогічних спеціальностей університету показав, що
практично усі навчальні дисципліни мають достатній резерв щодо формування професійно ціннісних
орієнтацій. Саме в процесі предметної підготовки
відбувається становлення професійних ціннісних
орієнтацій. В предметах, що викладаються у ЗВО,
закладаються основи формування ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації прямо залежать від наявності наукових системних знань, оскільки ступінь
сформованості ціннісних орієнтацій студентів безпосередньо залежить від ступеня інформованості,
від фундаменту педагогічних знань та від рівня ціннісного відношення до них. Ефективність формування ціннісних орієнтацій вчителя та всієї системи
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його підготовки залежить від того, наскільки зовнішні виховні впливи відповідають завданням та змісту його самовиховання.
Отже, формування знань сприяє формуванню
ціннісного відношення до педагогічної професії.
Спираючись на виявлені в ході дослідження думки
учених та розуміння системи професійно ціннісних
орієнтацій як стабільних позитивних стосунків людини до навколишнього світу, інших людей, самого
себе, визначено структурні складові професійно
ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця: ціннісне відношення до навколишнього світу, суспільства; ціннісне відношення до людей; ціннісне відношення до себе. Оскільки сприйняття ціннісних орієнтацій залежить від ступеня поінформованості про
цінності освіти та ціннісні орієнтації фахівця, від
сформованих знань і рівня розвитку ціннісного ставлення до них.
Таким чином, викладене вище дозволяє нам
стверджувати, що педагогічні цінності – це загальні
цінності освіти, а професійні ціннісні орієнтації –
це цінності, притаманні безпосередньо особистості
вчителя. Процес оволодіння цінностями вчительської професії в освітньому процесі є можливим при
виявленні і створенні таких психолого-педагогічних умов, за яких такі цінності набувають цілісного, значущого, системного характеру, а саме: формування позитивної мотивації до оволодіння професійно ціннісними орієнтаціями; інтеграція
різнопредметних знань як пропедевтична основа
формування професійно ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. Відтак, дослідження показало, що
одним із найважливіших компонентів професійно
значущих якостей вчителя виступають професійноціннісні орієнтації, які слід цілеспрямовано формувати в студентів протягом усього періоду навчання
у вузі. До подальших розвідок у цьому напрямі
відносимо детальне вивчення особливостей формування професійно-ціннісних орієнтацій у майбутніх педагогів.
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Abstract
The article deals with the problem of computer game addiction of younger students, the features of manifestations of computer game addiction, its impact and possible negative consequences, as well as various measures
aimed at preventing computer addiction.
Аннотация
В статье рассмотрена проблема компьютерной игровой зависимости младших школьников, особенности проявления компьютерной игровой зависимости, ее влияние и возможные негативные последствия,
а также различные мероприятия, направленные на профилактику компьютерной зависимости.
Keywords: computer game addiction, primary school children, prevention of computer game addiction.
Ключевые слова: компьютерная игровая зависимость, младшие школьники, профилактика компьютерной игровой зависимости.
В настоящее время все более значительным
становится информационный рынок (компьютерный, телекоммуникаций, информационно-телекоммуникационных технологий, программных продуктов и знаний, рынок информационных услуг), что
неизбежно приводит к широкому использованию
компьютеров во всех сферах жизнедеятельности
населения развитых стран.
Одной из социально опасных аддиктивных
форм поведения является игровая компьютерная
зависимость, которая обусловливает развитие психопатологических изменений личности и ведет к
нарушениям социальных норм поведения, правонарушениям, самоубийствам. Нарушение социально-

психологических установок личности при игровой
зависимости приводит к разрушению социального
поведения, межличностным и внутриличностным
конфликтам, вовлечению человека в асоциальное и
преступное поведение.
Сегодня младшие школьники склонны к отрицательному влиянию информации, которая представлена в Интернет, компьютерных играх, образцов поведения и образа жизни окружающих взрослых,
которые
не
соответствуют
нормам
нравственности и здоровому образу жизни. Данные
факторы формируют у детей зависимое поведение.
Поэтому одной из основных задач современного
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образования в начальной школе является профилактика компьютерной игровой зависимости у обучающихся.
Проблемы компьютерной зависимости и ее
профилактики у младших школьников рассмотрены в работах Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой,
В.В. Лебединского, К.С. Лисецкого, Е.В. Литягиной, П.И. Фроловой, О.В. Якубенко и других.
Ц.П. Короленко полагает, что асоциальное поведение - одна из форм деструктивного поведения,
выражающаяся в стремлении к уходу от реальности
путем изменения своего психического состояния
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на каких-либо предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождается формированием интенсивных эмоций [2].
По мнению Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой, для детей младшего школьного возраста характерны аддикции химического и нехимического
вида. Главными факторами, которые влияют на
асоциальное поведение младших школьников, являются личностные качества ребенка (низкая самооценка, склонность к агрессии, враждебность, неуверенность в себе). В процессе аддикции происходит отрицательное формирование личности
ребенка: трудности установления адекватных межличностных и эмоциональных отношений, взаимодействие с неодушевленными предметами, утрачивают значимость идентификация, эмпатия, рефлексия [2].
В.В. Лебединский, К.С. Лисецкий, Е.В. Литягина рассматривают следующие проблемы младших школьников, которые характеризуют асоциальное поведение: нарушение эмоциональных связей с другими людьми и формирование взамен их
эмоциональных связей с предметами, неодушевленными системами и т.д.; не решение проблем, а
их углубление; снижение воли, способности к волевым действиям и поступкам; потеря чувства реальности и равновесия в окружающей среде; неспособность испытывать человеческие чувства и радости
от общения с близкими, с друзьями и т.д.; отсутствие приспособленности к внешним влияниям, в
том числе в отношениях с людьми; изменение личностных характеристик, таких как: познавательные
потребности, моральные нормы, эстетическое восприятие, коммуникативные умения [3].
Главные потребности младшего школьного
возраста – потребность в общении, взаимопонимании, сопереживании. При общении с взрослыми ребенку в данном возрасте важно одобрение с их стороны, понимание, умение выслушать. По-прежнему в данном возрасте большое значение имеет
игровая потребность, потребность впечатлений.
При недостатке удовлетворения потребностей ребенок все чаще пытается заменить данный недостаток игровой деятельностью. Как правило, эта игровая деятельность связана с играми на компьютерах,
планшетах, телефонах. Именно в младшем школьном возрасте учителя, родители должны обращать
особое внимание на компьютерную игровую деятельность ребенка. С периода младшего школьного
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возраста нужно проводить различные мероприятия,
направленные на профилактику компьютерной зависимости.
Известно, что профилактика асоциального поведения – это совокупность мероприятий, которые
направлены на охрану здоровья, предупреждение
возникновения и распространения болезней человека, на улучшение физического развития населения, сохранение трудоспособности и обеспечение
долголетия [4].
Профилактика аддиктивного поведения особое значение носит в младшем школьном возрасте.
Именно в этом возрасте формируются главные качества личности, обращение к которым является
одной из главных составляющих профилактики аддикции. Это такие качества как стремление к формированию и самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению [1]. Основными особенностями этого
периода считаются появление рефлексии и развитие нравственных качеств. Учащиеся начальной
школы осознают себя частью социума и обретают
новые социально важные позиции; делают попытки
в самоопределении.
П.И. Фролова, О.В. Якубенко отмечают профилактику асоциального поведения как совокупность мероприятий, которые направлены на воспитание психически здорового, личностно сформировавшегося
человека,
который
способен
самостоятельно преодолевать собственные психологические затруднения и жизненными проблемами. В качестве важных методов профилактики
аддикативного поведения обучающихся на данном
возрастном этапе авторы рассматривают применение арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии
[6].
Профилактическая деятельность может осуществляться на различных уровнях:
- решение профилактических задач общегосударственного масштаба по удовлетворению материальных и духовных потребностей людей;
- меры педагогического направления микросоциума, направленные на улучшение микросреды
деятельности человека;
- индивидуальная профилактическая работа,
направленная на изменение отклонений в поведении отдельных лиц.
Профилактика
компьютерной
аддикции
должна основываться на нескольких базовых принципах. Принцип комплексного использования методов и приемов подразумевает единство целей и
систематизацию профилактической работы. Принцип интеграции усилий ближайшего социального
окружения подразумевает влияние членов семьи,
друзей, педагогов, одноклассников. Принцип активности детей значим для преодоления специально созданных трудностях с целью формирования устойчивых личностных навыков. Принцип систематичности предполагает непрерывность и
повторяемость основных элементов программы по
профилактики компьютерной зависимости с целью
закрепления получаемых умений и навыков.
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Н.Ф. Талызина при профилактике игровой зависимости младших школьников предлагает использовать в полной мере работу с родителями, которые зачастую не обращают внимания на младших
школьников в силу своей занятости, поэтому вовремя нельзя выявить игровую зависимость. Она
предлагает рекомендации для родителей [5]:
1. Время игры ребенка на компьютере необходимо обговаривать и точно придерживаться оговоренных временных рамок. Количество времени
нужно выбирать исходя из возрастных особенностей ребенка.
2. Нужно больше времени проводить с ребенком, формировать в нем гармоничную эмоциональную сферу, посещать различные мероприятия,
чтобы ребенок умел общаться с людьми разных
возрастов.
3. Нельзя играть в компьютерные игры перед
сном.
4. Нужно прививать ребенку интерес к активным играм и физическим упражнениям. Пусть он
двигается и испытывает радость от этого. Ведь когда ребенок сидит за компьютером, все его физические нагрузки заключаются лишь в движении мышкой по столу.
5. Важно следить, чтобы компьютерная игра не
заменяла реальное общение со сверстниками и родителями.
6. Следует проводить обсуждение игр вместе с
ребенком, выбирать развивающие игры.
7. Необходимо показывать ребенку личный положительный пример.
В случаях, когда родители самостоятельно не
могут справиться с проблемой, важно вовремя обратиться к психологам, в специализированные психологические центры.
Основной целью при профилактике компьютерной зависимости является повышение интереса
детей к различным областям досуговой деятельности. Необходима подготовка сознания ребенка к сопротивлению негативного влияния компьютерных
игр. Также обязательна работа по информированию
родителей о компьютерной зависимости и ее профилактике. Для профилактики компьютерной зависимости нужно информировать и школьников и родителей о возможных кружках в школе, обратить
внимание на спорт или различные виды искусств.
Спорт делает детей более выносливыми, ответственными, дисциплинированными. Различные
виды искусств воспитывают в ребенке духовную и
чувственную личность. И у детей остается меньше
времени, которое они могут потратить для игр и общения за компьютером. В секциях и кружках у детей есть возможность возместить виртуальные коммуникации на реальное общение. Детей там объединяет общий интерес. Часто родители просто
запрещают ребенку сидеть за компьютером, не объ-
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ясняя свой выбор. При этом у детей возникает повышенный интерес к запрещенному предмету. Рекомендуется объяснять ребенку, что то или иное
увлечение может привести к негативным последствиям, поэтому нежелательно стремиться познавать все. Важно обратить внимание родителей на
тот факт, что компьютер – не средство поощрения
и наказания. Компьютер – это машина получения
знаний, навыков, а не средство получения эмоций.
Младшие школьники должны в обязательном порядке познакомиться с правилами работы за компьютером, элементами гимнастики для глаз. Дети могут самостоятельно изготовить памятки, которые
прикрепят дома возле компьютера. Задача педагога
состоит в том, чтобы донести до родителей важность организованного досуга ребенка для ограждения его от негативного воздействия информационных технологий. Нужно показать, что совместное времяпровождение сблизит родителей и детей,
при этом расширяется круг общих интересов и
увлечений, обеспечивается благоприятный психоэмоциональный фон в условиях домашней
среды. В данном направлении предлагается проводить с родителями младших школьников вместе с
детьми совместные мероприятия, тематические беседы, консультации, круглые столы, организацию
которых осуществляют учителя начальных классов. Также совместные мероприятия позволят
узнать семейные ценности, традиции, историю семьи.
Таким образом, можно говорить о том, что
профилактика зависимости от компьютера – это
долгий и сложный процесс, который основан на сочетание разных методов и средств воспитания.
Процесс включает в себя поэтапность работы учителя, родителей с детьми.
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The article is devoted to solving the problem of becoming a specialist, in particular, to build a pedagogical
technology for the professional training of a future mathematics teacher. The logic of the process of technological
training of future mathematics teachers according to individual educational trajectories is substantiated.
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Загальновідомо, що організація професійної
підготовки у вищому навчальному закладі, яка здійснюється на різних рівнях, може бути описана з різних позицій. В основу нашого дослідження покладено ідею технологізації навчального процесу, а
саме технологізації процесу професійної підготовки майбутніх учителів математики за індивідуальними освітніми траєкторіями.
Прагнення постійно оптимізувати навчальновиховний процес зумовило появу нових і вдосконалення наявних педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості. Подальший їх
розвиток пов`язаний з орієнтацією на реалізацію
сучасних концепцій освіти й виховання.
Обґрунтування педагогічної технології полягає насамперед у визначенні її змісту, етапів, часу
планування, логіки тощо. Зокрема, наукове обґрунтування педагогічної технології професійної підготовки майбутніх учителів математики за індивідуальними освітніми траєкторіями потребує конкретизації її змісту, логіки виокремлення складових, що
уможливлює її подальше відтворення у навчальновиховному процесі вищого навчального закладу.
Для професійної підготовки майбутніх учителів математики необхідною є технологія, яка передбачає включення студентів у процедуру спільної з
педагогами розробки і реалізації індивідуальних
освітніх траєкторій, а саме: визначення цілей, цінностей, критеріїв вибору стратегії вчення, спілкування, поведінки, прогнозування його наслідків і

рефлексії результатів відповідної діяльності, забезпечення педагогічного супроводу студентів за допомогою створення педагогічних ситуацій взаємодії
суб'єктів освітньої установи. Означене буде концептуальною основою технології професійної підготовки майбутніх учителів математики.
Змістова частина педагогічної технології професійної підготовки майбутніх учителів математики характеризує цілі навчання (загальні й конкретні), а також зміст навчального матеріалу. Головна
мета технології професійної підготовки майбутніх
учителів математики – сформувати педагогічну
компетентність майбутніх учителів математики як
провідну характеристику якості підготовки фахівців до професійної діяльності у вищому навчальному закладі. Для її досягнення необхідно забезпечити такі суспільні цінності, як: освіченість, здатність до саморозвитку та самовдосконалення,
неперервне навчання і підвищення кваліфікації,
вміння орієнтуватися у величезному інформаційному просторі, використання інформаційної технології у власній професійній діяльності впродовж
життя, уміння гнучко, критично мислити в непередбачуваних умовах. Головній меті підпорядковані часткові цілі: набуття студентами навичок професійного самовизначення, усвідомлення власної професійної
самосвідомості,
визначення
шляхів
професійного зростання, формування й розвиток
власного стилю професійної діяльності тощо. Від-
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повідно до мети, педагогічна технологія має сприяти вирішенню таких основних задач, як: усвідомлення студентами свого професійного Я, сприйняття себе в професії, управління собою в професійних ситуаціях та власним професійним
розвитком загалом.
Педагогічна технологія професійної підготовки майбутніх учителів математики передбачає оволодіння знаннями про сутність і специфіку педагогічного спілкування, знаннями теоретичних та методичних основ предметної області, професійно
зорієнтованими знаннями. Студенти повинні оволодіти вміннями застосовувати знання у нових навчальних ситуаціях; інтегрувати професійно-орієнтовані знання; оволодіти перцептивно-інтерактивними,
рефлексивно-педагогічними
та
дослідницькими вміннями; оволодіти навичками
самооцінки, саморегуляції, рефлексії, самовдосконалення тощо.
На наш погляд, забезпечення технології професійної підготовки майбутніх учителів математики за
індивідуальними освітніми траєкторіями: змістовно-інформаційне, модульно-матричне і методичне,
адміністративно-технологічне, необхідно виокремити в структурі досліджуваного явища.
Змістово-інформаційне забезпечення є комплексом навчально-методичних матеріалів і заходів
щодо їх реалізації (навчальний план, навчальні програми, графік навчального процесу, педагогічна
практика і випускна кваліфікаційна робота), спрямований на формування професійної компетентності вчителів математики.
Модульно-матричне і методичне забезпечення
технології професійної підготовки майбутніх учителів математики за індивідуальними освітніми
траєкторіями включає інформаційно-методичне забезпечення оволодіння навчальними програмами на
семестр, навчальний рік. Воно враховує методичне
забезпечення кожної навчальної дисципліни і методичні рекомендації у забезпеченні різних видів навчальної діяльності студента і викладача.
Адміністративно-технологічне забезпечення
регламентує співпрацю студента і викладача у формуванні і реалізації індивідуальній освітній траєкторії в поетапному освоєнні освітньої програми:
осмислення технології управлінської діяльності на
різних етапах засвоєння освітньої програми; створення електронної (або не електронної) бази індивідуальних навчальних планів студентів; можливість
автоматичного (або не автоматичного) формування
виписок із навчальних планів на кожен семестр; наявність навчальних програм (можливо електронних) з контролем знань (можливо автоматизованим); академічне адміністрування.
Процесуальна частина педагогічної технології
професійної підготовки майбутніх учителів математики передбачає три етапи. Логіка етапів відповідає послідовності взаємодії викладача і студента з
приводу розробки і реалізації індивідуальних освітніх траєкторій зокрема, і самовизначення, в цілому. Конкретизуємо зміст кожного з етапів педагогічної технології відповідно до логіки організації
навчально-виховного процесу вищого навчального
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закладу та теоретичних засад її розробки. Передусім, опишемо зміст кожного з етапів та сутність базових понять, які дозволили схарактеризувати цей
зміст.
Перший етап є підготовчим. Ми вважаємо, що
робота з професійної підготовки майбутніх учителів математики за індивідуальними освітніми траєкторіями в умовах педагогічного супроводу студентів повинна включати великий обсяг підготовчої роботи. Свою думку ми засновуємо на переконанні,
що без формування єдиного ціннісно-смислового
простору освітньої установи, розуміння суб'єктами
індивідуальних і соціальних сенсів життєдіяльності
власного Я і Я інших суб'єктів значущість процесу
розробки і реалізації індивідуальних освітніх траєкторій нівелюється.
Підготовчий етап професійної підготовки майбутніх учителів математики за індивідуальними
освітніми траєкторіями в умовах педагогічного супроводу полягає в створенні умов для осмислення
суб'єктами власних індивідуальних особливостей,
освітніх і професійних переваг, формуванню навичок вільного відповідального самовизначення, визначення ними особистісних і професійних способів успішної взаємодії, цінностей індивідуалізації
освіти. Означений етап спрямований, також, на формування педагогічної компетентності майбутніх
учителів математики.
Другий ціннісно-орієнтаційний етап професійної підготовки майбутніх учителів математики
спрямований на розробку індивідуальних освітніх
траєкторій для студентів. Його ми розподілили на
окремі кроки.
1) Педагог, на основі власних спостережень,
тестування, вивчення продуктів творчої діяльності і
документів студента,
аналізує його індивідуальні особливості, в т.ч.
стиль його навчальної діяльності і міжособистісного спілкування, якісну динаміку студента за попередні роки (якщо це не першокурсник), освітні
переваги (навчальні і позанавчальні);
проектує можливу спрямованість його індивідуальної освітньої траєкторії;
прогнозує темп і результати її реалізації.
Таким чином, педагог, в першому наближенні,
розробляє власну версію індивідуальної освітньої
траєкторії для студента.
2) У процесі організованої ним серії індивідуальних бесід або групових обговорень він, спільно із
студентом, обговорює його можливості й перспективи побудови індивідуальної освітньої траєкторії,
мотивуючи молоду людину на формулювання його
власного бачення шляхів індивідуального розвитку,
корегуючи, при необхідності, і свої уявлення, і самооцінку того, хто навчається.
3) Для формування готовності студента до відповідального вільного вибору змісту індивідуальної освітньої траєкторії і розвитку відповідних навичок педагог моделює педагогічні ситуації (тренінги спілкування, ділові ігри тощо) або
використовує ті, що спонтанно виникають в навчально-виховному процесі, в мікро або макро групах, в які включений студент.
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4) Молода людина і педагог поєднують власні
уявлення про індивідуальну освітню траєкторію і
корегують, визначаючи послідовність, темп виконання запланованої діяльності та інші її аспекти, в
тому числі організаційного плану.
Третій продуктивно-діяльнісний етап професійної підготовки майбутніх учителів математики
був спрямований на реалізацію індивідуальних
освітніх траєкторій студентів. Його було теж розподілено на окремі кроки.
1) Педагог впевнюється в тому, що студент розуміє і приймає на себе відповідальність за результати вибору (бесіди, спостереження за вчинками в
навчальній і позаурочній сфері), і дозволяє йому діяти самостійно в процесі реалізації "пробної" (короткочасної) індивідуальної освітньої траєкторії,
консультуючи його, при необхідності.
При цьому, він спостерігає за характером міжособистісного спілкування студента, фіксує і вивчає
динаміку його просування по траєкторії і, за необхідністю, створює мотивуючі ситуації для стимулювання активності того, хто навчається.
На основі навчального плану студент проектує
власний індивідуальний план, як поетапну послідовність оволодіння професійною освітньою програмою, представлену як сукупність обов'язкових і виборних дисциплін на кожному етапі, які є частиною
освітньої програми і що забезпечують розв`язування певних навчально-виховних задач, спрямованих на формування професійних компетенцій випускника, який затребуваний на ринку праці.
Сформований індивідуальний навчальний
план зберігається в електронному досьє студента,
який має можливість вносити зміни до нього по навчальним дисциплінам, включати додаткові курси
для вивчення. Таке коректування може бути проведене за особистою ініціативою студента, унаслідок
осмислення ним доцільності внесення змін або після консультації педагога з формування індивідуальної освітньої траєкторії. В процесі просування по
індивідуальному маршруту студент може змінити
свій індивідуальний план, наприклад, переходити з
базового рівня на поглиблений або навпаки; додавати до індивідуального плану дисципліни з варіативної частини або відмовлятися від вивчення деяких з них.
2) Куратор координує роботу інших педагогів,
спеціалістів вищого навчального закладу, занурених до процесу реалізації індивідуальної освітньої
траєкторії. Як правило, при цьому відбувається спільне зі студентами корегування індивідуальних
освітніх траєкторій.
3) Мотивація і корекція просування студента
по індивідуальній освітній траєкторії відбувається
в процесі мікро групових і індивідуальних консультацій, дебатів, дискусій для тих, хто навчається.
При цьому, аналізуються як типові проблеми
тих, хто навчається, пов`язані із специфікою віку,
так і специфічні для ситуації індивідуальних траєкторій проблеми спілкування і учіння (індивідуальні
способи досягнення успіху, поєднання індивідуальних освітніх інтересів з вимогами державного стандарту освіти (в частині мінімального його змісту),
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міжособистісні стосунки в процесі виконання групових проектів тощо).
4) Зі свого боку, реалізовуючи заплановану діяльність, студенти зустрічаються з проблемними
ситуаціями учіння і міжособистісного спілкування,
які не можуть вирішити самостійно. Звертаючись
по допомогу та підтримку до педагога, вони вступають в ситуацію взаємодії з ним, активно беруть участь у змодельованих ним ситуаціях діяльності й
спілкування. В результаті, ними розробляється індивідуальний алгоритм самостійного розв`язування
проблеми, або вони набувають необхідний для
цього досвід.
5) Педагог, спільно із студентами, організовує
презентацію результатів реалізації індивідуальної
освітньої траєкторії і рефлексію процесу, в цілому,
у будь-яких формах (від індивідуального спілкування, мікро групових обговорень, до масових колективних творчих справ і шоу-технологій).
Описана послідовність взаємодії педагогів і
студентів передбачає послідовну активізацію тих
або інших педагогічних функцій (аналітичну, проектувальну, консультуючу, координуючу і ін.). На підставі провідної функції педагогів на тому або іншому тимчасовому відрізку роботи з індивідуальною освітньою траєкторією, нами були виділені
основні напрями їх діяльності: аналітико-проектуючі, консультуючі, координуючі і організаційні.
Вивчаючи процес взаємодії студентів і педагогів в даному контексті, ми упевнилися, що готовність молодих людей вчитися супроводжується у
них потребою взаємодіяти з педагогами, виступаючими в ролі партнерів, індивідуальних консультантів, здатних організувати свою професійну діяльність так, щоб навчити їх переносити відповідальність за самостійне вирішення особистісних і
навчальних проблем на самих себе: тобто через
таку взаємодію прийти до самостійності.
Крім того, побудова організації навчального
процесу грунтується ще на наступних положеннях:
кредитно-модульному; безперервності навчання
спадкоємності різних рівнів освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр); єдиному підході до розподілу навчального часу по елементах освітніх програм,
трудомісткості основних освітніх програм; раціональному розподілі кредитів по семестрах і елементах освітніх програм; методичному консультуванні; організаційній динамічності, гнучкості та
партнерстві; пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотному зв`язку; усвідомленої перспективи, діагностичності.
Основним методом реалізації педагогічної технології професійної підготовки майбутніх учителів
математики за індивідуальними освітніми траєкторіями стало проблемне навчання, за яким студенти
отримують знання не в готовому вигляді, а здобувають в самостійній пізнавальній діяльності під час
розв’язання проблемних ситуацій: проблемне навчання – навчання, за якого викладач, постійно створюючи проблемні ситуації й організовуючи діяльність студентів щодо вирішення навчальних проблем, забезпечує оптимальне поєднання їх

Danish Scientific Journal No30, 2019
самостійної пошукової діяльності із засвоєнням готових наукових висновків. Отже, проблемне навчання дозволяє студентам здобувати нові знання й
способи діяльності і, разом з тим, застосовувати їх
у нових, незнайомих ситуаціях.
Досягти прогресу у формуванні педагогічної
компетентності майбутніх учителів математики методом проблемного навчання неможливо без активних методів у викладанні. Ми маємо на увазі нові,
але вже апробовані і результативні форми, методи і
засобів навчання, що отримали назву активних:
проблемні лекції, семінари-дискусії, розбір конкретних педагогічних ситуацій, ділові ігри, методи математичного моделювання. Сюди ж можна включити комплексне курсове і дипломне проектування,
педагогічну практику. Дослідження показали, що
використання нових типів лекцій (інформаційна,
проблемна, лекція-візуалізація, лекція удвох, лекція
із заздалегідь запланованими помилками, лекціяпрес конференція) активізують пізнавальну діяльність студентів.
Вагоме значення для формування педагогічної
компетентності майбутніх учителів математики методом проблемного навчання мають практичні заняття, де студенти можуть практично використати
свої теоретичні знання, навчитися розв`язувати
професійні особистісні проблеми.
На практичних, семінарських і лабораторних
заняттях в навчальних групах моделюються і обговорюються практичні ситуації, що зустрічаються в
діяльності будь-якого професіонала. Всі форми
практичних занять повинні слугувати тому, щоб
студенти відпрацьовували на них практичні професійні дії і оцінки цих дій. До основних форм практичних занять відносяться:
Семінари-практикуми, на яких студенти обговорюють різні варіанти вирішення практичних ситуаційних задач. Оцінка правильності рішення виробляється колективно під керівництвом викладача.
Семінари-дискусії присвячуються обговоренню різних методик викладання навчальних предметів стосовно потреб практики, в процесі чого
студенти з`ясовують для себе прийоми і методи вивчення різних тем математики, з якими їм доведеться працювати.
Практичні заняття проводяться в стінах самого
навчального закладу або в місцях практики студентів і їх мета - навчити вирішенню специфічних задач за профілем своєї спеціальності.
Лабораторні заняття допомагають студентам
виявити і вирішувати проблеми майбутньої профе-
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сії, або психічні явища, особливості соціально-психологічних механізмів взаємин людей в групі і тому
подібне.
Самостійна робота студентів, як активна форма індивідуальної і колективної діяльності направлена на закріплення пройденого матеріалу, формування умінь і навичок швидко вирішувати поставлені задачі. Самостійна робота студентів припускає
не пасивне "поглинання" готової інформації, а її пошук і творче засвоєння та покликання підготувати
студента до самостійної діяльності в майбутньому.
Надзвичайно ефективним методом проблемного навчання є ділова гра. Концептуальна частина запропонованої технології професійної підготовки майбутніх учителів математики, її змістова сутність,
специфіка технологічного процесу дозволяють характеризувати її за різними критеріями.
Отже, за своєю концепцією, змістовою сутністю й специфікою технологічного процесу, відповідно до зазначених вище критеріїв, технологія професійної підготовки майбутніх учителів математики,
за
рівнем
застосування,
є
загальнопедагогічною, оскільки сприяє загальному
професійному розвитку студентів і не є обмеженою
певними навчальними предметами. За філософською основою, вона є науковою й гуманістичною технологією. За науковою концепцією, технологія формування професійної підготовки майбутніх учителів математики є асоціативно-рефлекторною,
розвивальною технологією. За орієнтацією на особистісні структури особистості, вона є технологією
самовизначення, саморозвитку, оскільки спирається на формування в особистості механізмів самоуправління. За характером організації й управління пізнавальною діяльністю студентів технологія є циклічною (із контролем, самоконтролем і
взаємоконтролем), вербальною. За позицією студента в освітньому процесі, ставленням до нього – це
суб’єкт-суб’єктна технологія, в якій студент не просто суб’єкт навчання, а суб’єкт пріоритетний; вона
має гуманістичну спрямованість, заснована на всебічному, вільному, творчому розвитку студентів. За
способами, методами й засобами навчання технологія професійної підготовки майбутніх учителів математики поєднує елементи ситуативного та ігрового розвивального (саморозвивального) навчання.
За категорією тих, кого навчають, вона є технологією компенсаторного навчання: педагогічного супроводу, педагогічної корекції, підтримки. За змістом тих модернізацій і модифікацій, яким підлягала
традиційна система професійної підготовки спеціалістів, вона є комплексною полі технологією.
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Abstract
The article deals with the basic provisions for the training of future managers in the field of education, in
particular the institutions of secondary education of Ukraine in the research of scientists. The criteria and principles
that the future leader should follow when working with the pedagogical team and forming team work are outlined.
The focus is on improving the efficiency of managing a secondary education institution, which is possible on the
basis of scientific approaches and management technologies.
Анотація
У статті розглядаються основні положення щодо підготовки майбутніх менеджерів у галузі освіти,
зокрема закладів середньої освіти України в дослідженнях науковців. Виокремлено критерії та принципи,
яких необхідно дотримуватись майбутньому керівникові при роботі з педагогічним колективом та формуванні командної діяльності. Зосереджено увагу на підвищенні ефективності управління закладом середньої освіти, яке можливе на основі наукових підходів та технологій менеджменту.
Keywords: management, Ukraine, secondary education institutions, training, quality, competencies.
Ключові слова: менеджмент, Україна, заклади середньої освіти, підготовка, якості, компетенції.
Відповідно до вимог нової української школи,
сучасний керівник закладу середньої освіти повинен чітко усвідомлювати глобальні зміни, які мають місце в освітній галузі та торкаються різноманітних складових її структури. Адже модель освіти
змінюється відповідно до культурологічної моделі
суспільства, в центрі якої – особистість, її духовний
розвиток, саморозвиток, усебічне задоволення освітніх, культурних, наукових інтересів і потреб.
Тому реалізація такої моделі потребує нових
освітніх технологій, розширення методів навчання
і виховання, відходу від абсолютизації раціонально-логічних форм освоєння культури, перетворення освіти у процес навчання протягом усього
життя. Задоволенню цих потреб особистості покликані слугувати різні типи компетентності школяра,

урахування типів його мислення, визначення індивідуального стилю навчання (способи сприйняття,
обробки, засвоєння та використання навчальної інформації), що відображатиметься у профільному
навчанні, диференціації, спеціалізації, різноманітних урочних та позаурочних формах роботи, заняттях за інтересами.
Для успішного розвʼязання цих завдань необхідно, щоб керівник навчального закладу оперував
сучасними знаннями про різні типи компетентностей учнів (мовний, логіко-математичний, природничий, візуально-просторовий, музичний, міжособистісний, внутріособистісний) та їх застосування
для особистого розвитку [6]. Українські науковці
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значну увагу приділяють загальним питанням розвитку компетентностей особистості, які містять методологічну, життєву, соціальну та рольову [7].
Українські науковці розглядають управлінську
діяльність з різних ракурсів, зокрема розкриття
інноваційної моделі підготовки менеджерів освіти
в системі підвищення кваліфікації (Є.М.Бачинська), моделі оцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗСО (В.І.Ростовська), психологічну підготовку керівників закладів
освіти до впровадження інформаційно-комунікативних технологій (О.І.Цимбал), управлінську культуру директора загальноосвітнього навчального закладу (І.Г.Осадчий), науково-методолгічні аспекти
професійного зростання керівника навчального закладу (В.Хільковець), психологічні умови та чинники розвитку професійної творчості керівника
(В.С.Банцер), особливості управлінсько-педагогічної підготовки керівників освітніх закладів у сучасних умовах (М.В.Елькін, М.М.Головкова, А.А.Коробченко) та ін.
Висвітлюючи основні засади стратегічного управління, необхідно враховувати, що сучасний менеджмент вимагає від компетентного керівника
створення прогностичної моделі школи. В першу
чергу це стосується спеціалізованих шкіл, гімназій,
ліцеїв, де навчаються діти з особливими освітніми
потребами, адміністрації необхідно ретельно виписати в програмі розвитку закладу прогнозовану модель компетентнісного випускника конкретного навчального закладу. Для реалізації даної вимоги, зокрема лабораторія управління та організації освіти
Івано-Франківського ОІППО націлює керівників
ЗСО на зʼясування запитів батьків, громадськості,
регіону на кінцевий продукт діяльності учасників
освітнього процесу і дати гарантії щодо забезпечення його навчальним закладом упродовж років
навчання в ньому [10]. Відтак керівникові закладу
середньої освіти потрібне нове управлінське мислення, здатне відчути і зреагувати на зміни у соціумі, передбачити не тільки тактику, а й стратегію
подальшого вдосконалення та розвитку.
Саме тому теорія та практика освітнього менеджменту в Україні переживають період нагромадження фактів, початкового їх осмислення в контексті національної культури. Управлінська діяльність вимагає виконання керівниками безлічі
різноманітних управлінських робіт – функцій, які
розчленовують зміст управлінської діяльності на
низку етапів чи видів робіт, що класифікуються за
ознакою порядку виконання в часі з метою досягнення максимально позитивного результату.
Аналізуючи управлінську діяльність менеджера освітніх установ, В.М.Гладкова та Ю.В.Федотова окреслюють три групи функцій: 1) термінальні/функції-цілі (неперервне навчання, виховання,
оздоровлення, розвиток); 2) інструментальні/функції-засоби (діагностика, диференціація, стимулювання, прогнозування); 3) операційні/функціїприйоми (вимір, оцінювання, корегування, констатація та ін.) [5, с. 264]. Однак необхідно враховувати і інноваційний характер сучасного освітнього

23
процесу – оновлення та освоєння нового змісту середньої освіти у взаємозвʼязку з освоєнням теорії і
практики ринкової економіки, нових процесуальних умінь, розвитком здатностей оперувати інформацією та творчого вирішення проблем. Тому увага
має зосереджуватись на впровадженні оновлених
інтегральних курсів, розробленні раціональних
міждисциплінарних звʼязків, розширенні методичних пошуків, переорієнтації змісту навчання з запамʼятовування матеріалу на формування здатності
його використовувати в непередбачуваних ситуаціях, умінь самоосвіти [2].
Реалізація саме творчого навчання, за переконанням В.Андрюханової, можлива на основі особистісно орієнтованого підходу, який інтегрує в собі
такі підходи, як діяльнісний, соціально-психологічний, індивідуальний і віковий [1]. У такому ракурсі
управлінська діяльність інноваційними процесами
має ґрунтуватись на основі розподілу та кооперації
праці, а будь-який підхід при цьому передбачає узгодженість дій як важливу умову управління через
функцію координування, яка передбачає систему
вивчення та перевірки ефективності впровадження
нововведень. Передумовою впровадження інновацій в освітній процес закладу середньої освіти є
врахування менеджером здатності педагогів до творчої праці загалом, необхідності введення змін і моніторингової системи інноваційного процесу [4].
Отже, в умовах розширення функцій освіти сучасний керівник освітнього закладу повинен мати
відповідні якості особистості: готовність до безперервного розвитку, креативність, здібність до взаємодії, мобільність, аналітичність, прогностичність
та інші. Тому діяльність сучасного керівника має
бути соціально орієнтованою й інноваційно спрямованою.
З огляду на це підвищення ефективності управління закладом середньої освіти можливе на основі
наукових підходів та технологій менеджменту, головними складовими яких є закономірності (система загального рівня – мета, технології, стиль керівництва, адаптивність, збалансованість зовнішніх
і внутрішніх факторів); структури та процесу управління (циклічність, єдність тенденцій і факторів
управління, відповідність мети змісту діяльності
навчального закладу, залежність ефективності управління від аналітичного прогнозування та якості
моделювання та ін.); соціально-психологічні – залежність мотивації до праці від культури управління,
стабільності кадрів від індивідуального підходу до
особистості, згуртованість педагогічного колективу, попередження конфліктів, задоволення результатів праці, її обʼєктивна оцінка та своєчасне
систематичне стимулювання тощо) та принципи
функціонування керованої системи. Наукові принципи ефективного управління розвинув А.Файоль,
констатуючи, що управління – це ієрархічно організована діяльність, завдяки якій визначаються оптимальний спосіб групування робіт, розподіл повноважень і відповідальності на різних рівнях організації; розробив «принцип управління», що
визнається першим самостійним результатом «на-
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уки адміністрування» в її класичному варіанті, зорієнтованому на побудову «формальних» організаційних структур і систем [9, с. 54].
Відповідно до даних положень значущості набуває розвиток у керівника ЗСО відповідних знань,
умінь, здібностей (комунікативних, рефлексивних,
лідерських, дослідницьких), мотивацій та якостей,
що сприяють розвитку інноваційної діяльності,
адже керівник повинен бути лідером. Лідерство в
процесі організації означає стимуляцію, мотивацію, надихання та сприяння розвитку людей,
уміння ставити цілі й допомагати підлеглим їх досягати, упевненість. Тому правильне лідерство потребує від керівника багатьох навичок і установок.
Зокрема, ситуативне лідерство зосереджується на
зусиллях постановки завдань перед працівниками,
залучаючи їх до цього процесу і покращуючи методи роботи, враховуючи нові стилі поведінки, усвідомлюючи звʼязок між особистісними особливостями та проблемами професійної діяльності.
Тому українські науковці піднімають питання
використання різних форм розвитку професійної
управлінської компетентності керівників освітнього простору, зокрема тренінгу. Так, Л.Оліфіра
проаналізувала психолого-педагогічні підходи до
тренінгу, його еволюцію щодо підготовки і професійного розвитку керівників освітніх закладів. На
відміну від традиційних форм навчання, тренінг у
повному обсязі охоплює потенціал людини: рівень
та обсяг її компетентностей, самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії та ін. Також
він дає змогу інтенсифікувати процес опанування
новими знаннями, максимально реалізувати творчий потенціал [12]. На думку В.Олійника тренінг
сприяє переосмисленню системи цінностей, що дає
змогу особистості керівника сприймати нові виклики в системі освіти та активізувати свій потенціал щодо змін, усвідомленню та позитивному реконструюванню життєвого і професійного досвіду
тощо [11].
Відтак підвищення ефективності діяльності
всієї організації залежить від розвитку самого
управлінця, його професійної творчості: використання управлінських методів, дій, нестандартних
підходів до ситуаційних характеристик різних завдань. На основі вивчення професійної діяльності
керівника В.С.Банцер виокремив критерії професійної творчості:
 професійна самосвідомість,
 професійні знання і досвід взаємодії з підлеглими,
 професійне спілкування,
 професійне мислення,
 реалізація творчого потенціалу особистості
керівника і побудова стосунків у професійному соціумі [3, с. 21].
Вони допоможуть майбутньому менеджеру
впроваджувати відповідно до сучасних трансформаційних процесів нові підходи до процесу управління освітнім закладом. Одним із таких підходів є
командний, що обумовлений певними обставинами: складністю завдань, які стоять перед освітнім
закладом і потребують обʼєднання інтелектуальних
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та емоційних зусиль всіх педагогічних працівників;
динамічністю та оперативністю завдань з наступним створенням цільових/проектних груп; підвищенням ролі мотиваційного аспекту професійної
діяльності педагогів, потребою у причетності до визначення стратегічних основ продуктивної діяльності закладу. Основними характеристиками команди
у порівнянні з іншими групами є: визначення цілей
діяльності команди; обґрунтування принципів взаємодії всіх членів команди у процесі досягнення цілей; встановлення рольової структури команди. А
ось при взаємодії членів команди управлінець має
враховувати такі основні принципи: спільна діяльність для досягнення мети; результативність виконання завдань та діловитості у процесі комунікації;
активність та особиста відповідальність кожного за
результат командної роботи; взаємовідповідальність та взаємозвітність членів команди; партнерство, взаємопідтримка та взаємозбагачення; створення умов для особистісного та професійного розвитку членів команди; взаємодовіра; гуманізм і
толерантність [8]. Відповідно до цього у результаті
впровадження спеціальних тренінгових програм
можна підвищити рівень підготовки персоналу закладів середньої освіти до роботи в управлінській
команді.
Таким чином, практична підготовка майбутніх
менеджерів у сфері освіти має враховувати компоненти компетентності керівника – нормативно-законодавчий, теоретико-методологічний, діяльнісно-особистісний, які окреслюють рівень обізнаності керівника, керівника-психолога, керівникаадаптера, менеджера і прогнозиста.
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Теоретическое осмысление перевода как особого комплексного и сложного вида деятельности
является важной составляющей исторической и современной лингвистики.
Первыми теоретиками перевода стали сами переводчики, пытавшиеся интерпретировать и обобщить опыт собственной деятельности. Переводчики старались полностью копировать оригинал,
так как во многом перевод связывался с передачей
библейских текстов, поэтому возникал вопрос о
близости перевода к оригиналу и возможной свободе автора в передаче смысла и духа оригинала. С
точки зрения роли переводчика в истории теории
перевода существует две противоположные точки
зрения.
Д.Г. Россетти постулировал идею о том, что
переводчик должен отказаться от собственных
идей и подавить собственные творческие импульсы, полностью следуя за оригиналом [1].
Э. Фитджеральд в противоположность ему
считал, что переводчик может полностью абстрагироваться от культуры языка перевода [2].
Французский ученый и переводчик Э. Доле
(1509-1546) считал, что переводчик должен соблюдать следующие пять основных принципов перевода:
1. в совершенстве понимать содержание переводимого текста и намерение автора, которого он
переводит;
2. в совершенстве владеть языком, с которого
переводит, и столь же превосходно знать язык, на
который переводит;
3. избегать тенденции переводить слово в
слово, ибо это исказило бы содержание оригинала
и погубило бы красоту его формы;

4. использовать в переводе общеупотребительные формы речи;
5. правильно выбирать, располагать слова,
воспроизводить общее впечатление, производимое
оригиналом в соответствующей "тональности" [3].
Таким образом, Э.Доле подчеркивал, что переводчик должен быть не только отличным лингвистом, но и обладать способностью оценивания значимости текста оригинала в его собственной культуре и место перевода в культуре страны перевода.
Дж. Драйден в своем предисловии к переводу
произведений Овидия (Preface to Ovid’s Epistles
(1680)) указывал на три типа перевода:1) метафраза
- дословный перевод; 2) парафраза - перевод
смысла или свободный перевод; 3) имитация – отклонения от текста оригинала в той плоскости, как
переводчик считает нужным [4, p.221].
В 1790 г. в книге англичанина А. Тайтлера
"Принципы перевода" основные требования к переводу были сформулированы следующим образом:
1. перевод должен полностью передавать
идеи оригинала;
2. стиль и манера изложения перевода
должны быть такими же, как в оригинале;
3. перевод должен читаться так же легко, как
и оригинальное произведение [4].
А. Тайтлер выступает против Драйденовского
типа перевода – парафраза, так как считает, что он
приводит к слишком свободным и плохим переводам, хотя соглашался с тем, что переводчик должен
разъяснять неясности в оригинале, даже когда это
требует добавлений или опущений. Он прибегает к
метафоре «переводчик-художник» и утверждает,
что переводчик, как и художник, не обязан пользоваться теми же красками, но должен придать своей
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картине ту же силу и эффект. А. Тайтлер пишет:
“The translator must strive to ‘adopt the very soul of his
author, which must speak through his own organs” [4,
p.246].
Основы научной теории перевода стали разрабатываться лишь к середине двадцатого века, когда
переводческая проблематика привлекла внимание
языковедов. Центральными понятиями лингвистического переводоведения были эквивалентность и
инвариантность. Понятие эквивалентности пришло
из машинного перевода, когда считалось, что возможно найти элементы, которые с помощью простой системы правил могли бы заменяться эквивалентными. Предполагалось, что между отдельными
языками существует своего рода симметрия, на основании которой их элементы сопоставимы друг с
другом. Однако оказалось, что невозможно устранить неоднозначность (исходного) текста исключительно лингвистическими методами. Неудачи машинного перевода [5, s. 323] явились одной из причин развития
переводоведения.
«Ошибки»
«мыслящих» машин наглядно показали сложность
переводческого процесса. Понятие «инвариантность» было заимствовано из структурной лингвистики, целью которой было исследовать языки как
абстрактные системы. Главная задача такого анализа заключалась в том, чтобы выявить на всех языковых уровнях инварианты (элементы, независимые от их конкретной реализации) и провести различие между ними и их зависимыми от позиции
вариантами.
Как отмечает Э. Прунч, к проблеме эквивалентности и инвариантности существуют два подхода: (а) дескриптивный (описательный), исследующий, какие элементы при конкретном переводе
фактически сохраняются в ТП); (б) прескриптивный (нормативный), предписывающий, какие элементы необходимо сохранить неизмененными при
переводе исходного текста [6, c. 32].
Эквивалентными в сопоставительной стилистике (а именно в трудах А. Мальблана, Ж.П. Винэ, Ж. Дарбельне, Л. Трюффо) выступают
языковые элементы с одинаковой коммуникативной функцией, независимо от их структуры. Для
достижения эквивалентности Ж.-П. Винэ, Ж. Дарбельне предлагают различные приемы перевода,
которые делятся на две группы: (а) приемы, с помощью которых исходный текст, а точнее, его внешний уровень более или менее линейно переносится
в язык перевода (эти приемы относятся к traduction
directe, прямому переводу); и (б) способы, при которых из-за асимметрии языков требуются более
сложные приемы; их относят к traduction oblique
(косвенному переводу). Выделяют следующие приемы traduction directe: заимствование (emprunt),
калькирование (calque) и дословный перевод
(traduction littérale). Заимствования и калькирование заполняют лексические лакуны в системе языка
перевода. Дословный перевод возможен тогда, когда в исходном языке и языке перевода существуют
идентичные структуры или концепты. Если между
языком оригинала и переводным языком суще-
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ствуют значительные структурные, концептуальные, стилистические и/или культурные различия,
то переводчик, должен обратиться к более сложным приемам косвенного перевода (traduction
oblique), а именно: транспозиции, модуляции, соответствию и адаптации [7].
А. Нойберт, занимавшийся в своих исследованиях в начале 1970-х гг., прежде всего, прагматическим аспектом перевода, уже в 1973 г. предложил
учитывать типы текста языка перевода. Решения
переводчика, по мнению А. Нойберта, должны
находиться между верностью оригиналу, с одной
стороны, и уместностью в языке перевода, с другой
стороны [8, p.135]. В зависимости от того, какую
функцию должен выполнять текст, решение нужно
принять в пользу либо верности, либо уместности.
Тип текста, таким образом, становится важным
параметром решения, на основании которого
можно иерархически организовать конкурирующие
друг с другом требования эквивалентности. Между
исходным текстом и текстом перевода, прежде
всего, необходимо установить функциональную эквивалентность, определяемую А. Нойбертом следующим образом: «Функциональная эквивалентность
имеет место тогда, когда текстом или элементом
текста в конкретной коммуникативной ситуации и
при учете конкретного типа текста достигается такой же коммуникативный эффект, как исходным
текстом в языке оригинала» [9].
Отход от дискуссий по поводу эквивалентности произошел с появлением теории полисистем,
особенно это касается литературоведческого переводоведения. Предложенная И. Эвен-Зохаром теория полисистемы [10, 11], а также дескриптивная
теория перевода (Descriptive Translation Studies),
разработанная Гидеоном Тури [12], сформировали
новое понимание перевода как регулируемого взаимодействия двух (или более) литературных систем. Это было радикальное изменение, сконцентрировавшее внимание на рассмотрении роли переводного текста в его новом контексте
функционирования. Г. Тури подчеркивает: «Since a
translation is designed primarily to fill a need in the target culture, it is logical to make the target system the
object of study” [12, p.24].
Таким образом, современное переводоведение
подходит к выводу о неопределенности отношения
между языковыми знаками и передаваемым ими
смыслом (значением, сообщением, содержанием,
информацией и т. д.) в условиях перевода, объясняя
сложности с определением таких понятий, как эквивалентность или соответствие. Как отмечает Т.А.
Казакова, эту неопределенность можно считать системным свойством перевода, что выражается во
множестве возможных различий между исходным
и переводным знаками и, следовательно, в принципиальной вариативности сопоставимых соответствий между ними, что отражается на объеме смысловой информации при переводе [13].
В середине 80-х гг. прошлого века сторонники
теории манипулирования (Manipulation School)
впервые поставили вопрос о воле переводчика, за-
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явив, что кажущийся произвол переводчика в действительности является его вкладом в развитие и
формирование принимающей культуры. Следующим логичным шагом стало осознание и исследование имеющихся социокультурных взаимозависимостей и детерминантов. Особая заслуга в этом
принадлежит Сьюзан Басснетт [2] и Андре Лефевру
[14], которые в начале 90-х гг. ХХ в. провозгласили
культурный поворот в переводоведении и призвали
окончательно отказаться от литературоведческой
парадигмы.
В итоге были расставлены новые акценты:
внимание теоретиков перевода сместилось от эквивалентности к различию. В центре внимания исследователей опять оказался переводчик, призванный
и преодолевать, и даже создавать различия между
оригиналом и текстом перевода в процессе конституирования культуры.
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Abstract
The article is devoted to the philosophical analysis of the phenomenon of music education in China in the
light of the qualitative specificity of "education by music" in the "spirit" of the traditional Chinese paradigm of
culture and in conjunction with the phenomenon of "musical education". In this regard, the author pays special
attention to the qualitative specifics of the modern model of musical education of children's music in China in
General and musical performance in particular. It is proved that, despite the objective difficulties associated with
the development of the content and methods of teaching music in modern Chinese secondary school, nevertheless,
there is still preserved (and partly cultivated) the traditional attitude to the art of music. Namely - as to unconditional and" eternal " source of beauty, virtue, moral feelings. In the same way as in modern Chinese culture some
"high" traditional installations regulating training in music of the Chinese youth are honored and kept that, out of
sleep, according to the author of article, deserves deep respect.
Аннотация
Статья посвящена философской аналитике феномена музыкального образования в КНР в свете качественной специфики «воспитания музыкой» в «духе» традиционной китайской парадигмы культуры и в
сопряжении с явлением «музыкальной образованности». Особое внимание в этой связи автором уделяется
качественной специфике современной модели музыкального обучения музыке детей в Китае вообще и
музыкальному исполнению в особенности. Доказывается, что, несмотря на объективные трудности, связанные с разработкой содержания и методов преподавания музыки в современной китайской общеобразовательной школе, тем не менее, до сих пор там сохраняется (и отчасти культивируется) традиционное отношение к музыкальному искусству. А именно - как к безусловному и «вечному» источнику красоты, добродетели, нравственных чувств. Ровно также, как в современной китайской культуре чтятся и сохраняются
некоторые «высокие» традиционные установки, регламентирующие обучение музыке китайской молодежи, что, вне сомнения, по мысли автора статьи, заслуживает глубокого уважения.
Keywords: Chinese educational system, judicial guardianship, musical - performing culture, musical education, training, upbringing, traditional, "musical functionalism," musical professionalism, playing and singing skills,
stages of musical education, Chinese youth, cultural policy instrument, course on socialist modernization, cultural
reforms.
Ключевые слова: китайская образовательная система, государственное попечительство, музыкально
– исполнительская культура, музыкальное образование, обучение, воспитание, традиционность, «музыкальный функционализм», музыкальный профессионализм, игровые и певческие навыки, ступени музыкальной образованности, китайская молодежь, инструмент культурной политики, курс на социалистическую модернизацию, культурные реформы
Прежде всего, обозначим ключевую посылку
наших рассуждений, отметив, что основу основ
классической китайской педагогики составила конфуцианская школа (она же школа Конфуция), которая намного предвосхитила базовые основания современной музыкально-образовательной системы
Китая, утвердив а) демократические установки, б)
акцент на морально-нравственном воспитании и
другие идеи обогатившие мировую педагогическую мысль. В XX в. развитие китайской образовательной системы претерпело ряд реформ, наиболее

трагичной из которых была хорошо и во многом печально известная «культурная революция» (периода 1966—1976 гг.), после которой был взят курс на
курс на социалистическую модернизацию. Этот
курс предполагал перестройку и совершенствование национальной образовательной системы и
«предусматривал вариативность образования на
различных его уровнях и ступенях. Главной целью
реформы образования 1985 г. была подготовка
большого контингента «человеческих ресурсов и
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квалифицированных кадров для обеспечения социально-экономического прогресса в Китае в 90-х годах XX в. и в начале XXI в.
Во-первых:
- введено обязательное образование (неполное
среднее образование) с учетом его децентрализации и передачи управления в руки местных органов
власти;
- проведена модернизация высшего образования, с целью оптимального его соответствия потребностям социально-экономического развития
страны;
- педагогическое образование осуществляется
в педколледжах, а также четырехлетних и двухлетних педагогических институтах.
Во-вторых, модернизация коснулась содержания образования, в рамках чего:
- были устранены «идеологические препятствия» в базовой установке системы образования, в
связи с чем основная его цель выразилась в новой
формулировке: «всеохватывающее развитие личности в моральном, умственном, физическом и эстетическом отношениях, а также в трудовом (производственном) отношении» [10, с. 44 - 45].
взят курс не только на служение политическому и социально-экономическому развитию общества, но и на подготовку компетентных людей,
повышение культурного уровня всей китайской
нации. Современное китайское образование открыто зарубежному педагогическому опыту — инновационным теориям и практике.
В-третьих, в соответствии с данными тенденциями произошли существенные изменения и в музыкальном образовании: А именно: были расширены учебные программы с включением в них музыки различных стилей и форм, отражающей
культурное и национальное многообразие Китая с
множеством «малых культур»; был введен единый
государственный язык - путунхуа, призванный объединить все многочисленные народности Китая; с
целью объединения различных культур на территории Китая было (помимо языковой реформы) обращено особое дополнительное внимание на высокую
роль в жизни китайского общества и в образовательной системе общей для всех народностей традиционной философии, традиционного искусства,
которое служит «естественным и непринужденным
средством общения» [5; 10; 7].
Все эти мероприятия, с одной стороны, вне сомнения, имели положительный эффект для развития музыкального образования. Однако, с другой
стороны, главное традиционное предназначение
музыки продолжало декларироваться как «функциональное», которое заключается в том, что она рассматривается преимущественно именно как средство обучения, что, конечно же, обедняет сам процесс музыкального образования и не дает
полноценно подготовленного профессионала в музыкальной области.
На наш взгляд, такой крен со стороны государства на «музыкальный функционализм» во многом
объясняется тем, что в китайском обществе сегодня
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музыка служит не только достижению совершенства (по Конфуцию), но и построению социалистического государства со специфически китайскими
характеристиками, Отсюда музыкальное образование рассматривается как важный инструмент политики. Это выражается в том, что сегодня музыкальное образование призвано «воспитывать в учениках
любовь к своей стране, народу, груду, социализму
… совершенствовать знания и эстетическое чувство учеников параллельно с ростом их физического и духовного здоровья; воспитывать в учениках интерес к музыке и развивать их основные
представления, навыки игры и пения и умение читать ноты; воспитывать в учениках национальную
гордость и уверенность в себе на ...примерах китайского фольклора, а также расширять их музыкальный опыт путем знакомства с иностранными сочинениями, чтобы научить их воспринимать и выражать чувства с помощью музыки» [13, с. 14].
Ретроспективный обзор музыкально образовательной истории показывает следующее: уроки пения были включены в учебный план начальной и
средней школы Китая в 1912 г., одновременно
впервые были введены пятилинейная нотация, западная теория музыки, игра на скрипке и фортепиано и др. С тех пор китайские музыканты стали
живо интересоваться западными тенденциями в музыкальном образовании, создавать песенный и хоровой репертуар в западном стиле, писать книги по
гармонии, инструментальному исполнительству
(фортепиано, орган, скрипка). Эти тенденции укрепились после 1949 г. в период тесного сотрудничества КНР и СССР и профессиональной подготовки
китайских музыкантов в советских музыкальных
вузах. По русской модели были устроены первые
китайские профессиональные музыкальные учебные заведения — институты и консерватории.
Можно говорить о том, что в этот период всеобщее
музыкальное образование находилось на достаточно низком уровне, ограничивалось несколькими
рекомендованными для изучения произведениями
политического характера, а западная музыка, которая с таким успехом практиковалась в сфере профессионального музыкального образования, особенно музыка XX в., была объявлена «духовной заразой», опасной для китайского коммунизма.
Вместо нее процветал так называемый «революционный стиль» - масштабные национальные сочинения идеологического характера.
Переводная музыкально-педагогическая литература в Китае появилась достаточно поздно
(только после 1983 г.), в связи с чем, наконец, были
разрешены методы Э. Жака-Далькроза, К. Орфа, 3.
Кодаи, а музыка стала обязательным предметом в
начальной и младшей средней школе. Однако
уроки, как правило, ограничивались пением, причем песни дети заучивали механически, путем повторений. Стоит ли удивляться, что сложившаяся в
массовом музыкальном образовании ситуация не
устраивала специалистов. В сентябре 1985 г. 37 ведущих музыкантов и педагогов выступили с предложением по совершенствованию школьного музы-
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кального образования. Школы получили соответствующую финансовую поддержку, в классах появились электронные синтезаторы. Преобразования в начальной и средней школе привели к включению музыки в программу старших классов
средней школы (1994 г.).
Таким образом, были выработаны установки
такой системы обучения музыке, которая ориентирована на ученика, мобильна и динамична. Каковы
же особенности и основные проблемные зоны сегодняшнего школьного музыкального образования, с
учетом провозглашенного государственного курса,
основные направления которого в музыкальной
сфере мы обозначили выше? Содержание уроков
музыки в китайских школах заключается в слушании музыки и обучении пению. Как отмечают исследователи «Именно восприятие музыки традиционно составляло основу обучения, и только в последнее время в уроки стали включаться элементы
творчества. Характерно, что китайские педагоги
придают решающее значение творческому процессу, хотя и не отрицают значение результата.
Именно процесс позволяет развить творческий дух
учеников, мотивировать их к активному обучению
музыке» [5, с. 102-103].
В настоящее время в Китае, не хватает учителей музыки. Особенно это заметно в сельской местности. «Решение проблемы школы находят в так
называемом двойном обучении, когда в одном
классе занимаются две группы учеников с разным
уровнем способностей» [9, с. 87]. Учитель попеременно работает с каждой из групп, давая им разные
задания и распределяя работу так, чтобы группы не
мешали друг другу. Существует и проблема обучения музыке в городских и сельских школах: сельские школы разительно отстают от городских но
составу учителей и оборудованию, необходимому
для уроков музыки (детские музыкальные инструменты, электронные инструменты, пособия и пр.).
Проблематично и то, что на уроках используется
китайская система цифровой нотации, которая
весьма удобна для записи простых тональных мелодий. Однако эта система неудобна для записи
атональной музыки или многоголосия, где требуется европейское нотное письмо (пятилинейная нотация). С его освоением пока большие проблемы,
поскольку даже традиционную цифровую нотацию
осваивают далеко не все учащиеся и даже выпускники высших учебных заведений.
Специалисты свидетельствуют: «Типично и
отношение к музыке, которая является обязательным предметом детского образования, как рисование или физкультура. Ее считают второстепенным
предметом по сравнению с математикой, языками и
естественными науками» [9, с. 87-88]. В связи с
этим учителя музыки остаются в невыгодном политическом, социальном и экономическом положении, особенно в сельской местности. Повышение в
должности для них затруднено, оплата за сверхурочную работу минимальна. Поэтому учителя музыки стараются переквалифицироваться и преподавать более престижные предметы. В некоторых китайских начальных и средних школах, наоборот,
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музыкальное образование поставлено практически
на профессиональный уровень: организуется специальный класс, куда учеников строго отбирают и
они получают специальное музыкальное образование, сравнимое с тем, которое получают учащиеся
начальных и средних школ при консерваториях.
Однако те дети, которые не прошли отбор в такой
специализированный класс, часто не получают ни
специального, ни даже общего музыкального образования [9].
Помимо школ в Китае существует сеть других
образовательных учреждений, одна из особенностей которых состоит в их идеологической направленности. Это «дворцы молодежи, детские центры,
центры массовых искусств и др., где дети занимаются музыкой, изобразительным искусством, танцем. Богатые родители отправляют своих детей в
эти учреждения на уик-энд для обучения игре на
музыкальных инструментах, пению — сольному и
хоровому. Характерно, что правительство рассматривает эти занятия в соответствующих центрах как
«линию фронта» [9] в пропаганде идей Мао Цзедуна и коммунистической идеологии. Несмотря на
идеологическую направленность, детские образовательные учреждения способствуют активизации
художественно-эстетической деятельности учащихся и составляют важную сторону образовательной системы современного Китая. Поступление в
такой центр проводится на конкурсной основе, поскольку желающих заниматься в нем предостаточно [10; 11; 15].
Подчеркнем, что в настоящее время в результате политики открытых дверей музыкальное образование Китая активно впитывает прогрессивные
зарубежные идеи в этой области. Однако и здесь
есть проблема, связанная с быстрым распространением западной эстрады и популярной музыки, которая может иметь негативное влияние на умы и
души подрастающего поколения. При всей политической подоплеке этой установки, обращает на себя
внимание позиция педагогов: 60% учителей музыки считают, что популярная музыка должна изучаться в школе и занять соответствующее место в
программах по музыке.
Иными словами, несмотря на объективные
трудности, связанные с разработкой содержания и
методов преподавания музыки в современной китайской общеобразовательной школе, сохраняется
традиционное отношение к музыкальному искусству как источнику красоты, добродетели, нравственных чувств, ровно также, как, скажем, чтятся
и сохраняются некоторые традиционные установки, регламентирующие обучение музыке. Речь
идет о так называемом «миметическом» подходе.
Он, как пишут специалисты «… предполагает запоминание учениками информации, излагаемой авторитетным и непогрешимым учителем. Китайские
педагоги-музыканты «традиционно искусны в расчленении сложного психомоторного исполнительского процесса на элементарные составляющие и
заставляют учеников отрабатывать их час за часом
и день за днем, пока ученики не достигнут совершенства» [9, с. 64].
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На наш взгляд, есть достаточно оснований,
чтобы предполагать: данный традиционный «миметический» подход, и соответствующие ему методы,
центрирующиеся на запоминании как основной задаче учебного процесса, характерен для системы не
только профессионального, но и общего музыкального образования [15, 16]. Как отмечают исследователи, изучающие зарубежный опыт музыкального
образования (в частности, Д.Дж . Харгривз, А.К.
Норт и пр) «Весьма показательна позиция китайских педагогов-музыкантов, которые считают, что
«если мастерство не будет достигнуто рано, то оно
может не быть достигнуто вообще». В этой связи
китайские специалисты не спешат с развитием у детей творческих способностей. Мнение американских специалистов противоположно: они считают,
что «если творческие способности не пробудить
рано, они не разовьются никогда, а мастерство
можно приобрести позже» [3, с. 119]. Вместе с тем,
на протяжении последних лет китайская педагогика
постепенно отходит от ориентации на мастерство к
ориентации на творческую деятельность» [9, с. 45].
Согласимся с Е.А. Бодиной в том, что «Такая переориентация воплотилась в новой мотивации и
оценке музыкального образования, в котором стали
цениться исследовательские навыки обучаемых, их
умение самостоятельно решать возникающие проблемы» [5, с. 104 -105].
Особо мы хотим подчеркнуть позитивное обстоятельство, связанное с тем, что Западные педагогические идеи сегодня не трансплантируются на
национальную почву механически, а подвергаются
критическому и по возможности конструктивному
переосмыслению и оценке того, насколько они соответствуют национальному духу и содержанию
китайского музыкального образования, его сложившейся системе, философско-теоретическим и методическим установкам. Основная задача на этом
пути — «не подвергать опасности культуру и традиции собственной страны» [12;13; 14].
По всей видимости, во многом именно поэтому, следуя в русле поставленных национальноориентированный целевых установок, провозглашенных на государственном уровне, и поддерживаемых народом, однообразному глобализованному
миру китайский человек противопоставляет разнообразие культурных традиций собственной страны,
многие из которых сохраняют актуальность в условиях социально-экономического прогресса страны
и ее культурной самоидентификации. То есть, как
мы понимаем, выбор делается в пользу традиции,
укорененной в древней предистории. Строго говоря, музыкальное образование в этом контексте
выполняет значимую миссию, связанную, с одной
стороны, с вхождением китайской музыкальной педагогики в мировое музыкально-педагогическое
пространство, а с другой — с сохранением глубоких философско-педагогических установок и национальной специфики освоения музыки как средства
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нравственного совершенствования человека и развития целой нации в духе времени.
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Abstract
On the one hand, it cannot be argued that Mongolia 's national traditional culture (unlike some nations, whose
uniqueness is absorbed with catastrophe by the destruction of the modern world) is on the verge of total loss of its
features or disintegration. With other party, it is so obvious that globalization of life, life, the traditional culture
and arts of modern Mongols renders essential (and, it is necessary to tell, not always unambiguous) influence on
a traditsionntsy nomadic civilization, mentioning, and even loosening foundations of its culture which bright expression is the national musical instrument моринхуур - "a steppe pearl".
In this regard, the primary reason for choosing the topic of the article was not simply to separate morinhuur
from the cultural and musical history of the Mongols (this is not enough). But also recreating the magnificent
paints of his harmony, techniques and technology settings, design, ways of musicization and the many rules of
writing works. In turn, all this implies a holistic philosophical and cultural reconstruction of the musical instrument
of morinhuur in a wide range of its comprehensive representation, including the cultural - historical framework of
its genesis.
Аннотация
С одной стороны, нельзя утверждать, что национальная традиционная культура Монголии (в отличие
от некоторых наций, уникальность которых с катастрофичностью поглощается деструкциями современного мира) находится на грани полной потери своих черт или распада. С другой же стороны, столь же
очевидно, что глобализация жизни, быта, традиционной культуры и искусств современных монголов оказывает существенное (и, надо сказать, не всегда однозначное) влияние на традиционнцую кочевую цивилизацию, затрагивая, а то и расшатывая устои ее культуры, ярким выражением которой является народный
музыкальный инструмент моринхуур - «степная жемчужина».
В этой связи первоочередным основанием для выбора темы статьи явилось стремление не просто
выделения моринхуура из культурной и музыкальной истории монголов (этого не достаточно). Но и воссоздание великолепных красок его гармонии, техник и технологий настроек, дизайна, способов музицирования и множества правил сочинения произведений. В свою очередь, все это предполагает целостную философско-культурологическую реконструкцию музыкального инструмента моринхуур в широком диапазоне его всесторонней репрезентации, включая культурно – исторические рамки его генезиса.
Keywords: Inner Mongolia, primary musical practices, folk string instruments, morinkhuur, cultural and
historical Genesis, "horse music", musical concept images, national and cultural features, "steppe pearl", tradition
and continuity, nature, nomadic culture, cultural heritage.
Ключевые слова: Внутренняя Монголия, первичные музыкальные практики, народные струнные инструменты, моринхуур, культурно-исторический генезис, «лошадиная музыка», музыкальные концепт образы, национально-культурные особенности, «степная жемчужина», традиция и преемственность, природа, кочевая культура, культурное наследие.
Прежде всего, мы позволим себе, сославшись
на собственные научные исследования, выразить
важную мысль о том, что «…детерминации между
социально-экономическим жизненным укладом
как базисным основанием культурной эволюции
нации, включая развитие творческих сил и способностей человека, находят яркое выражение в динамике материальных и духовных ценностей. Сказанное в полной мере приемлемо к историческому контексту монгольской народной музыкальной
культуры вообще и ее безусловному символу –
народному струнному инструментус мелодичным

названием «моринхуур». И далее подчеркнуть, что
«Сегодня перспективы и горизонты его развития
моринхуур, включая качество музыки и репертуар,
вовлечены в орбиту современных культурных
трансформаций КНР, неоднозначным образом сказываясь на репертуарной и игровой специфике этнической музыки» [1, с. 55].
Сказанное во многом объясняет значимость
изучения его истоков, запечатленных в многовековых легендах и мифологии древних монгольских
племен, которое вплоть до настоящего времени передаются монголами в традициях поколений,
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транслируясь в современную мировую культуру на
общем фоне музыкальных интеграционных потоков и в контексте современных социальных и культурных процессов «европеизации». Это, во-первых.
Во-вторых существенно то, что традиционный
музыкальный инструмент моринхуур в своем разнообразном проявлении (икили, йеклер, чжур, хуибаси… названия эти были обязаны месту происхождения) стал инструментом создания героической эпической музыки, родившейся, как уже
отмечалось ранее, из музыки шаманизма. Более
того, постепенно он становится одним из наиболее
репрезентативных свидетельств, «визитной карточкой» монгольского народа, символом монгольской
традиционной культуры. Возникнув как этнический музыкальный инструмент горно- охотничьей,
затем пастбищной, степной кочевой музыкальной
культуры монголов, он, начиная с 50-ых годов ХХ
в., благодаря усилиям мастеров-изготовителей, исполнителей, музыкальных педагогов и др., прошел
стадиальные этапы своего совершенствования (от
формы, производства до стиля, методов игры, репертуара).
То есть, непрерывно повышая свой статус роль
в культуре, традиционный этнический музыкальный инструмент постепенно трансформировался в
современную модель, получив известность на международной музыкальной сцене. В ноябре 2003
года решением Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры
ЮНЕСКО монгольский народный музыкальный
инструмент моринхуур и традиционная музыка
были включены в список духовного культурного
наследия человечества. В июне 2005 года Государственный Совет Монгольской Народной Республики внес их в число важнейших элементов Национального духовного культурного наследия [9, 11].
Так мы, переходя от начальной предыстории,
подошли к вопросу целостной идентификации традиционного моринхуура, под которым принято понимать класс струнных инструментов, тесно связанных с ним и объединяемых некоторыми авторами общим понятием «семейство морин хууров»,
существующих на протяжении разных преостранственно-временных периодов развития монгольской музыкальной культуры. Речь идет о таких
«членах этого «музыкального семейства», как:
икили, хуэр, эрху, банху, узинху, йэклер, синаган
хул, худовочи, которые до сих пор не исчезли, а попрежнему звучат как инструменты пастбищной кочевой жизни в руках пастухов («людей на лошадях»), играющих на них, как правило, сидя верхом
на лошади.
Одновременно мы уточним обстоятельство,
связанное со слабой источниковедческой базой в
отношении начальных стадий генезиса моринхуура
и отметим, что специалисты ощущают недостаток
(можно говорить, дефицит) документальных свидетельств о его появлении, развитии и технологии
производства. При этом заметим, что одним из первых монгольских ученых, обративших внимание на
происхождение моринхуура, был был Сухбару, который в 1983 году в статье «Хуоби –предок морин
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хуура» указал на «родство» этих инструментов –
предка и потомка. Его мнение согласуется с общепринятой в настоящее время в академических кругах Китая точкой зрения на то, что струнный инструмент, как таковой, произошел от своего предшественника
–
щипкового
инструмента,
постепенно превратившегося в инструмент со струной-тетивой лука. И хотя в полной мере весьма затруднительно представить «контекст» такого перевоплощения в процессе развития музыкальной монгольской народной культуры, тем не менее,
сославшись на данные археологических исследований, получим следующую картину.
С наступлением эпохи неолита, нового каменного века (около 8-го тыс. до н.э.), когда уже появилась глиняная посуда, прядение, ткачество, когда
люди вышли из варварства и включились в первый
виток цивилизации, следующий за варварством, появляются примитивные музыкальные инструменты, давшие первые, пока еще примитивные,
ростки музыки. Вначале в виде духовных трубок,
позволявших «исполнителям» имитировать голоса
окружающей их природы и, по сути, представлявших собой часть человеческого тела (рот, зубы,
губы, язык, легкие), затем – самый что ни есть примитивный щипковый музыкальный «инструмент»,
представлявший собой отломанный кусок палки
(древесины) с прикрепленными к нему с двух концов и натянутыми жесткими волосами хвоста лошади, издававшими при их пощипывании первые
музыкальные звуки, которые (волосинки) постепенно и естественно трансформируются в струну,
напоминающую тетиву охотничьего лука. Так появляется прообраз струнного музыкального инструмента, который получит имя «моринхуур».
Согласно текстологическим исследованиям,
описание этого инструмента появилось в исторических материалах династии Хань. Монгольский исследователь Уландши считает, что предшественником деревянного моринхуура стал монгольский музыкальный инструмент с названием «икли»,
родившийся в племени уйгурцев и означавший
«шелковый хвост». Люди этого племени использовали для изготовления струн инструмента (а потом
– и смычка) волосы хвоста лошади, а сам музыкальный инструмент, который делался путем монтирования шерстинок – струн в корпус (кусок древесины), приобрел в конце концов вид большой деревянной ложки (ковша с длинной ручкой), и поэтому
в окончательном своем варианте моринхуур стал
называться «кили –ложка». Установлено, что самая
ранняя запись термина «моринхуур» принадлежит
японской ученому - антропологу Ниио- Дзю Доюнзи, которая в начале ХХ века совершила научную
экспедицию в Монголию и по мотивам этого путешествия написала книгу «Монгольский струнный
инструмент», назвав его «моринхууром». Несколько позже, в 1927 году, известный датский исследователь Хеннинг, который записывал песни
монголов-тургутов во время экспедиции в Центральную Монголию, упоминает тоже этот инструмент в книге «Монгольский народ и боги» [6, с. 2324].
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В рамках этимологического контекста приведем распространенную точку зрения, согласно которой слово «моринхуур» появилось в конце династии Цинь в Древнем Китае, в то время как часть
специалистов приоритет отдают внешним факторам его происхождения, отчасти связанным с географическим нюансом (от путешественников, посещаюших территорию расселения монголов) [6, 7].
Мы, со своей стороны, категорически не соглашаясь с последней точкой зрения, настаиваем на собственно монгольском происхождении названия
«моринхуур», означающего обозначения понятий
«лошадь», «конь», придерживаясь данной версии в
нашей диссертационной работе. В усиление теоретической части аргументации обратимся к данным
этимологии и морфологии , в ходе чего нами установлено следующее:
-во-первых, название «моринхуур», в качестве
составляющей содержит слово «хуур» - от корневого «хур» (колчан, футляр для стрел), которое
трансформировалось в «хуур». Поскольку Внутренняя Монголия входит в состав Китая как автономный район, постольку обращает на себя внимание тот факт, что в китайских письменных источниках
и
в
произношении
музыкальных
инструментов существуют выражения: «Ху чин»,
«ху лэй», в которых китайский иероглиф «Ху» [10]
означает общее определение, указывающее на малочисленные северные народы, одним из которых и
являются монголы, проживающие на территории,
названной выше;
- во-вторых, китайский иероглиф «чин» означает музыкальный инструмент, и данный иероглиф
используется китайцами при обозначении различного вида музыкальных инструментов. Поэтому
слово «Ху лэй» является китайским написанием
монгольского слова «хуур». Несомненно, что китайское обозначение «Ху лэй» в монгольском
языке превратилось, с произношением звука «л»
вместо согласной «р», в слово «хуур».
С учетом сказанного, правомерно утверждать,
что, несмотря на различные произношения, «хуур»
являлся словом, обозначавшим смычковый музыкальный инструмент (у монголов - «морин хуур», в
китайском языке означающим «конь Цинь»).
Кроме того, на основе академических исследований, оказавшихся в поле зрения социологии,
антропологии и пр., в предметном поле которых человек и общество, выделяются основные аспекты
понимания исторической эволюции данного инструмента. Первый – фольклор, созданное народом
и бытующее в широких народных массах искусство, народное творчество (в нашем случае –
народно-поэтическое творчество) и второй – исторические документы, включающие письменные и
живописные материалы. Однако вопрос о «письменном» генезисе моринхуура осложняется фактором отсутствия этнической письменной практики
на стадии горной, охотничьей и степной кочевой
культуры монголов, в связи с чем основной массив
источников – это устный народный эпос и фольклор (песни, сказания, легенды, исторические преда-
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ния, мифология и пр.). Иными словами, багаж коллективной памяти монгольского народа хранит
множество легенд о происхождении инструмента
моринхуур. В качестве примеров можно назвать такие, как: Легенда о белом коне, Легенда о Хухуу
Намжиле, Легенда о левше, играющем на лютне,
Легенда о ведущей и ложечной лютне Часть этих
легенд была переведены на языки за рубежом и
опубликована [9, с. 225].
Нужно ли удивляться тому, что «… исконно
древняя музыкальная культура Китая, сочетающая
в себе песни, танцы, музыку, развивалась одновременно с древней литературой, отражая в себе понимание предками языка окружающей их природы –
шелест трав и листьев деревьев, шум ветров, звуки
грома, голоса птиц и зверей… Эти звуки можно
назвать еще только зародышем, прелюдией,
предысторией музыки. Зародившись в лоне материПрироды, пер- вичные музыкальные практики
находят отражение во внутреннем мире человека,
выливаясь в оригинальную какофонию упорядоченных звуков, извле- каемых с помощью работы
легких музыканта и спе- циальных манипуляций
пальцев, осваивающего навыки игры на первых
примитивных духовых ин- струментах флейтах» [1,
с. 56].
Обобщая вышеизложенное, скажем, что, хотя
детали содержания приведенных выше источников
различны, тем не менее, у них есть одна общая
черта - у героя истории есть любимый конь, который умирает по каким-то внешним причинам (как
правило, по воле злых, завистливых людей). Чтобы
почтить память любимого коня, герой использует
останки погибшего друга - делает музыкальные инструменты морин хуур, игра на которых напоминает ему верного друга [4, с. 14-15; 16-17]. Такова,
в существе своем, суть всех легенд, связывающих в
одно целое монгольскую лошадь - выносливого, неприхотливого первого помощника монгола (его часто называют «человеком на лошади»), с одной стороны, и монгольский музыкальный инструмент моринхуур, с другой, который занимает достойное
место в общем культурном пространстве КНР. На
наш взгляд, в полной мере значение музыкальной
культуры Китая, начиная с древности и вплоть до
настоящего времени, выразила А.В. Новоселова.
Она сравнила ее с одной из жемчужин мировой музыки [3, с. 3-4].
То есть, мы приходим к выводу, что попытка
целостной экспликации моринхуура оправдывает
себя в той мере, в какой мы сможем показать, что
он и сегодня, не взирая на духовные парадоксы техногенного мира, сохраняет свои черты и технологию изготовления, являясь гордостью народной музыкальной культуры монголов. Собственно в этом
тезисе резюмируется основная интенция нашей
статьи и ее актуальность.
Таким образом, в целом мы считаем, что этнический инструмент морин хуур имеет долгую историю, отражая типические черты и образы, а точнее
– глубинные истоки культурного наследия кочевого народа внутренней Монголии, являясь в полной мере традиционным культурным символом
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монгольского этноса и его уникальной культуры.
«История традиционной монгольской музыки показывает, что существует взаимосвязь между морин хуур и пастбищной кочевой культурой, с точки
зрения стиля, украшения, тональности звучания
этого инструмента кочевников, частично воплощая
в себе кочевую культуру в ее первозданности и
связи с природой как живым образом. Тем самым делает особенности кочевой культуры более узнаваемыми европейцами, западным миром, что очень
важно в условиях активных процессов современной
культурной интеграции» [1, с. 55].
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Abstract
This article attempts to consider the Genesis of fur-one of the oldest materials (including "costume") in the
context of its evolution of service to man. The representation of fur material is justified by the author of the article
as the primary and extremely visual manifestations of material and spiritual culture of man in the deep streams of
his history-from the so-called "caveman", covering his body with the skins of killed animals, to the modern Homo
sapiens-a creative figure and "author" of the latest technologies of fur production and"fur culture". To this end, we
resort to the method of cultural and historical reconstruction, trying to recreate the General context of the formation
and development of early fur practices, in which the main problems of this article are immersed, as well as to the
dialectical methodology that allows us to reflect the considered aspect of "fur evolution" as a natural and objective
phenomenon in the history of human culture, to interpret fur not only as a cultural and historical phenomenon, but
also as a cultural phenomenon, culturally and historically typical of many cultures. The subject of our research is
the cultural and historical phenomenon of natural fur as the oldest material having a certain semantic symbolism,
including the materials of clothing made of natural fur.
Аннотация
В данной статье предпринимается попытка рассмотреть генезис меха – одного из древнейших материалов (в том числе «костюмных) в контексте его эволюции служения человеку. Репрезентация мехового
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материала обосновывается автором статьи в качестве первичных и предельно наглядных проявлений материальной и духовной культуры человека в глубинных потоках его истории – от так называемого «пещерного человека», укрывающего свое тело шкурами убитых животных, до современного Homo sapiens креативного деятеля и «автора» новейших технологий мехового производства и «меховой культуры». С
этой целью мы прибегаем к методу культурно – исторической реконструкции, пытаясь воссоздать общий
контекст становления и развития ранних меховых практик, в который погружена основная проблематика
данной статьи, а также к диалектической методологии, позволяющей отразить рассматриваемый аспект
«меховой эволюции» как закономерное и объективное явление в истории человеческой культуры, интерпретировать мех не только как культурно – исторический феномен, но и как явление культуры, культурно
– исторически типическое для многих культур. Предметом нашего исследования выступает культурно –
исторический феномен натурального меха как древнейшего материала, имеющего определенную смысловую символику, включая материалы одежды из натурального меха.
Keywords: Genesis, ancient history, early fur practices, natural fur, world cultural tradition, clothing materials, material / spiritual production, utilitarian purpose, methods of fur processing, semantic symbolism, multifunctionality of natural fur materials, representation, reconstruction.
Ключевые слова: генезис, древнейшая история, ранние меховые практики, натуральный мех, мировая культурная традиция, материалы одежды, материальное / духовное производство, утилитарное предназначение, способы меховой обработки, смысловая символика, мультифункциональность натуральных
меховых материалов, репрезентация, реконструкция.
По всей видимости, нет смысла оспаривать
очевидное: в истории культуры многих стран и
народов мира мех (меховая культура) является одним из самых древних материалов, функциональность которого может поспорить со многими материалами, известными к настоящему времени людям. Действительно, мех относится к разряду
концептов и культурных феноменов, который несет
широкую смысловую нагрузку . Во многом это обусловлено тем, что «меховая традиция», имеющая
длительную эволюцию, и сегодня продолжает свой
путь, а мех (прежде всего, его натуральный конструкт) по – прежнему удовлетворяет первейшие
жизненные потребности человека в самых разных
формах их проявления. В этой связи уместно уточнить, что, Согласно энциклопедическим источникам: «Меховое производство это выделка мехов из
шкур различных домашних и диких животных.
Снятая с животного и не подвергнутая выделке
шкура в сыром виде быстро загнивает, а в высушенном тверда и ломка. Выделка меха достигается рядом операций, следующих одна за другой в таком
порядке: 1) отмочка, 2) мездрение, 3) квашение или
пикелевание, 4) сушка, 5) отделка и 6) крашение»
[10]. То есть «Меховое производство (гигиена
труда) — это отрасль промышленности по обработке шкур животных, предназначаемых для получения мехов» [10].
В контексте китайской культурной традиции
путь развития натуральной меховой культуры достаточно длителен. Смысловая историческая реконструкция показывает нам, что человеку натуральный мех был крайне необходим, в первую очередь, в одежде, а в суровых климатических
условиях мех разнопланово использовался и как
укрывной материал жилищ – переносных чумов,
яранг полукочевых народов Севера (чукчей, коряков, части эвенков и юкагиров), конический остов
которых (жилищ) покрывался оленьими шкурами,
ими же устилался и пол жилища в местах отдыха и
сна его обитателей. Все это, разумеется, не является
для нас открытием. И тем, не менее, для понимания

культурно – исторического смысла «меховой культуры» отметим следующее.
Бросив ретроспективный взгляд в историю человечества, появившегося на Земле около 40 тысяч
лет назад (по другим источникам –еще раньше), мы
находим пещерного человека, укрывающего свое
тело шкурами убитых животных. Еще не подвергавшиеся никакой обработке, тяжелые и «дубовые», почти не гнущиеся, но прочные, они и были
первым видом меховой одежды, изготовленной человеком для обогревания тела. Можно сказать,
были своего рода прообразом меховой верхней
одежды, обозначаемой русским словом «шуба» [5].
Согласно историческим данным, первыми, кто стал
изготовлять и носить меховые одежды, были кенты
и германцы, племена индоевропейской языковой
группы, обитавшие в I веке до н.э. межу Северным
и Балтийскими морями и в Южной Скандинавии,
которые позже, в IV - VI вв., захватили часть Римской империи. Благо, как говорится, природное сырье для этих одежд было «под рукой». В обширных
лесах Европы вплоть до Средневековья были обширные леса, где без особого труда можно было добыть таких пушных зверьков, как лиса, заяц, а
также таких крупных зверей, покрытых густым
шерстяным покровом, как волк, медведь.
Однако нужно подчеркнуть, что подлинная история меховой одежды связана с Русью, точнее – с
Русской землей, первоначальным названием государственного образования восточных славян 9 века
на среднем Днепре, до начала ХII века - называние
территории Киевской Руси, а с ХII - ХIII вв. название Русь означало название древне-русских земель
и княжеств, затем оно закрепляется и за названиями
северо-восточных территорий, с 1721 года ставшее
Россией. Российская империя, самое большое по
площади и протяжности с Востока на Запад государство в мире, оказалась и страной с таким уникальным природным ландшафтом, как Сибирь, богатая лесом и такими его многочисленными пушными обитателями, как: горностай, соболь, лиса,
белка, куница, заяц, бобр, выдра, а также медведь,
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волк, рысь, росомаха, тигр (на Дальнем Востоке)
олень…[5, с. 119 ].
Начиная с Древней Руси, мех стал занимать
центральное место в жизнедеятельности населения:
как мы уже отмечали выше, он использовался жителями Севера для устройства жилища, одежды
(меховая одежда входит в повседневную жизнь
всего населения страны), мягкого ложа для сна,
ковра под ногами (шкур медведя).Мех был важной
составляющей всей хозяйственно-экономической
жизни. На территории Древней Руси, где сейчас
расположены Украина и Беларусь, роль «мехового
золота» выполняли меха лисицы, зайца, куницы,
бобра, которые были и своего рода денежным эквивалентом, на которые обменивались другие товары
- от сельскохозяйственных продуктов до изделий
ремесленников мирного назначения и военного
снаряжения. Меховыми изделиями или шкурками
пушных зверей расплачивались за услуги, ими
оплачивались штрафы, пошлины и т.п. Об использовании на Руси пушнины в качестве денег говорит
само название ряда денежных единиц того времени: «бела» - от слова «белка», «куна» - от слова
«куница». Ими оценивались предметы быта, домашняя утварь, оружие.
С образованием Российской империи, сухопутная граница которой на Востоке дошла до вод
Тихого океана, первое место в «меховом золоте» занимает более ценный, чем на территории Древней
Руси, мех пушных зверей Сибири - соболя, горностая, куницы. Правда, вначале коренные жителиохотники ценили соболя весьма низко- к примеру,
за один котел давали столько собольих шкур,
столько их вмещалось в этот котел, за топор давали
два соболя. С IХ века на Руси дань известна как
натуральный набор шкурок пушных зверей, собираемый князьями с населения в собственных интересах: в частности, общеизвестен исторический
факт сбора дани князем Игорем с древлян, летальный итог его неуемной жадности для него самого и
жестокая расправа его жены княгини Ольги с жителями за смерть Игоря. Кроме того, дань в виде пушнины, собиралась с русских княжеств в пользу Золотой Орды, где меховые изделия в силу сильных
морозов и буйных холодных ветров монгольских
степей были особенно востребованы. При этом
монгольские воины, как правило, использовали
меха и как нижнюю одежду – мехом на тело, так и
верхнюю - мехом вверх, подобно известного каждому такому предмету женского, детского, мужского гардероба, как шуба (заметим в скобках: некоторые исследователи полагают, что русское
слово «шуба» восходит к арабскому «джубба».
Мех (в виде шкур или меховых изделий) был
на Руси одним из весьма ценных видов приданого,
которое родители невесты давали дочери выдавая
ее замуж. Так, достоянием истории стал факт того,
какое приданое «меховым золотом» дал Киевский
князь Ярослав Мудрый своей дочери Анне Ярославне, выдав ее замуж за французского короля
Генриха Первого - во Францию было отправлено
несколько возов, нагруженных мехами ценнейших
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пушных зверей. Да и сами французские послы, прибывшие за невестой-княжной, были щедро одарены
князем Ярославом русским «меховым золотом»шубами, шапками, которые по своей стоимости
приравнивались к драгоценностям высшего класса.
[5].
Иными словами, все сказанное свидетельствует о том, что мех испокон веков ценился столь
высоко, что он являлся предметом наследства, занимая свою почетную строку в письменных завещаниях или оговариваясь в завещании устного характера. В полной мере это относится к истории меховой китайской культуры, связанной с развитием
швейного мехового производства. В этой связи
примечательно, что на данный момент после многих лет развития, швейная промышленность Китая
вступила на интенсивный путь развития отечественной экономики, стимулируя в том числе развитие мехового производства. Однако в последние
годы она страдала от сложной экономической ситуации в стране и за рубежом, ограничений внутреннего дизайна меха и цикла закупки высококачественной меховой одежды. Влияние этих и других
факторов привело к резкому падению спроса на
внутреннем рынке, в ходе чего меховая промышленность подвергается огромным «испытаниям» [1,
с. 50-51; 3]. На наш взгляд, существуют основные
причины, ограничивающие развитие меховой промышленности: во-первых, вся меховая одежда использует в качестве сырья такие высококачественные материалы, как замша, а высокая стоимость
одежды приводит к ограниченной покупательной
способности. Во-вторых, под влиянием культурной
глобализации жизненный цикл современной моды
становится все короче и короче, в связи с чем традиционные методы дизайна в современной меховой
одежде уже не могут удовлетворить потребности
современного рынка. При этом мы, со своей стороны, убеждены: являясь уникальнаой культурой
одежды, меховая культура должна укреплять свой
инновационный дизайн, расширяя и осваивая новые культурные площадки и новое пространство
разработки, сохраняя в китайской культуре и гармонично сочетая традицию и новаторство [7, 8, 9].
Интересно заметить в преломлении данной
темы на современность, что Особенности «меховой» российско – китайской торговли состоят в
частности в том, что, согласно статистическим данным «Российского пушно-мехового союза» в отношении ситуации на российском рынке меха, полный цикл производства пушнины и меховой продукции собственно российский сегмент на мировом
рынке крайне невелик (5%) [11].
В современной КНР ситуация иная: а именно специалисты в этой отрасти говорят о наращивании
темпов мехового производства (Китай производит
около 87 млн меховых шкурок в год, более 30% из
которых – это норка [11].
Для сравнения масштабов: в России эта цифра
составляет всего 3 млн. штук, при этом российская
пушнина не вполне конкурентноспособна, на нее не
высокий спрос. Согласно официальным источникам, «Причиной такого низкого спроса на сырьё, в

Danish Scientific Journal No30, 2019
основном, специалисты называют отсталость отечественных методик и технологий выделки и сортировки шкурок, отсутствие современной техники
и, как следствие, преобладание ручного труда и
прочее. Все эти факторы формируют цену, не конкурентоспособную китайским аналогам. Но хуже
всего то, что такая «древность» производства не
позволяет готовым шкуркам «вписаться» в западные стандарты качества. Остается только потреблять такое «пушистое» сырье на внутреннем
рынке» [11]. Отсюда наблюдается тенденция, когда
переносить производство (в частности, меховой
одежды, др. изделий из меха) переносится непосредственно в Китай. Это в известном смысле активирует и развивает культурные российско – китайские коммуникации, что, конечно же, можно расценивать только позитивно.
Таким образом, рассмотрение генезиса натурального меха в мировой культурной традиции показывает, что эволюция натурального меха включает в себя, с одной стороны, широкий спектр его
утилитарного предназначения и применения как
жизненно важного материала для повседневного
употребления меха человеком. С другой же стороны, уже на ранних стадиях эволюции назначение
материалов одежды из натурального (естественного) меха выходила за рамки «чистого утилитаризма» - мех выступал атрибутом определенной социальности в культуре, символически выражая статус человека и уровень его ментальной и
социальной инкультурации. Тем самым панорама
эволюции натурального меха как древнейшего материала, история которого «вписана» в самые ранние культурные практики человечества, продолжается вплоть до настоящего времени.
Однако в современной культуре смысловая
символика и мультифункциональность натурального меха претерпевают серьезные и видимые
трансформации. Но это уже тема другой статьи.
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Abstract
This article, the author implements the philosophical and cultural reconstruction of the ancient (ancient) techniques of manufacturing Chinese clothing materials on the historical field of the Genesis of Chinese textiles, to
the extent that the yuan fabric is justified as a visual expression of the traditional Chinese art form and design.In
this regard, the inseparable relationship of two phenomena in Chinese culture is emphasized: the history of Chinese
clothing materials and the Genesis of the culture and psychology of clothing, clearly expressed in ethnic Chinese
symbols and traditional design ornament. Special attention is paid to the specific historical patterns of the evolution
of fabric technologies on the characteristic patterns of some Chinese provinces, and it is shown that they preserve
the traditions of unique fabric production. A good example in this regard is revealed by the author methods and
techniques of dyeing and weaving in a Chinese village yuan, the County Sanguan, Hebei province and gave its
name to the unique yuan of fabric production technology which inherits the original ancient Chinese technique
based on the traditional spinning, printing and weaving Northern Chinese provinces. It is argued that since the
Yuan fabric has unique artistic characteristics of traditional Chinese patterns, is included in the register of intangible cultural heritage of the PRC, so far this phenomenon is of considerable interest in terms of its evolution in
the traditional culture of China, and in the modern multicultural environment, which today has a mixed impact on
the ancient fabric technology. We believe that in the complex everything we have said actualizes the chosen topic
of the article.
Аннотация
В данной статье автором реализуется философско – культурологическая реконструкция древних (старинных) техник изготовления китайских материалов одежды на историческом поле генезиса китайского
текстиля, по мере чего юаньская ткань обосновывается в качестве наглядного выражения традиционно
китайской художественной формы и дизайна.
В этой связи подчеркивается неразрывная взаимосвязь двух явлений в культуре Китая: история китайских материалов одежды и генезис культуры и психологии одежды, ярко выраженных в этнической
китайской символике и традиционном дизайнерском орнаменте. Особое внимание уделяется конкретно –
историческим образцам эволюции тканевых технологий на характерных образцах некоторых китайских
провинций, и показывается, что они сохраняют традиции уникального тканевого производства. Наглядный
примером в данном отношении служат выявленные автором методы и технологии окраски и ткачества в
китайской деревне Юань, расположенной в уезде Занхуан, провинции Хэбэй и давшей название уникальной юаньской ткани, технология производства которой наследует древнекитайский оригинальный метод,
основанный на традиционном прядении, печати и ткачестве северных китайских провинций.
Утверждается, что, поскольку Юаньская ткань, обладая уникальными художественными характеристиками традиционных китайских узоров, включена в реестр нематериального культурного наследия КНР,
постольку данный феномен представляет значительный интерес с точки зрения его эволюции как в традиционной культуре Китая, так и в современной мультикультурной среде, оказывающей сегодня неоднозначное воздействие на древние тканевые технологии. Полагаем, что в комплексе все сказанное нами актуализирует избранную нами тематику статьи.
Keywords: Chinese national, culture, Chinese provinces, yuan village fabric, clothing materials, traditional
pattern, traditional way of life, historical evolution, modern multicultural environment, costume, fashion, symbolism, patterns, fabric technology, uniqueness, identity, craft production, shape, individual pattern, decorative pattern, continuous pattern, traditional Chinese pattern and ornament.
Ключевые слова: китайская национальная, культура, китайские провинции, ткань деревни Юань,
материалы одежды, традиционный паттерн, традиционный уклад, историческая эволюция, современная
мультикультурная среда, костюм, мода, символика, образцы, тканевые технологии, уникальность, самобытность, ремесленное производство, форма, индивидуальный паттерн, декоративный паттерн, непрерывный паттерн, традиционный китайский узор и орнамент.
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Когда мы говорим об этнической традиции
того или иного народа, этноса, мы имеем в виду широкий культурологический национальный контекст, в котором зарождаются и эволюционируют
уникальные концепт – образы народной культуры.
Однако в ракурсе данной статьи нас интересует отдельный культурный пласт, связанный с в древней
китайской традиционным укладом быта, повседневности и ранних практик и самобытных технологий тканевого производства. Или, точнее сказать
– в поле нашего зрения и философских рассуждений находится исследование технологий окраски и
ткачества в деревнях Юань и инноваций в нанесении паттерн. Этот аспект, собственно выступает
предметом наших научных изысканий в смысловом
пространстве данной статьи. И, прежде чем излагать существо вопроса, на наш взгляд, целесообразно небольшое уточнение, связанное с таким конструктом, как «феноменология (или феноменологическое
соотношение)
материалов
одежды
(костюмная мода») в контексте их эволюции в многонациональной этнической китайской культуре.
Данный феномен представляет интерес в диалектике его исторического генезиса в традиционной
культуре, а также в современной мультикультурной среде, оказывающей серьезное влияние на сегодняшние тканевые технологии, дизайн одежды в
китайском обществе. Это первое уточнение.
Второе уточнение, на которое мы тоже обращаем внимание, касается содержательной, а точнее
- утилитарно – производственной – ручной и промышленной стороны изготовления китайских материалов одежды с точки зрения истории китайского
текстиля. Мы, со своей стороны, подчеркиваем неразрывную взаимосвязь двух явлений в культуре
Китая: историю китайских материалов одежды, с
одной стороны, и историю китайской культуры
одежды, включающей в себя «костюмный дизайн»
и орнамент. При этом обращение к источниковедческой базе по нашей проблеме показывает достаточно сложную, можно сказать, двойственную, ситуацию. Так, например, историческое развитие китайских материалов одежды упоминается во
многих литературных источниках, в том числе, в
узко специализированных, охватывающих генезис
всей китайской костюмной культуры.
Однако мы выявили практически «белые
пятна» по вопросам конкретного дизайна, статуса
применения тех или иных материалов одежды, что
говорит о необходимости усилить исследование не
общих теоретических вопросов, а именно прикладных исследований применения современных материалов в традиционных китайских костюмах. Здесь
мы наблюдаем явный пробел. Необходимо также,
по нашему мнению, в большей степени также сконцентрироваться на осмыслении качественных изменений в развитии костюмной культуры с точки зрения разработки и применения современных материалов одежды и психологии одежды человека, так
сказать – на изучении «людей и костюмов» в социальном соотношении человека как носителя
одежды и одежды как олицетворении сущности человека во внешнем и внутреннем его проявлениях.
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То есть, в нашем понимании речь идет о более глубокой философской рефлексии смысловой символики материалов одежды и костюмной моды как социального явления в истории Китая.
Изложенный контекст позволяет несколько
сузить проблемное поле статьи и обратиться к конкретно – историческим образцам эволюции тканевых технологий на характерных образцах некоторых китайских провинций, в которых сохранилась
до нашего времени традиция тканевого производства в ее уникальности и самобытности. Обращение к ранним этапам исследования технологий
окраски и ткачества в китайских провинциях позволяет осуществить философско–культурологическую реконструкцию история ткани в деревнях
Юань. По ходу заметим, что: во-первых, «Юань» это название китайской деревни, расположенной в
уезде Занхуан, провинции Хэбэй, которая примечательна тем, что технология ткани здесь наследует
древне китайский оригинальный метод. Сырьем
для ткани является хлопок, который существенно
по своим характеристикам отличается от шелка.
Во-вторых, сегодня Юаньская ткань была официально включена в «Нематериальное культурное
наследие провинции Хэбэй», а ее методы производства основаны на традиционном прядении, печати
и ткачестве в Северном Китае. 2006 году основатель Юань деревня Цуй Сюэцинь (наследник третьего поколения) и мать Цинь Сичэнь (наследник второго поколения), основанные на традиционных
навыках плетения ткани, преобразованных и обновленных с течением времени, смело включили концепцию времени [4; 5].
Ароматные ткани Юань деревня были продвинуты на массовый рынок, успешно превращая оригинальную децентрализованную бизнес-модель в
стиле одного дома в современную профессиональную бизнес-концепцию. Примечательно, что ткань
деревни Юань наследует художественные характеристики традиционных китайских узоров, то есть
характеристики китайских образцов ткани южный
китае, но также сохраняет народные особенности
Северного Китая и полностью использует традиционные китайские методы выражения узоров.У рисунка ткани Юань деревня есть широкий спектр
предметов, которые можно условно разделить на
фигуры, растения, пейзажи, геометрические фигуры, благоприятные символы, узоры и др. Образец
взят из народных обычаев и обычаев района Занхуан в Хэбэе со времен династии Цин и отражает
время Условия жизни людей (Рисунок 1).

Рисунок 1
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Подчеркнем, что, к сожалению, из-за сложной
формы традиционных китайских узоров и современных технических ограничений тканей их невозможно реализовать в ткацких узорах, они в основном используются в процессах печати на ткани и
окрашивания[7; 8]. Они обычно используются в
шелковых жаккардовых или других тканых тканях.
Форму паттерн можно разделить на две категории:
индивидуальный (независимый) паттерн и непрерывный паттерн.
Особенности формы независимого паттерна
состоят в том, что индивидуальный паттерн относится к декоративному паттерн, с которым можно
обращаться независимо и свободно, не ограничиваясь внешними контурами и костями рисунка [4; 5;
10]. Организация этого рисунка не связана напрямую с другими окружающими рисунками, но при
рисовании обращайте внимание на полную форму
и строгую структуру рисунка (Рисунок 2).

Рисунок 2
Индивидуальный паттерн могут использоваться в качестве украшения отдельно или в качестве узоров, подходящих для узоров и непрерывных узоров. Благодаря уникальным скульптурным
характеристикам отдельных узоров, он подходит
только для украшения небольших украшений или
практичных предметов, таких как наволочки,
шарфы и одежда[4; 6].
Особенности непрерывного паттерна коренятся в самом названии, подчеркивающем, что это
бесконечный цикл, образованный повторением расположения единицы (отдельных паттернов). При
этом уществует два типа непрерывных шаблонов:
двусторонние непрерывные шаблоны и четырехсторонние непрерывные шаблоны [5; 6; 7; 9]. В текстиле тканей YUANCUN большинство из них ориентированы на постельные принадлежности, и широко
используется
непрерывный
паттерн
(Рисунок 3).

Рисунок 3
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Если же задаться вопросом относительно перспектив развития юаньских тканей, то наш собственный ответ в общем виде может быть примерно
таким: благодаря углубленному исследованию
юаньских тканей мы не только изучили технологический процесс тканевого производства, но и обогатили наши знания в отношении повседневной материальной и духовной культуры, образа жизни и
привычек людей в горах Тайхан провинции Хэбэй.
И пришли к выводу о том, что, к сожалению, по
мере развития и популяризации современной техники традиционные ремесленные изделия из юаньской ткани уступают место новым тканевым материалам и инновационным технологиям.
В этой связи мы считаем, что привлечение сегодняшних технологий и инноваций в виде паттерна должно придать новый импульс развития
оригинальной деревенской ткани, а также предоставить больше технической поддержки для создания суббрендов и расширения рынка вэтом направлении. И хотя отчасти радикальные инновации противоречат «формальному языку» традиционного
домотканого полотна, тем не менее, традиционные
методы ткачества сохраняются, отражая существо
и «дух» традиционной культуры юаньского ткачества. Одновременно заметим, что по причине экономической отсталости округа Занхуан в провинции Хэбэй, продвижение и развитие бренда юаньских тканей идет слабыми темпами, требуется
значительной поддержки со сторны китайского государства (равно как и личных «ремесленных» инициатив отдельных мастеров).
В целом же мы приходим к итоговому обобщению наших рассуждений относительно того, что, в
существе своем, феноменология китайских материалов одежды (костюмная мода»), осмысленная в
контексте их эволюции в многонациональной этнической китайской культуре, должна выступать
предметом специального философского исследования. В значительной степени потому, что, во-первых, данный феномен представляет интерес в диалектике его исторического генезиса в традиционной культуре Китая, равно как и в современной
мультикультурной среде, оказывающей серьезное
влияние на сегодняшние тканевые технологии, дизайн одежды в сегодняшнем китайском обществе.
Во–вторых, мы приходим к выводу о значимости философско – культурологической реконструкции древних (старинных) техник изготовления китайских материалов одежды на историческом поле
генезиса китайского текстиля. Мы, со своей стороны, подчеркиваем неразрывную взаимосвязь
двух явлений в культуре Китая: историю китайских
материалов одежды и историю китайской культуры, психологии одежды, выраженных в этнической китайской символике. В – третьих, обращение
к конкретно – историческим образцам эволюции
тканевых технологий на характерных образцах некоторых китайских провинций, показывает, что они
не просто сохраняют вплоть до сегодняшнего дня,
но и чтят традиции уникального тканевого производств. Наглядный пример тому – методы и техно-
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логии окраски и ткачества в ряде китайских провинций, о чем свидетельствует история юаньской
ткани. «Юань» - это название китайской деревни,
расположенной в уезде Занхуан, провинции Хэбэй,
которая примечательна тем, что технология ткани
здесь наследует древнекитайский оригинальный
метод. сегодня Юаньская ткань, методы производства и технологии которой основаны на традиционном прядении, печати и ткачестве в Северном Китае, и продолжающая сохранять уникальные художественные
характеристики
традиционных
китайских узоров, включена в реестр нематериального культурного наследия китайской провинции
Хэбэй. В совокупности своей все эти факторы послужили для нас достаточным основанием к углубленной философско – культурологической рефлексии данного феномена.
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Abstract
At the 2017 Asia-Pacific Economic Cooperation forum in Danang¹, Vietnam, the President of the Russian
Federation, Vladimir Putin, claimed that Russia ‘as a major Eurasian power with vast Far Eastern territories that
boast significant potential, has a stake in the successful future of the Asia-Pacific region, and in promoting sustainable and comprehensive growth throughout its territory. We believe that effective economic integration based
on the principles of openness, mutual benefit and the universal rules is the primary means of achieving this goal.’
This article intends to outline the contemporary Russian policy in Asia-Pacific region since its membership in
APEC.
Keywords: Russia, APEC, Asia-Pacific, integration.
Russian directions in international relations have
been forming for years from being relevant to fade into
the background, and otherwise. Interests of Russia to
global politics emerged during contradiction tensions
and in the time of various inter-state conflicts. Nowadays, Russia happens to have dramatically worsening
relations with western powers in the fields of politics,
economics, and science. It is mostly connected to the
contemporary situation in Ukraine and Near East
(Libya, Syria, Yemen, etc.). While relations with westerns have faced deterioration, and sanctions and different restrictions are imposed on Russia, eastern countries represented by PRC, Japan, India and so on, acquires special importance as a Russian main ally. It is
Asia-Pacific region that has become the space where
Russia begins to make the greatest bias in the issues of
interaction.
The countries of Asia-Pacific region (APR) are
considered to have more and more significant economic development, with tremendous population and
vast territories. Majority of APR countries are focused
on industrial production, usually directed to produce
complex technological equipment. Mostly, Russia is interested in the sale of energy carriers, raw materials and
weapons. For other countries, Russian market’s urgency is gaining momentum after sanctions imposition
against the RF and the adoption of retaliatory food embargo by Russia. Furthermore, the feature of Asia-Pacific region is non-interference in domestic affairs of
neighboring (and not only) countries, which is favorable to Russia. APR countries are also attractive to the
Russian Federation due to former high level of capitalization, possibility of implementing mutual projects,
and a neutral or close position on most of the essential
international calls.
Over the last decades, Russia has jointed a range
of international organizations including APEC, BRICS,
SCO, etc. Russia’s accession to Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) means further integration towards
integration into the global economy.² The APEC’s priority is named to be creation of regional infrastructure:
transport, information and communication, energy,
tourism, research centers organization, support of small

and medium-sized businesses, conservation. Hence, in
fact, Russia’s interest in the APR lies in the development of its own economy and security with technological involvement of the region’s states.
After 2008 Global Financial Crisis, Asia-Pacific
region has become the main driver of global economic
growth, leaving behind the US and European economies. In 2014, the contribution of the ATR region provided almost two-thirds of global economic growth.³ If
he contribution of the region to world production was
less than 30% in 2000, then by 2014 this indicator increased to almost 40%.4 Regarding Russia, it is interested in developing relations with APEC members,
since they account for over 20% of Russian foreign
trade and about 25% of accumulated foreign investment in the RF.
For the most part, Russia has barely begun the process of socialization into the ‘Asian way’, which has
become the norm of Asian multilateralism, including
APEC, with a greater emphasis on human security issues rather than traditional national security concerns.
Main pros and cons in the way of Asian integration
Russia’s increasing interest in Asia-Pacific region
can be explained by rapid economic growth of most of
the Asian countries and soaring geopolitical influence
of PRC. Indicators of economic rise in the region are
given in statistics data of Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) database. According to Economic and Social Survey of Asia and Pacific 2015,5 since the beginning of the 1990s, real per
capita incomes in the APR developing countries have
doubled on average. Particularly impressive is the fact
that these incomes in China have increased sevenfold,
and in the same period they have tripled in Bhutan, Vietnam, and Cambodia. Achieving such growth indicators, as well as implementing other strategies, helped to
save millions of people from extreme poverty and to
halve the proportion of people whose income is less
than $1 a day.
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Table 1. Growth in developing Asia-Pacific economies and
major global developed economies, 2005-2016⁵
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Stable economic rise in majority of Asia Pacific
countries encourage them to seek for forms of association. However, obstacles in the way of successful Asian
integration are being created by essential differences in
their economic, political, and military potentials. In
contrast with European Union, that initiated its integration from the late 1950s among more or less countries
in the terms of their development level such as Germany, France, Italy, Belgium, the Netherlands, and
Luxembourg. Asian consolidation is possible between
less developed countries only with a single large and
strong partner. The classic example of such an alliance
can serve North American Free Trade Agreement
(NAFTA), where the US is playing predominant role.
For Asian case, PRC considers itself as a major rule
amongst the Southeast Asia states, and has found those
states as a natural continuation of its economy, hence,
developed cooperation with them. However, Beijing’s
foreign policy is supposed to be rather controversial.
For example, it insists on reuniting of Taiwan with People’s Republic of China, while setting relations with the
United States. On the one hand, it is aggressively buying liquidities in the United States, while on the other
hand, it displays caution, if not utter diffidence, in implementing its political initiatives (for example, in increasing its role in the Shanghai Cooperation Organization or military-political presence in Central Asia).6
Regarding the Russian Federation, it is rightly perceived in Asia as an important element in military-political stability and sustainable development. As S.
Lavrov, Minister of Foreign Affairs in the RF, explained, ‘there is no ideological discrepancies and serious "pain points" in bilateral relations with the region
that cannot be resolved through constructive dialogue.′7 Among Russia’s strategic partners, PRC, India, and Vietnam can be outlined to be interested in
continuing close and diverse cooperation with Russia.

As for Russia, the economic and infrastructural development of Siberia and Far East (RFE) is a strategic goal
for them. They are convinced in that their APR partners
will be able to make a major contribution to the implementation of large-scale projects related to these plans
on a mutually beneficial basis. Russian Siberia and the
Far East have a huge resource, energy and other potential that can give a powerful impetus to the further development of both RF and the Asian states. Broad opportunities are also laid in the prospects for an accelerated creation in these regions of an infrastructure
linking Europe and Asia.
In September, 2010, Russian ex-president Dmitry
Medvedev and Chinese ex-General Secretary Hu Jintao
made a joint initiative to create in APR a comprehensive architecture of security and sustainable development. The leaders of the two countries called upon all
the APR states in the implementation of bilateral and
multilateral cooperation in the field of security to the
following:
1) respect sovereignty, independence and territorial integrity, not interfere in each other's internal affairs;
2) affirm adherence to the principle of equal and
indivisible security and the defensive nature of its military policy;
3) do not use military force or threaten to use it;
4) do not (and will not) support any actions
aimed at overthrowing governments or undermining
the stability of other states;
5) to solve mutual disagreements by peaceful political and diplomatic means on the basis of the principles of mutual understanding and readiness to seek a
compromise;
6) to strengthen cooperation in countering unconventional security threats;
7) to develop bilateral and multilateral military
cooperation not directed against third countries, as well
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as cross-border communications and contacts between
people.
This initiative is perceived to be uniting idea for
APR countries.
To summarize main theses of Russian policy in
APR, the contemporary president of the RF, Vladimir
Putin’s speech on the 25th APEC Forum in Danang, Vietnam, is taken, and consists of the following:
1. Free trade area
In contrast with Russian-European relations,
which are dwelled on the principles of strategic partnership and regular summit meetings, Asian vector of Russian foreign policy is experiencing some obstacles.
Taking into account complicated relations between
countries in the region – China, India, Japan, both
North and South Koreas, and the USA - Russia should
not be guided by one or two countries, since each of
them might view the Russian Federation as a counterweight to other countries. The region is characterized
by large socio-economic differences: some countries
belong to the industrialized group (Japan, Singapore,
Republic of Korea), others to dynamic developing
countries, and third to the world's poorest countries.
Hence, the RF should hold multidimensional and multilateral foreign policy in APR. The key element in ensuring sustainable and comprehensive development
throughout the APR space is in effective economic integration on the principles of openness and mutual benefit. Successful economic integration can be accomplished by creating free trade area. The idea of forming
free trade area Russia is more likely to strengthen its
positions in the dynamically growing Asia-Pacific markets. That’s why V. Putin in his speech declared, ‘over
the past five years, the share of APEC economies in
Russia's foreign trade has increased from 23% to 31%,
and in exports - from 17 to 24%. We have no intention
to step there.’ In order not to collide with Asian interests in Europe, a large-scale project to create an APEC
free trade area should be implemented considering the
experience of key integration formats of APR and Eurasia. Including the Eurasian Economic Union, in which
Russia cooperates with Armenia, Belarus, Kazakhstan,
and Kyrgyzstan. As an instance of accuracy of the chosen path, Vietnam, which hosted the summit of APEC
economies, has become the first country to conclude an
agreement on a free trade area with EurAsEC.
2. Energy “super ring”
Russia has to aim to increase its foreign trade by
meliorating its quality. The percentage of Asia-Pacific
countries in Russian foreign trade is able to rise up to
35%, which is comparable to European Union. In medium term, this can be achieved by broadening energy
cooperation. Most APR countries are in dire need of
new energy sources, as well as consider Russia as a potentially reliable partner. In this field, special attention
should be paid to the diversification of transport routes
of Russian energy resources to regional consumers.
This is especially important, as China, India, and Japan
are building their defense policy with regard to the possibility that energy supply from sea routes might be
blocked in case of an interstate conflict. Russia and

Danish Scientific Journal No 30,2019
Asian countries can cooperate in building continental
pipelines and developing sea infrastructures that are
oriented to tanker oil export and liquefied gas transportation.
Nowadays, the RF is actively modernizing sea and
air ports in the Far East, developing transcontinental
rail routes, building new gas and oil pipelines. Russian
president strongly believes in implementing bilateral
and multilateral projects, which can tie economies and
markets of both Russia and Asia-Pacific. The classic
example of such projects can serve so-called energy
“super ring”, uniting Russia, PRC, Japan, and the Republic of Korea, or the transport transition between Sakhalin and Hokkaido.
3. Russian Far East development
Alike Saint Petersburg, which was built as Russia’s “window on the West,” Vladivostok (literally
“ruler of the East”) was established in the middle of
XIX century as Russia’s main outlet to Asia. The construction of the Trans-Siberian Railroad in the past century to its eastern end point in Vladivostok, a sharply
developing port city, strengthened the ties of the Russian Far East with European Russia. Unfortunately, for
the most of the Soviet tie, till 1990 just before the collapse, Vladivostok was viewed to be a closed city as it
was home to the Pacific Fleet. Since the mid-1960s, after the split with China, the then General Secretary of
the USSR, L. Brezhnev, invested billions of dollars in
Asian Russia militarization.8 The status of Vladivostok
as a closed city symbolized Russian outlook on Asia:
defensive and isolated.
However, for Russia, the Far East development is
a national priority for the XXI century. The main objective of Russia’s Asian policy must be the evolvement of its eastern regions. RFE has already taken a part
in the integration processes; while the Asia-Pacific
countries possess 85 percent of the total foreign trade
of the Far East, and the latter's economic relations with
neighboring countries are more intensive in comparison
with the European regions of Russia. Meanwhile, essential threats of a complete reorientation of Asian Russia to regional economic entities, especially in the form
of China's economic expansion into Russia. Therefore,
special attention is paid to the new project, Opening Up
Siberia Anew, which is designed to stimulate social and
economic development of the region.
Unfortunately, very bad infrastructure and the absence of reliable institutions that guarantee the rule of
law prevent Russian Far East from prosperity.
Indeed, the Russian railway system is underdeveloped in the Far East compared to other countries: The
United States has five transnational railways, while in
Russia there is only one such line - the Trans-Siberian
railway, built more than 100 years ago. Similarly, Russia does not have high-speed railways, and its ‘AsiaPacific partners are actively investing in this type of
transport,’ says Hiroshi Meguro, general manager of
Mitsui & Co Moscow. After all, China began with the
improvement and modernization of infrastructure before investing heavily in its economy.
Nevertheless, Japanese investors, including Meguro and Tadashi Maeda, the director of Japan Bank for
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International Cooperation (JBIC), see the Far East as a
region with “a huge potential” and are ready to invest
in it. ‘Patience is what one needs while dealing with
Russia, said Meguro, expressing belief that investment
into the country’s Far East will bring a lot of payoffs in
the long-run.′9
4. Information safety
The brand new call of our dynamic era is establishing effective cooperation to support innovation.
Although dynamically developing countries such
as Japan, Singapore, and South Korea are doing pretty
nice in high technologies, other APR countries from
China to South-East states are failing in this area. For
instance, the weak branch in the PRC cyber-strategy is
the inability to create new technologies independently,
and the traditional practice of copying and developing
foreign technologies for China, in fact, keeps the country within the “catching up” development model.
Therefore, over the past decade, the priority direction
of China's innovative development has been the implementation of its own projects in the field of ICT, and its
own Chinese developments, thanks to their relative
cheapness, are confidently winning the world market,
which allows experts to talk about China's high potential in the field of operations in cyberspace.
In this regard, Russia has put forward a number of
substantive initiatives. It is referred to the unification of
the rules of the digital economy and trade, the harmonization of national technical standards, the harmonization of strategies for the formation of high-tech markets, the creation of a single conceptual apparatus for
digital space. ‘We also acquainted our partners with
their experience in providing services to the public in
electronic form. In addition, we suggest starting in the
framework of APEC consultations on international information security, protection of computer programs,’
Putin said.
5. Food supply
The Russian Federation is generally accepted to
occupy a leading position in the global export of grain,
vegetable oils, fish and a number of other goods. APR
countries are worried about the possible emergence of
Russia in the regional market. Russia has traditionally
been viewed as a European country, and arouses interest as a source of vital energy resources, as well as an
element of military-political balance between China
and the United States, between Japan and China, and
between most of the local countries and the United
States. Therefore, entrenched in the regional market, it
might be necessary to consolidate Russia's political positions. This can be achieved through the introduction
of formal and informal coordination mechanisms in the
countries of the Asia-Pacific region, in particular
through the use of local international organizations and
forums.
Moreover, Russia should change the structure and
quality of its imports from East and South-East Asia,
including China, while increasing exports to the region.
At present, Russian imports from most countries of
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Southeast Asia include medium-quality goods, although these countries can sell products of higher quality and at prices more acceptable to Russian consumers.
So, as Putin proposed in the 25th APEC Economic
Leaders’ Meeting, Russia is taking measures on diversification of its products to APR countries. Russia
hopes to become the leading supplier of environmentally friendly food for their neighbors by increasing agricultural production and increase its productivity.
Summary
From the past, Russian foreign policy traditionally
focused on Euro-Atlantic space due to common identities and customs. Although Russia had been cooperating with China and India, it still considered itself as
something alien. However, due to Russia’s relations deterioration with EU and the US, Asia Pacific was
reemerged for Russians in terms of foreign trade, investment, security, and energy cooperation.
Russia stepped up contacts with the elites of the
Asia-Pacific countries and pool efforts with them in organizing joint forums, conferences and other political
and scientific events. Steps have been already taken in
this field, such as Russian membership in Asia Pacific
Economic Cooperation.
A notable event was the Asian Economic Forum
held in Moscow, October 2004, Russian and foreign
participants discussed prospects for the development of
energy, transport and investment cooperation in the
APEC region, as well as information and research programs aimed at strengthening regional ties between
government, business and academia. APEC Summit in
September 2012 in Vladivostok allowed to develop
new approaches to the development of integration interaction within the framework of this organization and
became an important stimulus for deeper involvement
of Russia in these processes.10
Russia, like some APR countries, is a member of
the UN Security Council, and interaction between the
countries there is important for coordinating positions
and opinions in the decision-making of the Security
Council.
Due to the growing influence of Asian countries
and the almost complete stagnation of the European
economy, the APR evokes particular interest to Russia.
At the present stage, Russia has the closest relationship
with the PRC. This can clearly explained by signing
many political and economic treaties. Their basis was
the creation of the Asian Development Bank and Russian adoption there, agreement on the project for construction “Siberia Power” gas pipeline, contracts for intra-Russian construction of infrastructure projects with
mutual financing. An important step on the part of Russia was the recognition of Diaoyutai islands (jap.
Senkaku) as a part of Chinese territory.
The Russian Federation conducts a pragmatic policy in the region aimed at developing economic cooperation and security issues.
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XI JINPING THOUGHT FOR THE NEW ERA OF SOCIALISM WITH CHINESE SPECIAL
CHARACTERISTICS
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Abstract
The Constitution of CPC engraves two founders of the People’s Republic, and hardened revolutionaries
whose decades of fighting and self-sacrifice gave them charisma and authority, but the current General Secretary
of PRC, Xi Jinping, who remained for a second term after October in 2017, decided to introduce his name as well
declaring ‘new era’ for Chinese essential development. It was the 19th Congress of Communist Party of China,
which ended on October 25, that made a historic decision - to send a clear signal to the officials throughout China
that questioning Xi and his policies would be an ideological heresy.
Keywords: Chinese Communist Party, CPC Congress. Chinese dream, socialism with special Chinese characteristics
Despite the fact that People’s Republic of China is
officially a multi-party country with a number of various political organizations, the position of the Communist Party of China is dominant.
The Chinese Communist Party has its own constitution, or charter, which is different from China’s national Constitution. The party’s constitution sets rules
and principles for its members. It also lays out the
party’s vision of its history, and of how current and past
leaders contributed to that heritage.¹
The Constitution of CPC engraves two founders of
the People’s Republic, and hardened revolutionaries
whose decades of fighting and self-sacrifice gave them
charisma and authority, but the current General Secretary of PRC, Xi Jinping, who remained for a second
term after October in 2017, decided to introduce his
name as well declaring ‘new era’ for Chinese essential
development.
It was the 19th Congress of Communist Party of
China, which ended on October 25, that made a historic
decision - to send a clear signal to the officials throughout China that questioning Xi and his policies would be
an ideological heresy.
Unresolved issue of the successor: The rise of
Xi Jinping
The congress made Xi Jinping the core of political
system and did not clarify the question of his successor.

The Congress of the Communist Party of China for the
first time in two decades did not give an answer to the
question of who would become the next chairman of
the PRC.
Back to the history, the patriarch of Chinese reforms, Deng Xiaoping, introduced certain rules for the
replacement of the top Chinese leaders. The names of
two successors - the new General Secretary of CPC
Central Committee (who also holds the posts of the
PRC chairman and chairman of Central Military Council) and the premier of the State Council - became
known five years before their appointment. For five
years, the successors are supposed to pass a kind of internship - one as deputy chairman of PRC, while the
other as the first vice-premier. This was the way to the
heights of two current leaders - Xi Jinping and Li
Keqiang. If we follow the old patterns, the present congress should have just given the gradual transfer of
power to a new generation of leaders.
The smooth change of power is the result of the
elites consensus formed at the beginning of Deng’s reforms. The main purpose of the unspoken agreements
(they are not fixed in any open party document) is to
avoid conspiracies and undercover games as well as to
preserve the fact that after the tragic upheavals in Tianmen of the XX century, Chinese political community
considers social stability as an undoubted priority.

Danish Scientific Journal No30, 2019
However, Xi Jinping, whose potential many observers in China and abroad have clearly underestimated, seriously changed priorities. The main task (and
this became apparent in the tough fight against corruption) he saw not in maintaining external stability and
observance of unspoken rules, but in creating an internally strong and viable political system. It is the strong
state that can ensure the implementation of the “Chinese dream”² about great revival of the nation, which
the new General Secretary began to speak practically
from the first days in power.
In many respects, this change was due to the fact
that, despite the phenomenal economic growth in the
time of his predecessorб Hu Jintao, there was no further
confidence in future conflict-free development of the
People's Republic of China from Xi Jinping and the
most enlightened elite either. The loss of power by the
party was seen as the end of history, and the representative of the “red aristocracy”, Xi Jinping, experienced
the possibility of this tragic perspective particularly
sharply.
On the one hand, Chinese society has multiplied
its challenges - the impasse of extensive model, corruption, growing inequality, lack of transparency and low
efficiency of upward mobility system, environmental
degradation, ageing of the population, and the terrorist
threat. On the other hand, the growing number of problems inevitably raised the question of whether the majority of current party officials are able to preserve their
loyalty. Does China expect a repetition of the USSR sad
experience?
Just on the eve of the last party congress in China,
a political scandal erupted, which made these questions
lay in practice. The case of the member of the CPC
Central Committee Politburo, the Secretary of the
Chongqing City Party Committee, Bo Xilai³ demonstrated the probability of the worst scenario extremely
clearly. In the course of Bo Xilai’s investigation, who
was sentenced to life imprisonment in 2013, the extreme degree of elite’s moral decay became apparent.
With external well-being and even gloss, the party bureaucracy actually fell into the depths of a gloomy traditional society. In addition, officials at the central and
local levels turned out to be the main beneficiaries of
reforms, increasingly merging with corrupt business relations. This involved even those sensitive areas such
as army and special services, where military ranks and
state secrets became the subject of bargaining.
In order to advance along the path of further reforms, Xi Jinping had to first of all get rid of the fetters
that turned the state apparatus into a juggling mechanism that at best worked idly, and at worst multiplied
the problems. The choice in this situation in favor of
centralization of power corresponded to the Chinese
tradition. Although this gave rise to accusations of authoritarianism, however, apparently, there was no other
way to break the resistance of the “old bureaucracy” of
Xi Jinping.
It was the refusal to issue advances to anyone that
led to the fact that two successors, whom Chinese specialists had singled out among the young elite at the beginning of Xi Jinping's five-year term, would not likely
to occupy higher positions. One thing is precise - before
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the XIX Congress, Sun Zhengcai⁴ was expelled from
the party. Before the investigation, he was considered
as one of the contenders for joining the Standing Committee of Politburo at the end of the congress; in the
long run he was predicted to be in charge as a prime
minister of the State Council.
When it comes to the country’s development since
the last congress, some observers believe that by analogy with the “new reality” in the economy, which is the
emphasis on innovation and refusal to focus on quantitative growth indicators, it is possible here to talk about
new political reality. This includes, inter alia, powers of
the acting General Secretary after 2022. An indirect
confirmation of the fact that the “third term” cannot be
ruled out is the absence of clarity regarding the potential successor of Mr. Xi.
Moreover, along with Mao Zedong and Deng
Xiaoping, the name of Xi Jinping is now included in the
party's charter. The charter, or Constitution, is supplemented by the provision on the ideas of Xi Jinping
about new era of socialism with Chinese characteristics. This honor was not given to either Hu Jintao or
Jiang Zemin, although the party document referred to
their “flagship” political concepts.
Personnel Revolution
In fact, another five-year term, which XIX congress began to count, can be called truly as the first term
of Mr. Xi. Right now, completely breaking the resistance of the “old bureaucracy”, he reached the maximum of power, which enabled him to place people
loyal to himself. Without exaggeration, it can be referred to the “October Revolution” - the personnel revolution of Mr. Xi, which allowed him to assemble his
confederates, not formally appointing one successor.
At the same time, it is not only the composition of
the Standing Committee of Politburo that is important,
but also the leadership of Central Committee’s departments. Among the key personnel decisions, there can
be identified the appointment of Wang Huning⁵, a leading party analyst and developer of basic ideological
concepts, to the post of the head of Central Committee
secretariat. This post is connected with the real power,
since the secretariat is engaged in a daily work of Central Committee Politburo and its Standing Committee.
Although he began working in the party apparatus under Jiang Zemin, Wang Huning is considered to be one
of the people close to Mr. Xi. The Chancellery of the
CPC Central Committee is headed by Ding Xuexiang,
in fact the “shadow” of Xi Jinping, the former head of
his personal secretariat.
Furthermore, many questions were raised by the
resignation of Wang Qishan⁶, the head of the Central
Commission for Discipline Inspection, the party special
service, which is engaged in anti-corruption investigations. Q. Wang was viewed as one of the closest people
to Xi Jinping, the main ally of Mr. Xi in pursuing a
tough policy toward the elite. Why did Xi Jinping,
changing some rules concerning the appointment of
successors, not neglect another secret rule in the case of
Wang Qishan according to which the age for election
to the new composition of the Politburo is limited to 67
years (Wang Qishan this year turned 70)?
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Perhaps it is not just that it is more important for
Xi Jinping to create a new configuration of power, surrounding himself with a team of people loyal to him,
rather than to keep one, albeit key, ally. The appointment of the former chief “personnel officer” of the
party, the head of the organization department of Central Committee Zhao Letsi⁷, instead of Wang Qishan,
indicates that the priorities of the control work may
change. Now it is not so important to look into the foreign wallets of officials (talented banker Wang Qishan
mastered this skill virtuously, and numerous “plantings” were the result of careful financial analysis).
More importantly - the daily staffing, the ability to “enlighten” the souls of officials, strengthen their loyalty
as well as build a rigid power vertical. The collapse of
Sun Zhengcai⁸, who has long made a successful career,
shows that not everything is in order with political discipline and with the loyalty of higher cadres.
In what form the third term is possible, while it is
difficult to say. Xi Jinping can only retain one key post
of the chairman of Central Military Council as there are
no obstacles to this. However, given the fact that Mr.
Xi has already changed many of the game’s rules, there
may be more daring options. Obviously, Xi Jinping will
control personally the process of transferring power to
a new generation of Chinese leaders. And for him, it is
important to transfer to successors not the formal attributes of power, but the ideology of the great national revival, which is already fixed in the party documents.
New version of Socialism with Special Chinese
Characteristics
In April, 1983, Mr. Deng explained the representatives of the Indian Communist Party that the victory
of the Chinese revolution in 1949 was because the CPC
“combines the general theories of Marxism and the real
situations of China, finds the most suitable ways, types
and roads for revolution in China.”
The two points above indicate that the idea of ‘socialism with Chinese characteristics’ means first,
Marxism is the body of basic guidelines and the reference framework for all institutions including social insurance. Second, it should take into consideration the
deep-rooted Confucian moral and value system and its
interactions with Marxism in China.⁹
However, the fundamental nature of “socialism
with Chinese characteristics” is in itself controversial
because its conceptual definition is unclear and incoherent. With regard to this conceptual incoherency in
Chinese socialism, Stuart Schram had earlier depicted
the “Sinification of Marxism” as a complex and ambiguous concept, which is apparent in the conflicting interpretations related to the essential nature of “Sinification.” Moreover, “socialism with Chinese characteristics” has been unceasingly evolving along with
historical changes, showing the diverse patterns of
practice.10
Indeed, the real ideology to date in the PRC is recognized as “socialism with Chinese special characteristics”, enshrined in the CPC's charter at the XVIII congress in 2012.
The real content of the policy of “socialism” in
China tends to be equal access to opportunities for all
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members of the society, at least in a declarative form.
This is the fundamental opposition of the Communist
Party and the Kuomintang (or Guomingtang) National
Party, which formed in China a class of aristocracy opposed to the masses. Now this positioning of the Communist Party is questioned in connection with the appearance of the so-called “red aristocracy”, the CPC is
experiencing an acute crisis of positioning in ideology.
Attempts to get out of this “erosion of identity” are seen
in the broad unifying function of the CPC for all sectors
of society and political forces, for example, on the principle of forming United Party in Russia, which experience is undoubtedly studied by the CPC.
Despite all this, the central point of the development strategy of the People's Republic of China announced at the XIX Congress is the notion of “socialism with Chinese characteristics in a new era”. It is recognized that the “new era” will come from 2020 and
will last 30 years up to 2050. The content of the “new
era” of the CPC is defined as the construction of a fully
modernized socialist welfare society (universal prosperity) to the 100th anniversary of the founding of the
People's Republic of China (1949) with a high level of
material, political, spiritual culture by world standards.
By the total “national strength and international influence”, the PRC by this time should become one of the
world leaders.
This goal is to be achieved in two stages.
1. The first stage is from 2020 to 2035, when it
is planned to complete the construction of the society
of average prosperity and basically to implement the
socialist modernization. China will achieve technological independence and will be able to become a donor
of innovative world-class technologies. On this basis, it
is foreseen to ensure a significant increase in the proportion of population with an average income level,
dramatically reduce the gap in the level of development
of city, village and regions, provide equal access to
basic public services (universal pensions and health
care), and significantly reduce property stratification.
In these years, the Chinese “soft power” will grow as
well.
2. The second stage (2035-2050) must complete
the socialist modernization of China, transforming it, as
the party documents say, into a society of complete universal prosperity, with a basically bridged stratification
of population, and a disruption in the level of development of the regions.
At the congress, the problems of a new stage in
China's development revealed during the past five-year
period, were summarized. They are formulated as the
main contradiction of Chinese society: between the
ever growing needs of people and the unevenness, i.e.
incompleteness of development. There are two kinds of
gaps: the economic gap between rich coastal and backward central and western provinces, as well as the income gap between town and country and, consequently, the problem of poverty in rural areas.
Nowadays, the way to fight poverty in China is to
issue massively targeted microcredit for less than
50,000 yuan for a period of three years without a mortgage, without a guarantee, with a basic interest rate. In
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general, the poverty level in the PRC is shrinking. So,
from 2012 to 2016 years, rom poverty 55 million people were released, and as of the end of 2016 there were
43 million poor people in China.11
The advance development of the seaside provinces
saturated with ports was originally defined as a macroeconomic strategy for Chinese reforms. However, at
present, the gap in the development of the regions takes
on a formidable form, turning into unemployment in
the center of the country and the barely restrained migration of workers into overpopulated eastern (coastal)
provinces. Therefore, Xi Jinping said in the report at the
congress about the need to ‘create a new, more effective
mechanism for coordinated development of regions.’
The potential of the eastern provinces will, to a greater
extent than before, be redirected through government
incentive measures to accelerate the economic development of central and western regions of China.
The congress confirmed that the main emphasis
will be on accelerated development of the real sector of
the economy, and economic growth is planned to be
provided through accelerated introduction of scientific
and technical innovations.
Xi Jinping confirmed that China will continue to
pursue a policy of openness in the international arena.
There was also a thesis that international security cannot be achieved with zero-sum games, and no country
can afford to act solely out of its own interests.
Chinese state capitalism has become the basis of
rapid, impressive economic growth, while capitalism
and market incentives, as evidenced by the CPC documents and speeches of the Communist Party’s leaders,
are merely tools for creating the material basis of socialism. Therefore, such great attention from the congress to the congress is paid in China to the economic
activity of the state and ensuring the growth of population's incomes. After all, socialism cannot be built in a
poor country.
The fulfillment of these large-scale plans puts high
demands on the quality of party-state leadership.
Hence, there special role of General Secretary of CPC
Central Committee, Xi Jinping, was officially formalized. Simultaneously, the very principle of collective
leadership remains, and fortune-telling about the presence and/or absence of Xi Jinping's successor in China
leads to nothing, only overshadowing the really important strategic decisions adopted in Beijing at the
XIX Congress of the CPC.
Summary
The history of the People's Republic of China has
its own ups and downs. Among the individuals who
have significantly changed the country’s profile in the
international arena, one can single out Mao Zedong,
who conducted a series of revolutions and made the
country independent, and Deng Xiaoping with his pragmatism, which made the country prosperous economically. And the current Secretary General of the PRC, Xi
Jinping, would make it strong again - propelling the
country into its “new era.”
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Although Mr. Xi officially joined the position of
General Secretary of CPC in 2012, his term, in fact, began after the XIX Congress of Communist Party of
China. There, he defined the main directions of his policy and the fact that he did not mention his successor,
despite his advanced age, does not exclude that he is
more likely to stay for the third term of his power. The
basic ideas expressed at the XIX congress in October
2017 are considered to be a personnel revolution, and
an improved ideology of “socialism with Chinese characteristics”. If the famous predecessors of Mr. Xi, Mao
Zedong and Deng Xiaoping, were the founders of Chinese socialism of the last century, Xi Jinping has
changed the Marxist-Leninist concept of socialism,
adding shades of nationalism and traditional Chinese
traits, turning the socialism of his great predecessors
into an ideology more reminiscent of Stalinism. In
other words, “Xi Jinping Thought on Socialism with
Chinese Characteristics for a New Era” elevates Xi to
the status of Mao and Deng and could allow Xi to exert
some measure of control over China’s political apparatus for an indeterminate period, including from whatever official or symbolic position he takes following his
second term.
In addition, significant reforms have been made in
the personnel policy of the party and republic as a
whole. According to Xi Jinping, “the old bureaucracy”
was an obstacle to the fulfillment of his main goal - the
creation of an internally strong and viable political system. Surrounding himself with the most loyal people
and removing potential oppositionists, Mr. Xi left the
question of his successor open, as he saw in it a lesser
need than creating a stable political and, therefore, economic systems. The nature of Chinese power is becoming more authoritarian, since the government has set
ambitious tasks in the economy, the country wants to
make a new leap, and for him it is necessary to fix a
new team. The leader can remain the same. Deng Xiaoping, as an instance, did not have the title of chairman
of PRC or General Secretary of the Communist Party,
but from 1978 to 1989 he was the leader of the country.
At the end of the second five-year plan, Mr. Xi can
change the Constitution of China, which now forbids
one person to serve as a chairman for more than two
consecutive terms. However, soon Mr. Xi might remain
the actual leader, occupying another post. The fact that
the year of 2035 appeared in the Chinese planning, to
which the army should be modernized and the construction of a “moderately prosperous society” (both goals
of Xi Jinping was named at the congress), can signal
about Mr. Xi's plans to remain in power until this time.
Thus, the XIX Congress of Communist Party of
China, although it did not change the current power in
the country, but set new global priorities for General
Secretary, Xi Jinping - the concentration of power to
carry out the task of a serious economic restructuring
called “Socialism with Chinese characteristics”.
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Abstract
The article describes the essence of the concept of archetypes and the specific archetypes of the education
system in Ukraine. The author made an attempt to study the archetypal nature of the pedagogical and psychological
paradigm of Ukraine, outlined the principles of formation of a system of archetypes of education of persons with
special needs, determined the archetypal peculiarities in relation to such children, characterized the specifics of
their upbringing and psychological support. The article describes the main periods of formation of modern Ukrainian archetypes, their levels, features of origin, formation. The author deals with the relation between archaisms,
stereotypes and modernization reforms of society.
Анотація
У статті розкрито сутність поняття архетипів та специфіку архетиповості системи освіти Україні. Автором здійснено спробу дослідження архетиповості педагогічної і психологічної парадигми України, окреслено засади формування системи архетипів освіти осіб з особливими потребами, визначено архетипові
особливості у ставленні до таких дітей, охарактеризовано специфіку їх виховання та психологічного супроводу. У статті означено основні періоди становлення сучасних українських архетипів, їх рівні, особливості виникнення, формування. Автором розглянуто співвідношення між архаїзмами, стереотипами та модернізаційними реформами соціуму.
Keywords: special psychology, special pedagogy, education of persons with special needs, archetypes, system of archetypes.
Ключові слова: спеціальна психологія, спеціальна педагогіка, освіта осіб з особливим потребами,
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Актуальність теми статті зумовлена потребою
аналізу взаємовпливу архетипів як несвідомих
форм засвоєння, збереження, передачі і відтворення самобутності народу та процесів модернізації суспільства в умовах глобалізації на формування
системи освіти, зокрема системи освіти та психологічного супроводу дітей з особливими потребами.
Архетиповість спеціальної освіти та психології розглядається нами як сукупність незмінних елементів поведінки, самовизначення, світобачення та
самоідентифікації власне українських принципів,
методів навчання і виховання, які переходять у спадок від покоління до покоління і є загальновживаними певним народом, як культурна детермінанта
етнічного характеру, як форма самоствердження
нації тощо, є важливим чинником організації освітянського простору суспільства, освітянських практик.

Для України як молодої держави дослідження
архетиповості освітньої і психологічної парадигми
визначається ще й потребою осягнення засад формування спеціальної педагогіки, визначення архетипових особливостей у ставленні до дітей з особливими потребами, їх виховання, психологічного
супроводу таких дітей і сімей, що їх виховують
співвідношення вище означеного з модернізаційними реформами. Складовою цієї задачі є аналіз
впливу українських стереотипів (архетипів виховання, соціально-економічних дій, методів навчання і виховання тощо) на процеси реформування
суспільства в контексті його активізації або гальмування віджилими уявленнями людей про світ, своє
місце в ньому, що впливає на формування особистості дитини, процеси виховання та вцілому на систему взаємодії з дітьми, що мають особливі потреби.
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Дослідження архетиповості спеціальної освіти
є малопредставленими і розкривають переважно історію становлення спеціальної освіти в Україні.
Феномен архетипу, як усталеного образу бачення світу вважається достатньо розробленою
психологічною категорією. Вона розглядається з
різних позицій у працях психологів О. Артем′євої,
Ф. Василюка, О. Верніка, В. Зінченка, Дж. Келлі,
Д. Леонтьєва, У. Найссера, Ж. Піаже, В. Петренка,
С. Симоненко, С. Смірнова, Т. Титаренко та ін.
Вивченням архетипів як колективного несвідомого
певної групи осіб займалися такі дослідники як
М. Бодкін, Ж. Дюран, М. Еліаде, Е. Мелетинський,
Е. Нойман, К.-Л. Стросс, Н. Фрай та ін. У своїх роботах роль та вплив архетипів на соціальну
дійсність досліджували К. Юнг, Г. Бедненко,
Н. Гаєвська, О. Донченко, Є. Мелетинський, О. Потебня, О. Романенко.
Плідними у цьому контексті є дослідження науковців щодо проблеми національної ідентичності
за умов глобалізаційних зрушень та збереження етнічної самобутності й цілісності спільнот: Б. Андерсона, З. Баумана, П. Бергера, Г. Блумера, П. Бурдьє, Ю. Габермаса, С. Гантінгтона, Е. Гідденса,
І. Гофмана, М. Гроха, Р. Дарендорфа, М. Еліаде,
Е. Еріксона, Т. Майєра, Т. Мітчелла, Е. Тоффлера,
А. Турена, В. Хесле та ін. Найбільш розроблену
концепцію національної ідентичності серед сучасних західних дослідників запропонували С. Гантінгтон, Е. Гідденс, Ю. Габермас, А. Етціоні.
Однак багато питань, пов’язаних з проблемою
визначення змісту та структури етнонаціонального
архетипу, його впливу на самоідентифікацію освітніх процесів, загалом на гуманітарну сферу, де продукуються смисли життєдіяльності суспільства залишаються наразі актуальними, оскільки увага дослідників, переважно, акцентується на стереотипах
поведінки суспільства щодо дітей з порушеннями
психофізичного розвитку та ставленні соціуму до
таких дітей. Окрім того не знайшли поки що достатнього опосередкування проблеми взаємозв’язку
архетиповості суспільства та відображення архетипів в доктрині спеціальної педагогіки та психології,
впливу архетипів на гуманітарну політику держави.
Теоретико-методологічною основою цього
аналізу можуть слугувати роботи українських науковців – О. Валевського, О. Власюка, М. Головатого, В. Горбуліна, В. Грубова, О.Дзьобаня, С.Здіорука, В. Кременя, Н.Крохмаль, Ю. Левенця, О.Литвиненка, В. Лозового, Г. Нестеренко, М. Розумного,
І. Надольного, В. Огнев’юка, Н. Рижко, Г. Яворської та інших в яких проаналізовані виміри суспільного буття, зміст та чинники державних гуманітарних та культурних політик, їх впливу на людину та
соціум, умови, чинники та виклики формування сучасних стереотипів на різні сфери сучасності. Ці та
інші обставини визначили об’єкт дослідження публікації.
Проблема дослідження архетипів, зокрема
освітнього й психологічного простору, була і залишається маловивченим питанням та суперечливою
науковою категорією. Це пов'язано з низкою об'єк-
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тивних причин, по-перше, з теоретичної «розмитістю», неоднозначністю поняття архетип, по-друге,
з відсутністю у світовій науці загальноприйнятої
теорії архетипу, єдиної точки зору на генезис цього
феномена. Крім того, немає чіткої класифікації архетипів, часто це поняття вживається в різних значеннях, ототожнюючи з поняттями архетипний образ, архетипний мотив, символ, стереотип та ін.
На основі аналізу наукових джерел (А. Бичко,
П. Гнатенко, М. Губогло, В. Євтуха, О. Донченко,
О. Киричука, В.Кременя, С. Кримського, Д. Пагави,
Є. Чернявського, В. Шинкарук) нами виокремлено
декілька підходів (соціальний, психологічний та
педагогічний) до розуміння сутності дослідження
архетиповості освіти, що дозволило визначити її як
умову, необхідну для дотримання існуючих в суспільстві цінностей, прав та норм поведінки; як розвинену здатність самореалізації найважливіших автентичних особливостей етносу через систему виховання, як основного джерела передачі інформації
етносу; як духовно-практичний досвід, який може
бути успішно освоєний у процесі ранньої навчальної діяльності; як колективне безсвідоме, яке реалізовується в процесі засвоєння норм, правил, цінностей, засобами родинного і суспільного виховання
[2, с. 95], [3, с. 64], [5, с. 239], [7].
Українська архетиповість системи освіти й
психології – це не лише прийняття певних групових
уявлень, готовність сприймання подібного напрямку думок, використання певних стилів, методів
виховання тощо. Це також побудова системи ставлень і дій у різних життєвих ситуаціях, це пізнання
та сприйняття власної етнічної поведінкової моделі, що передбачає певні, притаманні лише українському вихованню та буттю емоційні реакції тощо.
[6].
Проведений аналіз дав змогу встановити, що
українські архетипи спеціальної педагогіки та психології пройшли тривалий шлях становлення під
впливом низки культурно-історичних подій, що передбачали різне ставлення до виховання та розуміння особистості з особливостями психофізичного
розвитку. За його результатами було виокремлено 7
макроперіодів формування архетипів спеціальної
освіти в Україні: період Київської Русі; період становлення та формування нових образів світосприйняття ХVІ ст. (Реформація); період гетьмансько-козацької доби; період – ХІХ ст.; період початку ХХ
ст.; період радянських часів та період відокремлення від Радянського Союзу та проголошення Україною незалежності [1, с. 30-31], [7].
Архетип є складним утворенням, яке формується у взаємодії об’єктивних і суб’єктивних факторів соціуму. Об'єктивні фактори виникнення певного архетипу опосередковані зовнішніми впливами: геополітичне становище, історія, економіка,
соціальна ситуація. Суб'єктивні фактори, які впливають на виникнення архетипи є міфи, казки народу, які виступають стимуляторами реалізації несвідомих моделей господарсько-культурної та соціально-політичної діяльності [2, с. 108].
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За результатами наукового аналізу вдалось
встановити, що сучасний архетип освіти осіб з особливими потребами характеризується декількома
основними рисами. Так, можна виокремити та охарактеризувати, що архетипне ядро української спеціальної освіти складається з наступних п’ятьох основних архетипічних рис: кардіоцентризму (переважання інтуїтивних рішень над раціональними,
чуттєвості над мисленням, сентиментальності та
любові до ближнього, довірі, що робить українську
систему освіти уразливою та менш продуктивною,
ніж вона могла би бути, порівняно, скажімо, з раціональною європейською освітою для осіб з особливими потребами); світоглядної толерантності (здатність українців приймати у свою культуру та систему навчання й виховання ментальні настанови
інших народів, їхніх культур, систем освіти тощо);
індивідуалізму, який розвивається у персоналізм
(вірі в довічні зразки, педагогічні ідеї, слідування
усталеним зразкам радянського виховання як єдиновірного, правильного тощо); глибинного оптимізму. Ці риси архетипу є водночас як перевагами, так
і, більшість з них – недоліками, які заважають реформам у системі спеціальної педагогіки та психології в Україні.
Як зазначає В. Кремень: «Освітня сфера відображає суспільну необхідність оптимального поєднання традиційних національних цінностей з інноваційними цінностями глобальної культури» [5, с.
165]. Проблема полягає в тім, що критеріїв такого
оптимального поєднання не запропоновано, а це автоматично надає необмежений простір для несумісних інтерпретацій. На противагу Д. Пагава, зазначає, що реформи у сучасній спеціальній освіті повинні виходити не лише з людського менталітету,
способу мислення, а й зі «зміни культури емоційних переживань, ціннісних орієнтацій, способів діяльності, поведінки і способу життя як в індивідуально-особистісному, так і в суспільному масштабі»
[7].
Результативними та цікавими в цьому контексті були дослідження Б. Парахонського та
М. Поповича. Так, М. Попович зауважував, що психологічно-історична реконструкція та моделювання архетипів допомагає оцінити культурні, освітні процеси та етнонаціональні кризи як прості лінійні явища, а «архетипізація» – це один з
перспективних методів дослідження свідомості та
психології народу. Такий метод полягає в емпіричному доведенні наскрізного характеру архетипних
структур, моделей, що притаманні та простежуються в етнічній самобутності народу, його індивідуальній історії та становленні характеру [8]. Б. Парахонський підтримуючи подібні думки та дослідження, зауважував, що «архетип» це не теологічні
та філософські роздуми про душу певного народу.
Це, перш за все, риси, якими, характеризують українця виходячи з поєднання таких трьох факторів: історично-політичного, культурного та соціальнопобутового, – і які не зникають, залишаються яскравими, такими, що відрізняють українців (чи інший народ) у глобалізаційному просторі. Оскільки
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наприклад, доброта, душевність, чесність є притаманними характеристиками багатьох етносів, а волелюбність, співочість, працьовитість вже більш
конкретизує та наближує нас до розуміння, наприклад, архетипічного характеру і психологічного образу українця [3, с. 64-65].
Варто означити, що виникнення архетипу передбачає проходження трьох рівнів його формування :
1. Емоційний рівень – систематизація знань і
поява певної рольової поведінки, що закріплюється
за тим чи іншим образом, поява символіки, яка підкріплює архетип, тобто атрибутики (виникає як
чуттєва форма, на принципах «подобається-неподобається», «гарне-погане»);
2. Когнітивно-вербальний – знання про певний образ починає передаватися в процесах життєдіяльності етносу, часто має форму переказів життєвого досвіду або соціально-історичного научіння
(легенди, фольклор, міфи, історія народу тощо);
3. Поведінковий – актуалізація фіксованих
установок, ціннісних орієнтацій, етнічних цінностей (втілення у власній життєдіяльності, або повне
відкидання) [7], [8].
Зазначені рівні демонструють, що архетип має
певний онтогенез. Він, як будь-яке явище проходить певний цикл народження, становлення, життя,
та, часом, смерті. Чим яскравіший архетип, тобто
чим більше він був насичений на першому емоційному рівні, тим довше він буде існувати. Другим
показником довговічності архетипу є його «рівень
передавання», що формується на другому рівні.
Третій рівень виступає, швидше, показником, тобто
наскільки архетип дієвий та актуальний для даного
часу, ситуації т.і. Крім того, виходячи з цих рівнів,
можна зробити висновок, що архетипи можна також створювати штучно, популяризувати, насичуючи при цьому необхідними атрибутивними ознаками, що вимагає кожен рівень. Підсумовуючи, варто наголосити, що архетипи є сталою формою
існування колективної свідомості. Вони не залежать від кон’юнктурних умов їх актуалізації; архетипи укорінені безпосередньо в загальнолюдському досвіді і відповідають основним потребам людини, внаслідок чого вони впливають на всі
соціальні інститути та системи, зокрема на систему
освіти України (виховання осіб з особливими потребами, надання таким особам психологічного супроводу, система допомоги у профорієнтації, загалом адаптація у сучасному соціумі).
У науковому обігу в галузі психології особистості, енопсихології, філософії можна зустріти велику кількість класифікацій та типізацій архетипів.
Всі архетипи в сукупності складають певну цілісну
кількісно-якісну структуру, яка формує матрицю
несвідомого. Кожний етнос має свій набір архетипів, що склався історично, генетично, географічно і
який впливає на функціонування суспільства загалом та його систем зокрема. На формування та виникнення архетипів впливає низка факторів, що можна класифікувати за критеріями у чотири групи:
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1. Об'єктні: фактори, що визначаються ставленням до влади, системи управління та керуючих
структур;
2. Комунікативні: фактори, обумовлюються
самим процесом розуміння й оцінки історії, побуту,
культури народу тощо;
3. Ситуативні: соціальний, економічний і політичний контексти, у яких відбувається сприйняття народу та порівняння свого розвитку з іншими народами у ретроспективному контексті;
4. Суб'єктивні: фактори, пов'язані із соціальними й психологічними особливостями сприймання індивідів певного та власне свого етносу [6].
Важливо відмітити, що архетип – це не просто
набір образів, певна традиція чи звичай. Важлива
якісна характеристика архетипу є, по-перше, його
емоційна наповненість, по-друге, не абстрактний
характер існування. Цю думку поділяв К. Юнг,
який здійснив спробу розділити архетипи за певними функціональними критеріями, щоб уникнути
їх абстрактності. К. Юнг описав значну кількість
архетипів та їхніх символічних проявів [8, с. 187].
В цілому, серед типових рис українського архетипу спеціальної освіти нами було визначено: волелюбство, демократичність, релігійності, сімейність, господарскість; працелюбність; музичність;
повагу до жінки та старших; толерантність; гостинність та деякі інші. Проте, поряд із позитивними характеристиками та елементами структури архетипу, українське архетипове несвідоме наповнене і
низкою таких характеристик: комплексом меншовартості, переконанням «другосортності» особистості, зневірою (відсутність відповідальності та
віри у власноручну зміну якості життя, благополуччя, здоров’я, добробуту та ін.), довірливістю, інфантильністю та незрілістю, безвідповідальністю
за майбутнє, нездатністю до вольових рішень та кардинальних змін, вірою в фінансове щастя та всевладність грошей [4, с.76-78], [6].
Формуванню таких складових архетипу спеціальної освіти в Україні сприяє низка факторів, зокрема засоби масової інформації, нав’язуванні стереотипні погляди на Україну інших країн, сформований негативний імідж українців як безвольних та
слабкодухих осіб та багато ін.
Так, з одного боку, сутність системи освіти
осіб з особливими потребами залежить від ментальних пріоритетів та сформованих архетипів народу.
З іншого, самі ці пріоритети, життєві цінності, ідеали, просто кажучи – архетипи, залежать від освітніх потенцій суспільства, його прагнення до відтворення в кожному наступному поколінні власних культурних традицій, моральних засад, та розвитку
саме позитивних рис.
Варто зазначити, що у сучасну епоху глобалізаційних трансформацій всіх сфер життєдіяльності
соціуму дослідження буття етносу є вимогою часу і
однією з пріоритетних проблем соціального пізнання. Це обумовлено і зростанням усвідомлення
людиною соціокультурної неповторності та окремішності буття своєї спільноти, й активізацією перебудови українського суспільства, систем освіти й
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виховання, зокрема і низки реформ що відбуваються у спеціальній освіті і психології.
Провідними чинниками сучасних реформ та
трансформацій у спеціальній освіті можуть стати
символічні форми, які перебувають у постійному
але повільному русі і схильні до еволюції. К. Юнг у
своїх роботах зазначав, досліджуючи архетипи та
колективне несвідоме. що символи сприяють утворенню етносів і створюють психічні та організаційні засади суспільного життя [8]. Колективне несвідоме з'являється за допомогою колективних переживань етнічної групи як певних неусвідомлених
реакцій, що виявляються в характерних для цієї
групи універсальних прообразах, які є підсвідомими детермінантами поведінки і мислення кожного індивіда. Такі універсальні праобрази К. Юнг
та його послідовники, власне і називали «архетипами».
В науковому дискурсі існує широкий спектр
підходів, поглядів і концепцій тлумачення процесів
архетипізації освіти, стереотипізації педагогічних
підходів у вихованні та навчанні осіб з особливими
потребами, проте складність, багатогранність, різноманітність форм етнічного буття, часто кардинально протилежні тенденції розвитку, залишають
широкий простір для подальших науковий досліджень. Більшість науковців у ХХІ столітті наголошують на проблемі труднощів «виживання» народів в умовах глобалізації, бурхливого науково технічного розвитку, екологічних криз, зростання
інформаційних навантажень. Звідси очевидно, що
збереження та захист автентичного історичного,
культурного, духовного образу етнічних спільнот
вимагає створення особливої стратегії і комплексу
заходів відтворення соціокультурного різноманіття
людства, що неможливо без поглибленого вивчення та розкриття сутності однієї з найважливіших складових кожного народу – етнічного архетипу в різних сферах суспільного буття, зокрема в
освітній.
Від так, підсумовуючи результати аналізу, зазначимо, що для формування та підкріплення вияву
позитивних рис архетипу освіти України, зокрема
освіти осіб з особливими потребами, реформування
та модернізації системи спеціальної освіти має ґрунтуватись на вихованні та формуванні у особистості дитини саме українського архетипічного образу. Оскільки повернення до проукраїнських архетипів (архетипів виховання і навчання) допоможе
вийти із стану невизначеності, позбутися стереотипу «краще європеєць, ніж «неукраїнець» чи «радянець», здійснити якісну модернізацію та необхідні зміни на краще. Оскільки архетип освіти певного народу, зокрема українців, закріплений
безпосередньо в загальнолюдському досвіді і відповідає основним потребам особистості. Архетипи
– це система світосприйняття, самоорганізації і саморегуляції певного народу, що містить елементи
формування моральних цінностей, норм, принципів
виховання, взаємини між людьми, організації навчання та виховання та багато іншого.
Слідування архетипам – це вплив на розвиток
особливостей світосприйняття і самоорганізації
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особистості дитини, формування природних моральних цінностей, принципів виховання, взаємини
між людьми, організації побуту. Загалом повернення до колективного безсвідомого, тобто архетипу, веде до упорядкування етносу та повернення
до саморозуміння та самосприйняття на мікро- та
макрорівнях, виступаючи чинником безпечної взаємодії з іншими системами виховання та навчання
(інших народів) без втрати унікальності та автентичності.
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