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Abstract 

The Great Silk Road - the first experience of worldwide cooperation: trade, spiritual and cultural exchange 

between East and West. One of its results was the objective and spiritual world of the ancient Turks of the VI-VIII 

centuries. 

The purpose of the study is to show how the subject and spiritual world of the Silk Road was artistically 

reflected in the ancient Turkic runic monuments of the VIII century (Orkhon historical and heroic poems of the 

time of the II Turkic Haganate and in the Yenisei epitaphs). 

For the first time, using the best examples of the ancient Turkic epic tradition as an example, it is shown how, 

thanks to historical contacts with the richest civilizations of the Silk Road countries, the culture of the ancient 

Türks was enriched: first, under the mighty influence of China from the Tang era, and then other active participants 

in the Silk Road, including Rome (Byzantium). 

It is important to note that on the Silk Road, the Turks were not only participants in this process, but, like 

China, stood at its historical origins. And this relevant aspect requires its own separate special study. 

Undoubtedly, the study of the subject and spiritual worlds of the East and West in ancient Turkic-speaking 

literature is of promising future importance both for the history and theory of ancient languages and literature, and 

for the development of modern international cooperation of scientists joining forces for joint projects in the field 

of innovations in Turkology and Oriental studies , in the field of literary and scientific translation and for the 

purpose of intercultural communication. 

 

Аннотация 

Великий Шелковый путь - первый опыт всемирного сотрудничества: торгового, духовного и 

культурного обмена между Востоком и Западом. Одним из его результатов стал предметный и духовный 

мир древних тюрок VI-VIII веков. 

Цель исследования показать, как художественно отразился предметный и духовный мир Шелкового 

пути в древнетюркских рунических памятниках VIII века (орхонских историко-героических поэмах вре-

мени II Тюркского каганата и в енисейских эпитафиях). 

Впервые на примере лучших образцов древнетюркской эпической традиции показано, как вследствие 

исторических контактов с богатейшими цивилизациями стран Шелкового пути обогащалась культура 

древних тюрков: сначала под могучим влиянием Китая времени эпохи Тан, а затем – и других активных 

участников Шелкового пути, включая Рим (Византию). 

Важно отметить, что на Шелковом пути тюрки были не только участниками этого процесса, но, как и 

Китай, стояли у его исторических истоков возникновения. И этот актуальный аспект требует своего от-

дельного специального исследования. 

Безусловно, изучение предметного и духовного мира Востока и Запада в древних тюркоязычных ли-

тературах имеет актуальное перспективное значение как для истории и теории древних языков и литера-

тур, так и для развития современного международного сотрудничества ученых, объединяющих свои уси-

лия для совместных проектов в сфере инноваций в тюркологии и востоковедении, в области художествен-

ного и научного перевода и в целях межкультурной коммуникации. 

 

Keywords: Türks, subject and spiritual world, Silk Road, Tan era, Byzantium, Rome. 

Ключевые слова: тюрки, предметный и духовный мир, Шелковый путь, эпоха Тан, Византия, Рим. 
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Введение. Настоящая статья стала ответом на 

стереотипы, сложившиеся в современной науке от-

носительно роли тюрок на Великом Шелковом 

пути – перекрестье Востока и Запада. О вкладе ко-

чевых тюрков в мировую культуру и цивилизацию 

пишут такие известные казахстанские культуро-

логи, как Ауэзов М.М. [3, c 35] и Булекбаев С.Б. [7, 

2]. 

Древние тюрки (кок тюрки) были носителями 

многовековых традиций, унаследовав их от хуннов, 

саков и массагетов. Они активно воздействовали на 

соседние племена и народы. Так, хорошо известно, 

что у истоков торговли по «сухому» Шелковому 

пути выступают как Китай времени правления им-

ператора У-Ди (II век до н.э.), так и хунны, без ко-

торых невозможно было бы реализовать этот пер-

вый в мире глобальный культурно-исторический 

проект. Поэтому вполне справедливо замечание ав-

тора монографии «Великий Шелковый путь и Цен-

тральная Азия» о том, что «…тюрки внесли боль-

шой вклад по эксплуатации и обеспечению Вели-

кого Шелкового пути товарами, транспортными 

средствами и обслуживающим персоналом» [18, с. 

2]. 

Важно выявить культурно-историческую спе-

цифику, причины изменения духовной и соци-

ально-экономической жизни тюркских кочевников 

под воздействием уникального процесса – Шелко-

вый путь. Основную роль здесь сыграли контактно-

типологические связи.  Так, исследователь лите-

ратур Центральной Азии И.В. Стеблева, касаясь ис-

тории древней тюркоязычной литературы, пишет, 

что «в этот период (середина VI века) Тюркский ка-

ганат начинает играть главную роль в политиче-

ской жизни не только Центральной, но и Средней 

Азии. В конце шестого века Тюркский каганат имел 

политические и экономические отношения с Визан-

тией, Ираном и Китайской империей» [15, с. 196]. 

Глобальная культурная, торгово-экономическая 

среда ярко характеризует Шелковый путь на всем 

его протяжении от Тихого океана до Средиземно-

морья, Ближнего Востока и Африки. И важной точ-

кой пересечения Европы и Азии в VI-VIII веках 

стала кочевая страна кок-тюрок – Великий Тюрк-

ский каганат. 

Исторический и культурный опыт древних тю-

рок, всех народов Шелкового пути, особенно актуа-

лен сегодня, в XXI веке, когда наметился духовный 

кризис в отношениях между Западом и Востоком, 

когда между ними отсутствует конструктивный 

диалог. Поэтому идея всеобщего единения, толе-

рантности, так ярко характеризовавшие среду Шел-

кового пути, ныне получает свое новое актуальное 

наполнение. 

Методы. Предметный и духовный мир Шел-

кового пути в эпической традиции кок-тюрков 

имеет важное значение для широких исследований 

древних языков и культур, для развития междуна-

родного сотрудничества ученых, алтаистов, восто-

коведов, тюркологов. 

Научно-теоретическую и методологическую 

базу исследования составили подходы и концепции 

таких ученых, как Айдаров Г.А., Аманжолов А.С., 

Ауэзов М.М., Байпаков К.М., Bernard P., Булекбаев 

С.Б., Bussagli M., Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 

Петров А.М., Рветладзе Е., Rowland B., Стеблева 

И.В., Хошимов М. 

Основным материалом исследования послу-

жили рунические тексты древних тюрок эпохи II 

Тюркского каганата, статьи и монографии казах-

ских и зарубежных ученых: лингвистов, литерату-

роведов-медиевистов, культурологов, содействую-

щих комплексному подходу в изучении актуальных 

проблем кочевья времени Шелковом Пути. 

В процессе сравнительно-сопоставительного 

анализа раскрываются широкие контактно-типоло-

гические связи тюрок с народами Востока и Запада. 

Так, поэзия эпохи Тан оказала огромное воздей-

ствие на кочевых тюрок в плане установления 

права и государственности, этики и эстетики: тюрк-

ская поэзия значительно обогатилась новыми жан-

ровыми формами, обрела черты и пафос подлинной 

классики, дошла до высот мирового поэтического 

искусства. Среда Шелкового Пути времени станов-

ления и расцвета Тюркского каганата засверкала 

яркой плеядой выдающихся тюркских правителей, 

поэтов-ораторов, полководцев, советников, творив-

ших в соответствии с новыми идеологическими и 

эстетическими запросами времени. Эти новые со-

циально-экономические, религиозные, культурно-

языковые и иные факторы, безусловно, сформиро-

вали и новый тип человека древнетюркской куль-

туры, его мышление, его удивительный поэтиче-

ский язык. 

Системно-аналитический метод помог более 

глубокому осмыслению ценностного содержания 

духовно-предметного мира Шелкового пути в 

тюркских поэмах VIII века. 

Историко-функциональный подход раскры-

вает сущность тюркской эпической культуры, на ее 

изначальную связь не только с духовным миром: 

мифом, обрядом и ритуалом, - но и с обществен-

ными функциями и назначением ораторского тек-

ста. 

Теория. Великий Шелковый путь возник зако-

номерно как торгово-экономическая потребность 

соседствующих народов. Контуры его обозначи-

лись в глубокой древности (Япония, Корея, Китай, 

Тибет, Индия, Дешти-и-Кипчак, Иран, страны Сре-

диземноморья, Ближний Восток, Северная Аф-

рика). Уже тогда «проявлялись» контакты между 

странами Тихого океана и Средиземноморья. О 

древнейших путях формирования торговых путей 

Востока и Запада, о контактах древних народов пи-

сали замечательные исследователи, такие как 

Bernard P. [5], Bussagli M. [8], Rowland B. [13] и дру-

гие. Одними из основных проводников торговых и 

культурных процессов на Шелковом пути были 

тюрки, подвижные кочевники Азии. 

Во второй половине VI в. ситуация сложилась 

так, что «на громадных просторах евразийского ма-

терика и без того напряженная политическая обста-

новка осложнилась соперничеством трех великих 

держав – Византийской империи, Сасанидского 

Ирана и Великого тюркского (тюркютского) кага-

ната. Одной из причин борьбы между ними стал 
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шелк, который приравнивался к золоту и драгоцен-

ным камням» [14, с. 136-137]. 

Кроме шелка, который был самым востребо-

ванным товаром, из Китая в Великую Степь и в Ев-

ропу вывозились фарфоровые изделия, произведе-

ния искусства, рис, чай, различные пряности. 

Тюрки же доставляли в Китай по караванным доро-

гам Средней и Центральной Азии лучших скаку-

нов, оружие, золото, серебро, драгоценные ювелир-

ные изделия, кожу, шерсть, хлопок, плоды и овощи. 

Из высказываний сановника Чжан Цяна из-

вестно, что Китай вывозил также плоды, вино, раз-

ные другие продукты, которые обменивались на 

красивых и сильных хуннских коней. 

Исследователь А.М. Петров приводит следую-

щий ценный комментарий: «Чжан Цянь рассказал о 

товарах, о различных нужных вещах, которых нет у 

Китая, но которые можно было бы приобрести ...В 

рассказе о Фергане были упомянуты необычайно 

рослые и необыкновенной красоты кони...» [11, с. 

35]. Так, хуннские кони становятся одним из основ-

ных товаров для китайской стороны. Это подтвер-

ждают и другие ученые: «На севере жили тюркские 

народы – главный источник лошадей для Китая» 

[18, 29-30]. 

Богатый предметный мир экономики Востока, 

прежде всего Китая, ярко отразился в древнетюрк-

ской эпической традиции, особенно в Орхонских 

рунических памятниках VIII века в честь Кюль-те-

гина, Бильге-кагана и советника Тоньюкука. Таков 

фрагмент Малой поэмы в честь кагана Кюль-те-

гина, представленный в транскрипции и в русском 

поэтическом переводе: 

Тюркский текст (в тран-

скрипции) 

Поэтический перевод Предметный мир в 

памятнике 

Алтун, кумуш, асігаті, кутаі 

буңсыз анча барүр Табқач 

будун сабі суңук ақысі jым-

шак арміш.  

Серебро и шелка, и золото, // Спирт давая без 

меры, // Сладкоречьем, дарами // Слабость 

вселяя в тюрка, // Сильно манили табгачи // 

Соседствующие народы 

серебряные изделия, 

шелк, золото, спирт 

(или различные винные 

напитки) 

 [10, 57]  [12, 92]  

Этот предметный мир отражен и в историче-

ском описании роскошного приема византийских 

послов тюркским ханом, которое приводит Г. Ай-

даров, ссылаясь на путевые записи византийца Ме-

нандра: «Они обедали, и весь тот день провели в пи-

ровании в самом шатре. Он был сделан из шелковых 

тканей, искусно испещренных разными красками. 

Они пили вино, но не такое, какое у нас выжимается 

из винограда. На другой день они (римляне) были 

переведены в другую кущу, обитую и испещрен-

ную также шелковыми покровами... Дизавул (Ис-

теми-хан) сидел на ложе, которое было все из зо-

лота. На середине этого помещения были золотые 

сосуды и кропильницы, и бочки также золотые... В 

следующий день они пришли в другую комнату, 

где были столбы деревянные, покрытые золотом, 

также и ложе вызолоченное, поддерживаемое че-

тырьмя золотыми павлинами. Перед комнатой на 

большом пространстве в длину были расставлены 

телеги, на которых было множество серебра, блюда 

и корзины и многие изображения четвероногих сде-

ланы из серебра, ничем не уступающие тем, кото-

рые делают у нас. В этом состоит роскошь князя» 

[1, 33]. Таким образом, предметный мир в выше-

приведенных памятниках древнетюркской поэзии 

прямо отражает торгово-экономические культур-

ные контакты тюрок с народами Европы и Азии, в 

частности – с Китаем и Византией, представитель 

которой, Менандр, отметил эстетическую значи-

мость тюркских изделий на Великом Шелковом 

пути: изделия, «ничем не уступающие тем, которые 

делают у нас». 

Великий Шелковый путь втянул в свою орбиту 

разные страны, создал единое торгово-экономиче-

ское, культурно-духовное поле трех континентов: 

Европы, Азии и Африки. В истории тюрок, персов, 

арабов, китайцев, индийцев, кавказских, средизем-

номорских народов это была первая демонстрация 

гармоничного человеческого общежития, уважения 

языков и религий, интереса к искусству, науке и 

экономике разных стран. 

Так, наряду с предметным миром древнетюрк-

ская эпическая традиция отразила и духовно-нрав-

ственный мир кок-тюрков. Это касалось сферы вос-

питания и образования тюркских каганов и совет-

ников. Судя по письменным источникам, основную 

роль тут также играл Китай. Показательна следую-

щая запись на «вечном камне», менгу-таш, в честь 

правителя Кюль-тегина: 

Тюркский текст (в тран-

скрипции) 

Поэтический перевод Духовный мир в памятнике 

Ман б(аңгу таш...табқа)ч 

kақанта бадізчі калуртім, 

бадізтім. Манің сабымын 

сымады: табқач kақаның 

ічракі бадізчіг ыты.  

Посланцам кагана табгачей, // Просла-

вившимся резьбою, // Повелел я вырезать 

слово. // Правильно написали, // По-

скольку каган табгачей // Прислал масте-

ров настоящих...  

знание ораторского искусства, 

тонкостей китайского языка, 

искусства резьбы по камню, 

стиля, жанра, функции и об-

щественной роли слова 

 [10, 74]  [12, 92]  
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Здесь примечательны два важных обстоятель-

ства: а) владение автором не только культурой ки-

тайского письма (знание тонкостей другого языка), 

но и искусства резьбы по камню, которым владели 

табгачи. Автор поэмы, Йоллыг-тегин, отмечает, что 

табгачские мастера «славны резьбою» по камню, 

что они «правильно написали», передав стиль, 

жанр, целевое назначение выбитого на камне 

письма-завета, а также – сохранив структуру и са-

кральную семантику (ориентальность); б) автор со-

поставляет выбитый мастерами текст с сочинен-

ным им. Он делает вывод: каган табгачей прислал 

«мастеров настоящих». 

Из этого фрагмента нам становится ясно, что 

автор поэмы знает китайский язык, образован по-

китайски, позиционирует себя носителем этой 

утонченной культуры, хорошо освоившим эстетику 

эпохи Тан. Более подробную информацию об обра-

зовании и воспитании тюркских правителей и со-

ветников VIII века мы получаем из надписи в честь 

советника Тоньюкука: 

Тюркский текст (в транскрипции) Поэтический перевод 

Bilga tonuquq ban ozum tabjac ilina qylyntym. 

Turk budun tabjacqa korur arti.  

Я, Тоньюкук-бильге, был воспитан в стране Табгач, // 

Когда весь тюркский народ под властью табгачей был. 

 [17, 113]  [12, 93] 

Исследователь Г. Айдаров пишет о том, что 

Тоньюкук «действительно принадлежал к млад-

шему поколению тюркской верхушки, которое, 

приняв вслед за своими отцами табгачские имена, 

получило образование в столице империи… О ха-

рактере образования дают сведения, содержащиеся 

в биографии инспектора Сэ Дэна: «В столице жили 

в качестве заложников много сыновей варваров 

всех четырех стран света. Среди прочих были Цан-

линь (тибетский военачальник), Ашидэ Юаньчжень 

и Сунь Ваньюн (киданский военачальник). Во 

время пребывания при дворе все они изучали ки-

тайские законы и установления, а когда вернулись 

назад, то нанесли ущерб нашей пограничной по-

лосе». После присоединения к Кутлугу Юаньжень 

принял тюркское имя Тоникук» [1, 26]. 

Духовная культура кок-тюрков зафиксирована 

в письменных источниках. Сама история ее разви-

тия связана с письмом. Исследователи отмечают, 

что «сохранившиеся до наших дней древнейшие па-

мятники написаны руническим, а также манихей-

ским и уйгурским письмом. С принятием тюрками 

ислама среди них стало распространяться арабское 

письмо постепенно вытеснившее уйгурское» [13, 

196]. Это говорит о влиянии, оказанное восточ-

ными народами на духовную и письменную куль-

туру тюрок. Например, исследователи Бугутской 

надписи (VI век), самого раннего памятника нацио-

нальной тюркской истории, пришли к выводу, что 

на формирование духовно-религиозного сознания 

тюрок большую роль оказал буддизм, пришедший 

из Индии. В надписи имеется прямое упоминание о 

том, что каган и его советник учреждают сангху 

(буддийскую общину), что там они исполняют буд-

дийские ритуалы и молитвы, что первым миссионе-

ром этого учения был буддийский монах Чинагупта 

(V в.) [9, 121-146]. 

Благодаря культурно-историческому влиянию 

Китая, Северной Индии, Тибета в Центральную 

Азию и Южную Сибирь был привнесен буддизм, 

произведения религиозного содержания. Это 

нашло свое отражение в тюркоязычных памятни-

ках, начиная с Бугутской надписи (VI век) и вплоть 

до «Книги гаданий» (Х век). Памятники отразили 

высокий уровень эстетической, этической, полити-

ческой, государственной мысли кок-тюрков, их 

мудрых вождей – творцов истории на Великом 

Шелковом пути. Культурный тип древнетюркского 

человека – правителя, мыслителя, оратора и поэта – 

не мог бы вполне сформироваться без влияния мо-

гучих цивилизаций Шелкового пути: Китая, Индии, 

Тибета и без своих культурных соседей – огузов, 

киданей, кыргызов. Их перечисляет руническая по-

эма VIII века: среди тех, кто пришел почтить па-

мять первых великих тюркских каганов – Бумына и 

Истеми, – упоминается и могущественный Рим: 

Тюркский текст (в транскрипции) Поэтический перевод 

Jуқчы сықытчы оңра. кун тоқсыkда 

Бокli чоліr(l)ir il, табқач, тупут, апра, 

пурум, kырkыз, уш kурыkан, отуз та-

тар, kытан, татабы – бунча будун 

каlіпан сықтамыс jуклaмыс. aнтақ 

куlіr kақан арміс… 

Для участия в обряде погребения [и] оплакивания cпереди, со 

[стороны] солнечного восхода, племенной союз беклийской 

степи, [а также] табгачи, тибетцы, aвары, Рим, кыргызы, уч-ку-

рыканы, отуз-татары, кидани, татабыйцы - столько народов 

пришло, [чтобы] оплакивать [и] участвовать в погребении. Та-

кие знаменитые каганы они были!  

 [6, 75].  [16, 144]. 

Здесь, в этой сакральной точке, происходит ис-

торическая встреча народов Европы и Азии, бегут 

мировые токи истории. Величие тюркских вождей 

отражено в эпической формуле – «Такие знамени-

тые каганы они были!»: об их исторических дея-

ниях знали и на Востоке, и на Западе. Они оставили 

блестящее духовное наследие. Что касается исто-

рии языка, то «не будет преувеличением, – пишет 

А. Аманжолов, – если скажем, что так называемые 

орхоно-енисейские, селенга-таласские и другие ру-

нические памятники древних тюркских племен или 

племенных союзов являются гордостью всех тюр-

коязычных народов... Они свидетельствуют о до-

вольно высоком культурном уровне их далеких 

предков. Доказательством высокого культурного 

уровня наших предков является, во-первых, суще-

ствование письменности в первые века нашей эры 
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хотя бы для запечатления отдельных сторон дея-

тельности вождей и племенных союзов кочевого 

общества. Во-вторых, об этом говорит и тот факт, 

что употребляемый нами алфавит, основа которого 

восходит к арамейскому, очень удачен для того вре-

мени, он приспособлен к звукам и законам тюрк-

ского языка, как это твердо установил В. Томсен [2, 

126]. Все говорит об актуальности исследования 

духовного мира Востока и Запада в древнетюрк-

ской эпической традиции, необходимости изучения 

тюркских языков и литератур. Необходимы также 

и более качественные художественные переводы 

замечательных образцов тюркской письменности. 

Наконец, исследование предметного и духовного 

мира Восток-Запад поспособствует международ-

ному содружеству ученых в сфере реализации про-

ектов и межкультурной коммуникации. 

«Рассказывая о Шелковым пути – этом двига-

теле мировой цивилизации, – пишет известный ис-

следователь средневековья К.М. Байпаков, – харак-

теризуя дороги, которые шли из Европы в Азию и в 

обратном направлении, пересекая безбрежные про-

сторы степей, переваливая высокие горы, опуска-

ясь в плодородные долины, а также описывая дико-

винные товары, древнее искусство и религии, сле-

дует подчеркнуть многогранность исторической и 

духовной жизни средневековья. Там, где встреча-

лись Запад и Восток, Европа и Азия, создалась бла-

гоприятная почва для взаимообогащения культур. 

Оседлые горожане и кочевые племена Казахстана 

смогли в результате взаимодействия с соседними и 

дальними странами и народами создать удивитель-

ную культуру, которая яркой жемчужиной сверкает 

в ожерелье древних культур человечества» [4, 14]. 

Заключение. 

1. Предметный и духовный мир Востока и За-

пада в древнетюркской эпической традиции стал 

результатом плодотворного торгово-экономиче-

ского взаимодействия, многовековых культурных 

контактов древних народов Европы и Азии, показал 

важное историческое значение кок-тюрок на Вели-

ком Шелковом пути. 

2. Памятники древнетюркской письменности 

отразили высокий уровень эстетической, этиче-

ской, политической и государственной мысли кок-

тюрков, их мудрых вождей – творцов истории на 

Великом Шелковом пути, средоточии Востока и За-

пада. 

3. Культурный тип древнетюркского человека 

– правителя, мыслителя, оратора и поэта, оставив-

шего яркие достижения в мировой этике, эстетике, 

теории государственности, в искусстве и эконо-

мике, – также результат благотворного влияния ци-

вилизаций на Шелковом пути. 

4. Исследование предметного и духовного 

мира Востока и Запада в древнетюркской эпиче-

ской традиции Шелкового пути не утратило своего 

острого актуального значения в сфере изучения 

тюркских языков и литератур, в сфере художе-

ственного перевода и для международного содру-

жества ученых, реализующих проекты в области 

востоковедения, тюркологии и межкультурного 

диалога Восток-Запад. 
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Abstract 

The article reveals the history of the worldwide celebration of book day and copyright on April 23. Attention 

is drawn to the history of the birth of the international holiday of the book and authorship. The connection of the 

date of veneration of the book with the birthdays or deaths of great writers of different countries is compared. 

Readers are offered a project "Book and Rose Day," dedicated to the biblioche. In addition, the classification 

characteristics of the project, levels and parameters of evaluation of the implementation of the cultural project are 

given. 

Аннотация 

В статье раскрывается история всемирного празднования дня книги и авторского права 23 апреля. 

Обращается внимание на историю зарождения международного праздника книги и авторства. Сопостав-

ляется связь даты почитания книги с днями рождения или смерти великих писателей разных стран. Чита-

телям предлагается проект «День книги и розы», приуроченный к библионочи. Кроме того, дается класси-

фикационная характеристика проекта, уровни и параметры оценки реализации культурного проекта. 

 

Keywords. World Book and Authorship Day, cultural project "Book and Rose Day," classification of the 

project concept, levels and parameters of evaluation of the project implementation. 

Ключевые слова. Всемирный день книги и авторства, культурный проект «День книги и розы», клас-

сификация концепции проекта, уровни и параметры оценки реализации проекта. 

 

Во всем мире 23 апреля считается днем книги 

и авторства. История появления этого события 

весьма интересна. 

Легенда гласит о том, что в озере поселился 

дракон, который опустошал окрестности и пожирал 

жителей города. Чтобы избежать гибели, они были 

вынуждены приносить ему в жертву своих детей. 

Так длилось до тех пор, пока не дошла очередь до 

царской дочери. Когда ее привели к озеру, вдруг по-

явился прекрасный юноша на белом коне и убил 

дракона. Кровь дракона разлилась по земле, и на 

этом месте вырос куст розы с огненно-красными 

цветами. Прекрасным юношей был Святой Геор-

гий. Он подарил девушке букет роз, а взамен полу-

чил книгу, которая всегда была с нею[1]. 

В средневековье Святой Георгий был провоз-

глашен покровителем Каталонии (Испания), днем 

его памяти считается 23 апреля. По сей день в Ка-

талонии проводится литературный конкурс в честь 

Святого Георгия, участникам которого дарятся 

цветы, а тот, кто купит 23 апреля книгу, в подарок 

получает розу [1, 3]. 

В 1923 году продавцы книг из Каталонии 

устроили книжную ярмарку, чтобы почтить память 

писателей, скончавшихся в 1616 году почти в один 

день. Это Мигель де Сервантес Сааведра (умер 

22.04), Инка Гарсиласо де ла Вега (умер 24.04) и 

Уильям Шекспир (умер 23.04). Дата 23 апреля сим-

волична и для мировой литературы, она является 

днем рождения или смерти известных писателей: 

Морис Дрюон (родился 23.04.1818), Жозел Пла 

(умер 23.04.1981), Халлдор Кильян Лакснесс (ро-

дился 23.04.1902), Мануэль Мехиа Вальехо (ро-

дился 23.04.1923). 

В настоящее время традиция проводить День 

книги закрепилась во многих странах, поэтому в 

1995 году ЮНЕСКО провозглашает каталонский 

День книги и розы Днем авторского права [2, 4]. 

День книги обращает внимание на роль писа-

телей в развитии духовности человека, так как 

книга учит, прежде всего, умению человека рассуж-

дать с самим собою и находить для себя ответы, ко-

торые без книги становятся порою неразреши-

мыми. 
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С 2001 года ЮНЕСКО проводит ежегодный 

отбор Мировой столицы книги. В отборочный ко-

митет входят представители ЮНЕСКО и трех меж-

дународных профессиональных книгоиздательских 

организаций – Международного союза издателей 

(МСИ), Международной федерации книготоргов-

цев (МФК), Международной федерации библиотеч-

ных ассоциаций и учреждений (МФБА). 

Звание Мировой столицы книги присваивается 

сроком на один год и вступает в силу 23 апреля, в 

день празднования Всемирного дня книги и автор-

ского права. Столицей книги в 2020 году станет Ку-

ала-Лумпур (Малайзия), в 2021 году – Тбилиси 

(Грузия). 

В России праздник книги находит широкое 

распространение. В Москве его обычно проводит 

на Арбате. Российский книжный союз и Междуна-

родный союз книголюбов организовывают куль-

турно-развлекательные мероприятия. В Санкт-Пе-

тербурге праздник книги проходит 23 апреля в сте-

нах Института Финляндии. 

По требованиям ЮНЕСКО, популяризация 

книги осуществляется через организацию книжных 

выставок, ярмарок, встреч с писателями и, конечно, 

дарении книг друг другу. Кроме того, проводятся 

различные акции, посвященные этому дню, биб-

лиотека освещает это событие, стараясь привлечь 

как можно больше читателей. Клуб книголюбов 

проводит к этому дню различные конкурсы: лите-

ратурный, рукописной миниатюрной книги и экс-

либриса, организует книжные выставки, читатель-

ские форумы, презентации книг и т.д. 

В практике уже накопилось множество пре-

красных примеров проведения дня книги. Однако 

проект требует особого подхода, так как необхо-

димо учитывать условия, материально-техниче-

скую базу, организационные условия, интересы и 

предпочтения читателей, поэтому реализация про-

екта «День книги и розы» на базе библиотек весьма 

актуальна. 

Для реализации этого проекта предлагаем чи-

тателям классификацию концепции проекта (Таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Классификация концепции проекта «День книги и розы» 

Классификационные признаки Тип проекта 

По уровню Проект 

По масштабу Средний 

По сложности Простой 

По срокам реализации 23 апреля 

По требованиям к качеству Бездефектный 

По уровню участников Муниципальный 

По характеру целевой задачи проекта Культурно-просветительский 

По главной причине возникновения По предложению ЮНЕСКО 

 

На основе концепции проекта разрабатывается 

программа реализации праздника, приуроченная к 

библионочи, которая становится традиционной в 

России. 

Программа может быть следующей. 

Инсценировка (сцена зарождения праздника 

книги и розы в исполнении самодеятельных арти-

стов). 

Пленарное заседание: 

 * выступление библиотекаря; 

 * выступление писателя; 

 * выступление представителя типографии; 

 * выступление представителей сторонних 

библиотек. 

Круглый стол: 

 * Презентация новинок книжного магазина 

(представитель магазина). 

 * Выступление участников события с аннота-

цией книг, прочитанных ими. 

* Аннотация книг с выставки, приуроченной к 

«Дню книги и розы». 

Распродажа книг с выставки и вручение розы 

в подарок за покупку книги. 

Кофе-брейк, интерьюирование, фотографи-

рование участников проекта. 

По предложению ЮНЕСКО, праздник «День 

книги» должен отвечать определенным критериям. 

Предлагаем научному сообществу авторские пара-

метры и уровни оценки данного проекта (Таблица 

2). 
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Таблица 2 

Уровни и параметры реализации проекта «День книги и розы» 

Уровень Параметр 

Высокий 

уровень  

(80-100%) 

Проект реализован на международном уровне, в его реализации принимали участие зару-

бежные и отечественные писатели (два и более), издательские организации (две и более), 

книготорговцы (два и более), библиотекари города (два и более)  

Средний 

уровень 

(60-79%) 

Проект реализован на муниципальном уровне, в его реализации принимали участие отече-

ственные писатели (не менее двух), издательские организации (не менее двух), книготор-

говцы (не менее двух), библиотекари города (не менее двух) 

Низкий 

уровень  

(менее 

59%) 

Проект реализован на уровне библиотеки, в его реализации принимали участие отечествен-

ные писатели (не менее одного), издательские организации (не менее одной), книготор-

говцы (не менее одного), библиотекари города (не менее одного) 

 

Анализ результатов реализации проекта опре-

деляется на основе обратной связи с участниками 

проекта. 

Методы получения информации: интерьюи-

рование, беседы, анкетирование, фотоотчет и др. 

Методы обработки полученной информа-

ции: круговая диаграмма, шкалирование, столбча-

тая диаграмма, таблица и др. 

Некоторые рекомендации по реализации 

проекта: 
1. Определить место проведения проекта. 

2. Предварительно установить бюджет 

проекта. 

3. Определить бюджет закупки книг и 

сделать закуп книг. 

4. Определить бюджет закупки цветов для 

дарения. 

5. Составить договор с цветочным магазином 

о поставке цветов к 23 апреля. 

6. Согласовать участие представителей 

книжных издательств. 

7. Согласовать участие представителей 

других библиотек. 

8. Согласовать участие отечественных 

писателей и зарубежья. 

9. Подготовить инсценировку. 

10. Проконтролировать участников проекта, 

которые выразят желание выступить с аннотацией 

прочитанных ими книг. 

Верится, что день 23 апреля и библионочь с ре-

ализацией проекта «День книги и розы» станет еще 

одним значимым и незабываемым событием для 

любителей книги. 
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В настоящее время российский Дальний Во-

сток испытывает приток иммигрантов из соседних 
азиатских стран и выходцев из бывших среднеази-
атских республик СССР. В связи с этим перед орга-
нами власти вновь актуальным становится вопрос 
об отношении к этому процессу. Для решения этой 
проблемы необходимо обратиться к историческому 
опыту Российской империи и СССР, вполне 
успешно справлявшимися с этими проблемами. 
Этот опыт, реализованный в различных подходах 
органов власти к азиатской иммиграции, отражен в 
значительном количестве историографических ра-
бот. 

Среди азиатских иммигрантов в дореволюци-
онный период численно преобладали выходцы из 
Китая и Кореи. Менее значительным был приток 
выходцев из Японии. Тема количественных показа-
телей азиатской иммиграции была затронута в ра-
ботах Д.Н. Шрейдера «Наш Дальний Восток. Три 
года в Уссурийском крае» [1], В.Д. Песоцкого 
«Корейский вопрос в Приамурье» [2].  

Глубоким исследованием в этой области явля-
ется труд В.В. Граве «Китайцы, корейцы и японцы 
в Приамурье» [3]. В нем всесторонне охарактеризо-
ваны азиатские этнические группы, возможности 
их использования в российской колонизации края.  

Причины японской иммиграции раскрыты в 
работе П. Василевича «Очерк быта японцев в При-
амурском крае» [4]. В ней приведены статистиче-
ские данные о численности японцев в начале XX 
века. 

В книге В.К. Арсеньева «Китайцы в Уссурий-
ском крае. (Историко-этнический очерк.)» [5] пред-
ставляют интерес рассуждения автора о том, что ки-
тайцы не смогли закрепиться в крае, так как приез-
жали на Дальний Восток без семей. В.К. Арсеньев 
в своей работе приводит численный состав китай-
цев в регионе за период с середины XIX века до 
1910 года. 

Особенности внешней и внутренней политики 
Китая, семейно-брачных отношений его населения 
раскрыты в работе Э. Паркера «Китай. Его история, 
политика и торговля с древнейших времен до 
наших дней» [6]. Эти сведения необходимы для по-
нимания процессов, которые происходили среди 
представителей китайской иммиграции, в том числе 
и на Дальнем Востоке России. 

В исследовании С.Д. Меркулова «Желтый труд 
и меры борьбы с наплывом желтой расы в При-
амурье» [7] и в работах А. Панова «Желтый вопрос 
в Приамурье» [8], «Желтый вопрос и меры борьбы 
с «желтым засильем» в Приамурье» [9] обоснована 
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политика российских органов власти по вытесне-
нию труда азиатских иммигрантов из экономики ре-
гиона. Эта проблема достаточно актуальна и в наше 
время, когда азиатские иммигранты составляют 
значительную конкуренцию для граждан России на 
рынке труда. 

В монографиях А.Г. Лубенцова «Хамкенская и 
Пхиенгангская провинции Кореи» [10] и А. Гамиль-
тона «Корея» [11] проанализированы особенности 
семейного быта корейцев, положения женщин в ко-
рейской семье. Эти сведения представляют инте-
рес, так как корейские иммигранты принесли с со-
бой свое понимание семейно-брачных отношений и 
традиций. Это было необходимо знать органам вла-
сти для правильного построения своей политики о 
русификации иммигрантов. 

Корейцам посвящен труд А.В. Кириллова 
«Корейцы. Медико-антропологический очерк» [12], 
в котором автор дал характеристику размера семьи, 
брачных отношений этого народа. Тема корейских 
иммигрантов на российской земле получила про-
должение в его работе «Корейцы села Благословен-
ного. (Историко-этнографический очерк)» [13]. 
А.В. Кириллов подробно изложил результаты 23-
летнего совместного проживания в селе русских и 
корейских семей. Представляют интерес его вы-
воды о сохранении традиционности корейской се-
мьи, ее противодействию русификации. 

Результаты корейской иммиграции охарактери-
зовали А.И. Насекин в труде «Корейцы Приамур-
ского края» [14] и С.Д. Аносов в работе «Корейцы 
в Уссурийском крае» [15]. Авторы приводят сведе-
ния о количественном составе корейских имми-
грантов, особенностях их хозяйственной деятель-
ности.  

Заметным явлением стали монографии Б.Д. 
Пака «Корейцы в Российской империи» [16] и 
«Корейцы в Советской России (1917 – конец 30-х 
годов)» [17]. В этих работах автор анализирует гос-
ударственную политику по русификации корейских 
семей, дает подробное описание хозяйственной де-
ятельности иммигрантов из Кореи. 

Дополняет эту информацию исследование Ким 
Сын Хва «Очерки по истории советских корейцев» 
[18]. В нем приведено большое количество стати-
стических данных об условиях проживания корей-
цев на Дальнем Востоке. 

В 90-х годах XX века вышли в свет работы Ли 
У Хе, Ким Ен Ун «Белая книга: О депортации ко-
рейского населения России в 30-40 годах» [19], Бок 
Зи Коу «Корейцы на Сахалине» [20], А.Г. Кузина 
«Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия 
судьбы. Документально-исторический очерк» [21] 
и С.Г. Нам «Российские корейцы: история и куль-
тура» [22]. Авторы характеризуют политику совет-
ских органов власти по социально-культурным и 
экономическим преобразованиям в среде корейцев, 
анализируют причины и последствия депортации 
корейского населения. 

Таким образом, историография проблемы ази-
атской иммиграции в дальневосточный регион 
насчитывает достаточное количество исследова-
ний. Они позволяют современным органам власти 
воспользоваться существующим опытом в решении 
этого вопроса с учетом реалий современной обста-
новки. 
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Abstract 

In article the land community of the Ukrainian SSR (1922–1930) as co-operative society of vertical type is 

considered and advantages of such form of managing in agrarian sector of economy are proved. 

Анотація 

Розглядається земельна громада УСРР (1922–1930 рр.) як кооператив вертикального типу й дово-

дяться переваги такої форми господарювання в аграрному секторі економіки. 
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В аграрному секторі сучасної України почали 

створюватися великі приватні господарства на оре-

ндованих земельних паях селян, в яких працюють 

наймані працівники. Одноосібні селянські госпо-

дарства зникають, разом з ними селяни як соціальна 

верства. Щоб зберегти селянство, необхідно збере-

гти індивідуальне селянське господарство (селян-

ський двір). Селянський двір може бути конкурен-

тоспроможним в сучасних ринкових умовах, шля-

хом об’єднання в кооператив вертикального типу 

(де зберігаються селянські господарства як самос-

тійні виробничі одиниці) й сповна використовувати 

всі переваги великого господарства. Таке об’єд-

нання матиме економічний і соціальний ефект. До 

організаційно-виробничої форми кооперативу вер-

тикального типу наближалась земельна громада. 

Земельна громада (далі – земгромада) – поземе-

льно-господарський і соціальний інститут, що існу-

вав в 1922–1930 рр. на селі Наддніпрянської Укра-

їни. Під час суцільної колективізації селянських го-

сподарств земгромада була знищена 

більшовицьким режимом. 

Земельна громада опинилась поза увагою дос-

лідників. Водночас в історіографії праць про земе-

льну громаду небагато, її діяльність висвітлена не-

достатньо [13, 14]. На початку ХХІ ст. побачили 

світ дослідження про діяльність земельної громади 

в українському селі в 1920-х роках. У дослідженні 

В. В. Бойка проаналізовано діяльність земельних 

громад Кримської АРСР у 1922–1930 рр. (яка тоді 

входила до складу РСФРР), зокрема автор заува-

жує, що земельні громади були повноправними го-

сподарями села, вони відіграли позитивну роль як 

інститут самоорганізації і кооперації селянства [2]. 

В. М. Мацюцький розглянув земельно-передільну 

діяльність земельних громад Лівобережної Укра-

їни, розкрив соціальне значення зрівняльних пере-

ділів землі [18, 19, 20]. Окремі сюжети і факти про 

діяльність земельних громад УСРР ми можемо зу-

стріти в роботах І. Г. Верховцевої, О. І. Ганжі, Г. 

Т. Капустян, Ю. В. Котляра, І. В. Рибака, Л. С. Ско-

тнікової [3, 4, 16, 22, 25]. Аналіз наукової літера-

тури засвідчує, що досі залишається маловивченим 

питання про кооперативні можливості земгромад 

Наддніпрянської України в 1922–1930 рр. Автор 

ставить за мету дослідити кооперативні можливості 

земгромад Наддніпрянської України в 1922–

1930 рр. 

Земельна громада – земельно-господарське 

об’єднання селянських господарств, яке було юри-

дично оформлено Земельним Кодексом УСРР 

1922 р. [12, ст. 10]. Земельна громада була ліквідо-

вана в 1930 р. під час проведення політики суціль-

ної колективізації сільського господарства [23, 

с. 465–466]. В 1922–1930 рр. селяни УСРР могли 

користуватися землею тільки у складі земельної 

громади, тому її роль у господарському житті села 

була дуже важливою.  

Зокрема не досліджені кооперативні можливо-

сті цього поземельного інституту. В літературі ви-

словлюється думка, що заперечує кооперативну ді-

яльність земельної громади й, таким чином, її пер-

спективні можливості [32, с. 117]. Справа в тому, 

що у вітчизняній історіографії міцно закріпилася 

марксистсько-ленінська догма про можливість роз-

витку сільського господарства лише двома 

шляхами: або капіталістичним – через створення 

великих приватновласницьких господарств, або че-

рез колективізацію – створення великих колектив-

них господарств. Але був третій шлях, який перед-

бачав збереження трудового селянського господар-

ства і заперечував економічну доцільність 

суцільної колективізації [6, с. 321]. Цю концепцію 

розробив О. В. Чаянов та його однодумці по органі-

заційно-виробничій школі [30]. Процес кооперу-
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вання, згідно з О. В. Чаяновим, дозволяв, не руйну-

ючи трудового селянського господарства, виокре-

мити з його організаційно-виробничої будови й ор-

ганізувати, на засадах великого виробництва, ті га-

лузі або операції, які неможливо, або неефективно 

виконувати одноосібно. Це б забезпечувало б без-

сумнівний економічний ефект у масштабах вели-

кого виробництва. Створювалася така система вер-

тикально організованого кооперативного господа-

рювання, де самі селяни, згідно з власними 

інтересами та реальними можливостями, визначали 

ступінь і форми великого громадського виробниц-

тва. При цьому зберігалося трудове селянське гос-

подарство, що дуже важливо із соціальної точки 

зору. Отже, на думку О. В. Чаянова та його одноду-

мців, вертикальний кооператив – це передусім союз 

господарств, в якому селянське господарство зали-

шалося непорушним. Вертикальна кооперація – це 

співтовариство окремих виробників, які лише деле-

гують ту частину господарських справ коопера-

тиву, де велика форма господарювання ефектив-

ніша, ніж дрібна [30]. О. В. Чаянов розробив й об-

ґрунтував теорію диференційних оптимумів, згідно 

з якою в різних галузях сільськогосподарського ви-

робництва оптимальні розміри господарства різні. 

Тому постановка питання про перевагу великого 

або недоліки малого господарства є безпредметною 

[31]. 

Земельна громада була найпростішою, елемен-

тарною формою такого вертикального коопера-

тиву. Це відзначали дослідники в 1920-х рр. [5, с. 

98; 11, с. 16; 21, с. 15; 24, с. 11; 26, с. 105; 28, с. 9], 

але, крім констатації цього факту, спеціального до-

слідження вони не провели, а з розгортанням су-

цільної колективізації про кооперативні можливо-

сті земельної громади стало писати неможливо, і ця 

тема зникла зі сторінок наукових видань. О. В. Ча-

янова та його однодумців більшовики репресували, 

їхні погляди в радянській історіографії були оголо-

шені антинауковими.  

Необхідною умовою для зміцнення і розвитку 

селянських господарств є самодіяльність самих 

трудівників села. Всі заходи з поліпшення землеко-

ристування, агрокультури тощо могли мати бажані 

наслідки в разі їх організованого проведення всіма 

господарями даного села. Окрім того, на селі зав-

жди були певні роботи, які необхідно виконувати 

гуртом. Звідси виникла необхідність створення зе-

мельно-господарської організації, що об’єднувала б 

усі селянські двори, – земельної громади. Земельна 

громада набувала прав юридичної особи з моменту 

реєстрації її статуту в райвиконкомі [12, ст. 49; 29. 

Ф. 27, оп. 9, спр. 698, арк. 6]. 

На земельну громаду поклали важливі функції, 

зокрема й ті, що передбачали спільні дії членів гро-

мади. Зокрема, громада встановлювала порядок зе-

млекористування, організовувала й утілювала в 

життя заходи по меліорації і культивації непридат-

них для сільського господарства земель, залісню-

вала піски та яри, влаштовувала ставки; розробляла 

правила випасу худоби на громадському вигоні і 

регулювала використання толоки; встановлювала й 

змінювала сівозміну при землеустрої об’єднання; 

стежила за дотриманням окремими громадянами 

чистоти посіву в односортних масивах; організову-

вала боротьбу з бур’янами й шкідниками сільського 

господарства; сприяла поширенню агрономічних, 

ветеринарних, зоотехнічних знань серед селян; ор-

ганізовувала злучні пункти і стежила за доцільним 

використанням громадських племінних тварин; ке-

рувала виробництвом на громадських млинах, кру-

порушках, олійницях; організовувала роботу про-

катних пунктів сільськогосподарського реманенту, 

всього того, що необхідне в повсякденному госпо-

дарстві селянина й яке було складно або неможливо 

виконати одному господарству [29. Ф. 27, оп. 9, 

спр. 14, арк. 3–6]. Щоб змусити окремі двори не-

дбайливих господарів дотримувати встановлених у 

громаді порядків, земгромада мала певні адмініст-

ративні важелі впливу на своїх членів. Серед таких 

важелів можна назвати систему штрафів та громад-

ський бойкот. Авторитет громади спирався не лише 

на статті Земельного Кодексу і статуту, але й на 

звичаєве право. 

Для виконання своїх функцій громади акуму-

лювали значні кошти. Кошти, здебільшого, надхо-

дили з прибутків від здавання в оренду земель зем-

громади, доходів від промислових закладів й вне-

сків членів громади. Пересічний розмір бюджету 

однієї громади в 1925/26 р. господарчому році ста-

новив 818 крб. [27]. Для порівняння ринкова вар-

тість дійної корови в 1925 р. становила 80 крб., а 

робочого коня – 120 крб. [1, с. 17, 23]. 

Найголовнішим зобов’язанням земгромади 

було стежити за раціональними і доцільним вико-

ристанням земельних угідь. Намагаючись знайти 

вихід з незручностей існуючих форм землекористу-

вання, селяни у 1920-х рр. звернули увагу на бага-

топільні сівозміни в земгромадах. Сільськогоспо-

дарські дослідні станції України ще наприкінці ХІХ 

ст. розробили системи оптимальних сівозмін для 

кожного регіону. Але, щоб селянські господарства 

мали змогу дотримувати певних сівозмін, необхі-

дно було провести землеустрій. Земля громади по-

ділялася на кілька полів, залежно від системи сіво-

зміни. На Поліссі та в Лісостепу найдоцільнішою 

системою була чотирьохпільна, а в Степу – шести-

пільна. У кожному полі господарству відводили ді-

лянку, яку воно використовувало постійно. Таким 

чином, кількість смуг у господарстві різко зменшу-

валася, а далекоземелля ліквідовувалося утворен-

ням виселків або поділом великих громад на менші. 

Сівозміна, організована в земгромаді, дозво-

ляла докорінно реорганізувати систему рільництва, 

знищити відстале трипілля і рябопілля, встановити 

правильне чергування культур, завести однорідні 

посіви і просапні культури, відкривала великі мож-

ливості для спільного застосування складної сільсь-

когосподарської техніки, зокрема й тракторів. Уро-

жайність і валові збори сільськогосподарських ку-

льтур значно збільшувалися. При цьому на шляхах 

цієї сівозміни перспективу розвитку мали всі члени 

громади, а не лише багатоземельні, як при відруб-

ній або хуторській системах. Це було дуже важливо 

із соціальної точки зору. Разом з тим, на відміну від 
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колективної форми землекористування, при багато-

пільній громадській сівозміні зберігався селянсь-

кий двір як самостійний суб’єкт господарювання, 

тут дуже вдало поєднувалися громадські й особисті 

інтереси. Саме тому із середини 1920-х рр. перехід 

до громадської багатопільної сівозміни при землев-

порядженні селянських земель ставав масовим. У 

1928 р. Всеукраїнська нарада завідувачів окр-

земуправлінь зазначала: «Основною формою орга-

нізації земельної площі за звітний період є органі-

зація громадських сівозмін» [29. Ф. 27, оп. 10, спр. 

701, арк. 110]. На 1 жовтня 1927 р. в Україні вже 

існувало 10 тис. землевпоряджених земгромад, 

тобто 25% від їх загальної кількості громад у рес-

публіці. З них 2,4 тис. перейшли до громадських сі-

возмін на площі 2,9 млн га [7, с. 26], а наприкінці 

1928 р. громадські сівозміни були поширені на 

площі 10 млн га, тобто майже на третині селянських 

земель республіки [7, с. 41]. Догляд за дотриманням 

громадської сівозміни окремими дворами здійсню-

вала земельна громада. 

Необхідно зазначити, що розмах землевпоря-

дження селянських земель в Україні в другій поло-

вині 20-х рр. ХХ ст. значно випереджував розвиток 

інших агрокультурних заходів, що деякою мірою 

знижувало господарську ефективність громадських 

сівозмін. Причини недотримання сівозмін різні: ві-

дсутність достатньої кількості робочої худоби в бі-

дніших членів громади, нестача насіння сіяних 

трав, неорганізованість збуту продукції просапних 

культур тощо. 

Уведення багатопільних громадських сівозмін 

відкривало перед земгромадами прогресивний 

шлях розвитку. Цілком зрозуміло, що при введенні 

громадської сівозміни різко підвищувалася роль зе-

мгромади на селі. Вона фактично переростала в ко-

оператив вертикального типу. При цьому процес 

відбувався без тиску зверху на селян, без гучної 

пропагандистської кампанії, як згодом під час су-

цільної колективізації. 

Організація громадської сівозміни була найма-

совішим заходом, який охоплював усі селянські го-

сподарства. Але сівозміну необхідно було встано-

вити. Слід було наполегливо і системно закріплю-

вати її відповідною організацією агрокультурних 

заходів. 

Фрейдорфська земгромада Тарасо-Шевченків-

ського району Одеської округи в 1925 р. провела 

внутрішньо селищний землеустрій, запровадила 

шестипільну громадську сівозміну. Це дозволило 

громаді запровадити в сівозміну чорний пар та про-

сапні культури, що в умовах степового регіону 

дуже позитивно вплинуло на відновлення родючо-

сті ґрунту та підвищення врожайності. Розвиток аг-

рокультури дозволив членам Фрейдорфської зем-

громади збільшити валові збори всіх культур, перш 

за все головної ринкової культури в громаді – ози-

мої пшениці, яку засіяли одним чистосортним ма-

сивом. Громада, для кращого обробітку таких вели-

ких земельних односортних масивів, придбала 3 

трактори, що помітно підвищило продуктивність 

праці і поліпшило обробіток ріллі. Близькість ри-

нку збуту молочної продукції (неподалік – вузлова 

залізнична станція Роздільна та місто Одеса) навело 

громадян на думку завести чистокровну племінну 

череду корів й збудувати громадську молочарню. 

Сприятливі природно-кліматичні умови півдня Ук-

раїни та близькість великого міста дозволили Фрей-

дорфській земгромаді інтенсифікувати виноробс-

тво. З цією метою при проведенні осередселищного 

землеустрою земельна громада відвела спеціальну 

цілинну землю під виноградник, засадила її прище-

пленими саженцями кращих сортів [1, с. 1, 2, 4, 14–

16, 19, 22, 24]. Отже, Фрейдорфська земгромада пе-

ретворилась в багатопрофільний кооператив верти-

кального типу, в якому функціонувало, як самос-

тійна господарська одиниця 91 трудове селянське 

господарство. Окремі двори земгромади кооперу-

вали тільки ті господарські операції, які вигідніше 

виконувати гуртом, забезпечуючи таким чином 

власну вигоду і суспільну потребу в прогресивному 

розвиткові сільського господарства. 

Фрейдорфська земгромада – не поодиноке 

явище в українському селі 1920-х рр., нами вияв-

лені десятки прикладів таких громад з Житомирсь-

кої, Одеської, Луганської, Харківської округ УСРР 

[8. Ф. Р-126, оп. 1, спр. 291, арк. 71–72; 8. Ф. Р-1015, 

оп. 1, спр. 51, арк. 1–99; 9. Ф. Р-1190, оп. 1, спр. 3, 

арк. 10, 57–62, 67; 9. Ф. Р-848, оп. 1, спр. 68, арк. 24–

88; 9. Ф. Р-848, оп. 1, спр. 42, арк. 39–72; 10. Ф. Р-

728, оп. 1, спр. 467, арк. 2–15; 11. Ф. Р-1496, оп. 1, 

спр. 9, арк. 20, 31, 32, 61; 11. Ф. Р-1850, оп. 1, спр. 

8, арк. 12, 14; 11. Ф. Р-1850, оп. 1, спр. 70, арк. 80, 

87; 11. Ф. Р-1940, оп. 1, спр. 17, арк. 21; 11. Ф. Р-

1472, оп. 2, спр. 63, арк. 24, 63; 11. Ф. Р-848, оп. 1, 

спр. 310, арк. 13; 29. Ф. 27, оп. 9, спр. 268, арк. 1, 2, 

16, 21, 25, 30, 65; 29. Ф. 27, оп. 9, спр. 31, арк. 18–

29]. 

Практика 1920-х рр. підтверджувала великі 

можливості кооперування селянських господарств 

у межах земгромади, не руйнуючи індивідуального 

селянського господарства. Це був прогресивний 

процес у сільському господарстві, який міг бути 

альтернативою більшовицькій колективізації. 

Вважаємо, що в сучасних умовах необхідно 

повернутися до досвіду земгромад. Землі для ство-

рення рентабельних фермерських господарств не 

вистачить на всіх бажаючих працювати в сільсь-

кому господарстві, особливо в густозаселених рай-

онах нашої держави. Отже, один з можливих шля-

хів виходу із сучасного кризового стану в аграр-

ному секторі – це створення в аграрному секторі 

економіки кооперативів вертикального типу, якими 

і були земельні громади.  

У подальших дослідженнях слід звернути 

увагу на взаємовідносини на селі між земельною 

громадою та сільською радою. 
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Складовою Української національної револю-

ції 1917-1921 рр. стало збройне протистояння вій-

ськових формувань Української Народної Респуб-

ліки (УНР) та білогвардійської Добровольчої армії 

під командуванням генерала А. Денікіна, що діяла 

під гаслом територіального відродження колиш-

ньої Російської імперії. Це протистояння переросло 

у вересні 1919 р. в повномасштабну українсько-бі-

логвардійську війну і завершилося військовою по-

разкою УНР. 

 Важливим джерелом при висвітленні тих 

буремних подій є мемуарні свідчення їх безпосере-

дніх учасників. Війна УНР проти білогвардійських 

військ залишила порівняно небагато мемуарів. Про 

бойові дії з денікінською армією розповідають пе-

реважно спогади українських військових. Це в пе-

ршу чергу мемуари М. Омеляновича-Павленка, 

який у 1919 р. був генералом для особливих дору-

чень штабу Головного отамана С. Петлюри [1]. А 

також спогади начальника штабу групи Січових 

стрільців, генерала-хорунжого М. Безручка [2], ко-

мандувача Київської групи Армії УНР Ю. Тютюн-

ника [3]. командира 1-го кінного полку Чорних за-

порожців П. Дяченка [4]. Із представників Галиць-

кої армії, яка з липня 1919 р. діяла у складі 

об’єднаних військ УНР, слід навести спогади М. 

Тарнавського [5], О. Левицького [6] та В. Галана 

[7]. В них йдеться про боротьбу з денікінцями та 

подальший вимушений перехід у табір ворога. 

Українсько-білогвардійська війна недостатньо 

відображена в спогадах представників «Білого 

руху». Так, А. Денікін лише побіжно згадує про 

конфлікт із військами Директорії УНР, розгляда-

ючи її, як противника «несерйозного», адже усі зу-

силля його армії, восени 1919 р., були задіяні проти 

головного ворога - більшовиків. Про епізодичні бо-

йові дії є також мемуарні свідчення безпосередніх 

учасників тих подій: командира ескадрону 1-го ула-

нського Петроградського полку І. Рубцова, [8], по-

ручика цього ж полку С. Афанасьєва [9], офіцерів 

білогвардійського Кримського кінного полку [10] 

та ін. 

Серед невійськових мемуаристів важливе зна-

чення посідають спогади прем’єр міністра УНР 

І. П. Мазепи [11], якому довелося тісно співпрацю-

вати в цей період як з головним отаманом військ С. 

Петлюрою так і іншими керманичами УНР та 

ЗУНР. Отже, у цілому наявна мемуарна література 

дозволяє з різних аспектів висвітлити війну УНР 

проти військ А. Денікіна восени 1919 р. 

Події, що передували війні УНР з Доброволь-

чою армією, загальновідомі. У серпні 1919 р. радян-

ські війська залишали Україну, і у київському та 

одеському напрямах з різних сторін просувалися як 

збройні сили Директорії, так і денікінські форму-

вання. Нарешті, 22 серпня 1919 р. біля станції Сиг-

наївка (залізниця Шпола – Сміла) українські під-

розділи зустрілися з передовими частинами білог-

вардійської армії. Керманичі УНР сподівалися 

встановити демаркаційну лінію Дніпром із новим 

«союзником». І. Мазепа у спогадах вказував, що рі-

шуча позиція галицького політикуму: не розпочи-

нати війну з Денікіним, примусила керівництво Ди-

ректорії УНР готуватися до переговорів із білогва-

рдійським командуванням. Представник 

дипломатичної місії УНР у Бухаресті К. Мацієвич 
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отримав доручення: розпочати переговори з пред-

ставниками Антанти, щоб ті «вплинули» на Дені-

кіна і посприяли створенню українсько-білогвар-

дійського союзу [11, с. 256-257]. 

23 серпня 1919 р. від головного отамана 

С. Петлюри в українські частини надійшов наказ – 

утримуватися від будь яких ворожих акцій проти 

білогвардійців [1, с. 196]. У своїх спогадах П. Дяче-

нко писав, що «нам і в голову не приходило, що, 

маючи спільного ворога – більшовиків, – будемо 

битися з денікінцями» [4, с. 49]. Командувач Гали-

цькою армією, генерал М. Тарнавський відзначив у 

мемуарах, що С. Петлюра запевнив його, що з боку 

білогвардійців небезпека не загрожує, а в разі кон-

флікту частина денікінців навіть перейде на бік 

УНР [5, с. 97]. Проте по-іншому на це дивився го-

ловнокомандувач Добровольчою армією А. Дені-

кін. Він у своєму наказі наголошував, що «само-

стійної України не визнаю. Петлюрівці можуть 

бути або нейтральними... або ж приєднатися до 

нас» [12, с. 288-289]. Про ставлення денікінської 

влади до «українського питання» яскраво свідчить 

щоденник відомого письменника В. Короленка: у 

першому ж наказі білогвардійського командування 

після здобуття Полтави, була вимога – негайно зни-

щити на будівлях усі вивіски українською мовою 

[13, с. 236].  

30 серпня 1919 р. українські війська (3-й кор-

пус Галицької армії) під командуванням генерала 

А. Кравса увійшли до Києва. Наступного дня, дені-

кінці теж почали проникати в українську столицю. 

Відразу ж у місті почалися збройні сутички. На ви-

могу білогвардійського командування А. Кравс від-

вів українські підрозділи з Києва на 25 км у захід-

ному напрямку. Так перемога повернулася пораз-

кою.  

Саме ці дії галицького генерала А. Кравса, ви-

кликали в мемуарах східноукраїнських політиків 

появу звинувачень у зраді та сепаратних перегово-

рах галичан із білогвардійцями. Полковник Ген-

штабу армії УНР В. Чабанівський відкрито звину-

вачує галицькі частини у тому, що ті не виконали 

наказу підірвати мости, що могло б зупинити на-

ступ білогвардійців, і таким чином утримати Київ 

[14, с. 152-154]. Однак інший мемуарист, В. Винни-

ченко зазначає, що існував наказ С. Петлюри не 

вступати в конфлікт з А. Денікіним за будь-яких 

умов, відтак, А. Кравс його лише виконав [15, 

с. 448-449]. Аналогічно пояснював причини від-

воду українських військ із Києва і М. Омелянович-

Павленко, вказуючи на наявність наказу не всту-

пати в конфлікт із Добровольчою армією [1, с. 196]. 

На думку І. Мазепи, шанси укріпитися в Києві 

були, враховуючи незначну кількість білогвардій-

ського загону, що увійшов у місто. Однак А. Кравс 

не прийняв бою через те, що не вбачав у денікінцях 

ворогів, а розглядав їх швидше, як союзника проти 

більшовиків. Також Мазепа вважає, що Директорія 

на початку наступу допустила значну помилку, пе-

редавши керівництво військами не наддніпрянсь-

кому командиру, а галицькому генералу Кравсу 

[11, с. 259].  

Учасник Білого руху, розповідаючи про здо-

буття Києва, згадував, що про одночасний наступ 

українських військ на місто, в Добровольчій армії, 

нічого не знали. Тому всі були вражені, коли про-

суваючись містом, побачили на Хрещатику галичан 

із армії Петлюри [16, с. 299]. 

Лідери ЗУНР і галицьке командування, на-

впаки, у втраті Києва звинуватило керівництво Ди-

ректорії. 9 вересня у часописі «Стрілець» (друкова-

ний орган Галицької армії) з'явилася стаття в якій 

наголошувалося, що галицьке військо хоробро би-

лось із ворогом і здобуло столицю; а уряд УНР ні-

чого не зробив, щоб дізнатися де саме знаходиться 

ворог, і не подбав про своєчасне зруйнування мос-

тів через Дніпро [11, с. 264-265]. Незважаючи на та-

кий «пошук винного» у мемуарній літературі, біль-

шість авторів вказує, що відступ із Києва став поча-

тком кінця союзу галицької та наддніпрянської 

армій. 

11 вересня, на військовій нараді, представники 

уряду УНР виказались за необхідність війни проти 

Денікіна, адже той виступав за відновлення «непо-

дільної Росії». Галицькі військові, навпаки, висту-

пили за нейтралітет, враховуючи той аспект, що 

Антанта є союзником Денікіна, і тому війну УНР 

проти білогвардійців вона не підтримає. У своїх 

спогадах І. Мазепа прокоментував цю ситуацію: 

«Так минав дорогий час, марнувалася народна ене-

ргія, а ми без ніякої потреби товклися на одному мі-

сці, все чекаючи, що, мовляв, Антанта «помирить» 

нас із своїм союзником Денікіним. Це був непопра-

вний удар для нашої боротьби» [11, с. 267-268]. 

14 вересня 1919 р., відбувся інцидент на стан-

ції Затишшя (залізниця Роздільна – Бірзула): укра-

їнський 2-й Переяславський кінний полк роззброїв 

ескадрон Зведеного драгунського білогвардійсь-

кого полку. Це вважається «першим» днем україн-

сько-білогвардійської війни. Отже, із локальних су-

тичок назрівав повномасштабний військовий конф-

лікт. 

На початок військових дій чисельність зброй-

них сил Директорії УНР становила до 50 тис. осіб 

(реально боєздатних до 30 тисяч). Білогвардійці на-

лічували біля 20 тис., проте вони були краще підго-

товлені та озброєнні.  

Українське військо потерпало від нестачі зброї 

та медикаментів. Ще у червні 1919 р. делегація УНР 

на чолі з Г. Сидоренком у Парижі уклала угоду про 

купівлю на 7,8 млн дол. військового майна 

[17, с. 157]. Проте внаслідок фактичної міжнарод-

ної ізоляції та військових дій, УНР нічого так і не 

отримала. Становище погіршувала епідемія тифу, 

що охопила війська. Так, у 1-й бригаді Січових стрі-

льців щодня захворювало до 100 військових 

[18, с. 87]. За свідченнями В. Бородієвича у підроз-

ділі, що налічував 140 стрільців, через два тижні у 

строю залишилось 25 осіб [19, с. 31]. В. Левицький 

згадував про 600 померлих на вокзалі Жмеринки 

[6, с. 31]. 

Єдина допомога від Міжнародного Червоного 

Хреста надійшла у жовтні – це був санітарний потяг 

на 200 ліжок. Його в Австрії, ще на початку року 

придбав уряд ЗУНР, проте Польща перешкоджала 
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його перепустці, і потяг прибув в Україну через те-

риторію Румунії [11, с. 299]. 

В другій половині вересня, проігнорувавши 

формальне оголошення війни, білогвардійські вій-

ська розпочали наступ проти українців в умансь-

кому напрямі. У цей же день лідери УНР та ЗУНР 

ухвалили рішення про оголошення війни Денікіну. 

24 вересня денікінці здобули Умань, а наступного 

дня оволоділи Балтою та Бірзулою [8, с. 173]. Отже, 

вересневі бої для українського війська закінчилися 

невдачею. Галицька армія в цих подіях фактично 

участі не брала, керівництво ЗУНР ще сподівалося, 

домовитися з представниками Антанти про майбу-

тній політичний статус східної Галичини, і тому 

всіляко уникало боїв з А. Денікіним. Реальною 

стала нова загроза – можливість виходу Галицької 

армії з війни. 

Вражений поразками на фронті, С. Петлюра 

7 жовтня 1919 р. ухвалив текст ноти «До держав 

Антанти й держав усього світу», в якому домагався, 

щоб країни Антанти примусили генерала А. Дені-

кіна залишити територію УНР [15, с. 55]. Однак Па-

риж та Лондон уже зробили свій вибір на користь 

армії А. Денікіна, яка в той час, переслідуючи ра-

дянські війська, стрімко наближалася до Москви, 

здавалося режим більшовиків приречений. 

Нарешті 10 жовтня український Штаб вирішає 

контратакувати ворога. 12 жовтня війська під ко-

мандуванням М. Омеляновича-Павленка перейшли 

в наступ, що стало повною несподіванкою для біло-

гвардійців [1, с. 218-222]. 3-я Залізна дивізія 14 жо-

втня повернула Бершадь, а 6-та Запорізька – Ольго-

піль. Проте 3-й корпус Галицької армії не підтри-

мав цей успіх. Пасивністю галичан скористався 

Денікін. Його військо перейшло в контрнаступ. За-

гроза тиловим комунікаціям змусила українців 

19 жовтня знову залишити Бершадь та Ольгопіль. 

Ситуація виявилася критичною. 22 жовтня 

1919 р. у Штабі Головного отамана відбулася на-

рада. За свідченнями прем’єра І. Мазепи, Петлюра 

заявив «що мусимо бути готові до всяких несподі-

ванок з боку керівників Галицької армії» 

[11, с. 295]. 

І. Мазепа у спогадах згадує про спробу УНР 

укласти військовий союз із більшовиками проти 

Денікіна, за посередництвом швейцарського кому-

ніста Ф. Платтена, який у вересні 1919 р. опинився 

в Кам'янці-Подільському. Довідавшись про політи-

чну ситуацію в Україні, він пообіцяв провести пе-

ремовини з радянським урядом щодо спільних дій 

українського війська і більшовиків проти денікін-

ців, адже на той момент білогвардійська Доброво-

льча армія наближалась до Москви. Пропозицію 

Платтена підтримали у Москві – українській сто-

роні пообіцяли укласти воєнну конвенцію, і за роз-

порядженням голови Реввоєнради РСФРР Л. Тро-

цького, передати 20 тисяч гвинтівок, 12 гармат, зна-

чну кількість кулеметів та потрібну амуніцію [11, 

с. 296]. Проте через місяць на радянсько-денікінсь-

кому фронті відбулася зламна подія – більшовики 

перейшли в контрнаступ і почали з півночі знову 

просуватися вглиб України, необхідність у союзі з 

Директорією відпала.  

На початку листопада становище української 

армії погіршилося. В умовах холодів військо не 

мало теплого одягу та взуття, почалося дезертирс-

тво [2, с. 276]. А 6 листопада 1919 р. укладено сепа-

ратну угоду між командуванням Добровольчої ар-

мії та Галицької про входження останньої до складу 

збройних сил Денікіна. Однак в цій в угоді наголо-

шувалося, що «Галицька Армія не буде воювати з 

армією отамана Петлюри» [3, с. 101]. Керманичі 

ЗУНР сподівалися отримати в особі А. Денікіна со-

юзника в майбутній боротьбі проти Польщі за схі-

дну Галичину. Сотник артилерії Галицької армії 

В. Галан, у мемуарах, аналізуючи ті події вказував, 

що не можна виправдати укладання угод із ворогом 

ніякими скрутними обставинами. Причиною пере-

ходу Галицької армії у стан Денікіна, на його ду-

мку, стало те, що «фактично були дві армії з двома 

командуваннями і двома політичними проводами, 

не тільки не скоординованими, але й взаємносупе-

рницькими» [7, с. 214]. І навіть незважаючи на те, 

що ще 5 листопада Є. Петрушевич своїм наказом 

усунув М. Тарнавського від командування, а підпи-

сану угоду не було затверджено новим командую-

чим, звинувачення у зраді були неминучими. Їх ми 

знаходимо в багатьох мемуарах східноукраїнських 

авторів. Навіть подальший арешт М. Тарнавського 

(9 листопада) та денонсація угоди змінити ситуацію 

не змогли. 

Перехід галичан на бік ворога поширив песи-

містичні настрої серед військ та очільників УНР. 

11 листопада білогвардійці здобули Жмеринку та 

Могилів-Подільський [10, с. 267-268]. Дехто з кері-

вництва армії УНР теж пропонував розпочати пере-

говори з Денікіним. Між тим А. Денікін, скориста-

вшись фактичним розвалом українського фронту, 

почав перекидати свої війська проти наступаючих з 

півночі більшовиків та селянсько-повстанських за-

гонів, які повністю деморалізували білогвардійсь-

кий тил. Отже, в листопаді українсько-білогвардій-

ський фронт фактично перестав існувати. Проти за-

лишків українського війська діяли невеличкі 

білогвардійські формування, що налічували не бі-

льше 2,5 тисяч військових. В таких умовах, 15 лис-

топада, очільник ЗУНР Є. Петрушевич залишив ук-

раїнську територію та виїхав до Відня. Там, перебу-

ваючи в еміграції, він намагався обстоювати лише 

інтереси колишньої ЗУНР, відмовляючись від спів-

праці з політичною елітою УНР. 

17 листопада головний отаман С. Петлюра, пе-

редавши по домовленості Кам'янець-Подільський 

польським військам, переїхав зі штабом у Проску-

рів. Однак, 22 листопада це місто здобули денікінці. 

Розповідаючи про втрату Проскурова, І. Мазепа по-

лемізує з іншими мемуаристами. Так, він не пого-

джується з твердженнями В. Винниченка [15, 

с. 472]. та О. Назарука [20, с. 217] про те, що дені-

кінці захопили та розграбували потяг із державною 

скарбницею УНР. За його свідченнями, потяг із фі-

нансами безперешкодно прибув до станції Чорний 

Острів [11, с. 315].  

Незабаром військо УНР опинилося у так зва-

ному «трикутнику смерті» Любар – Чортория – Ос-

тропіль, оточена ворожими арміями: польською, 
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радянською, денікінською. Як згадував І. Мазепа, 

щоб врятувати армію від повної деморалізації, 

треба було переходити до інших форм ведення 

збройної боротьби. Пропозицію прем’єра підтри-

мали й військові [11, с. 321]. За розробленим пла-

ном передбачалося відійти у розташування польсь-

ких військ (з якими укладено перемир'я), дати від-

почити армії, а потім рушити на білогвардійські 

тили, адже денікінці вже самі відходили під тиском 

радянських військ [21, с. 318]. 

У ніч із 5 на 6 грудня С. Петлюра виїхав до Ва-

ршави, призначивши командувачем армії УНР ге-

нерала М. Омеляновича-Павленка [1, с. 237]. На на-

раді військових прийнято рішення перейти до пар-

тизанських форм бойових дій. 6 грудня 1919 р. 

загони українських військ під командуванням 

М. Омеляновича-Павленка вирушили білогвардій-

ськими тилами у свій Перший зимовий по-

хід [3, с. 127]. 

Отже, аналіз мемуарної літератури дає можли-

вість зробити наступні узагальнення. Маючи спіль-

ного ворога – більшовиків, ні керівництво УНР, ні 

командування Добровольчої армії А. Денікіна не 

спромоглися подолати політичні суперечності та 

досягти компромісу. Здобувши Правобережну Ук-

раїну, білогвардійська армія зосередила значні сили 

проти військ УНР та повсталого українського се-

лянства, і зазнала поразки у боротьбі з більшовиць-

кою Росією. Незважаючи на поразку і розкол між 

лідерами УНР та ЗУНР, українське військо у 1920 

р. продовжило боротьбу за державність в нових по-

літичних реаліях. 
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Abstract  
The article attempts to tell about the creation and results of the shooting and artillery range of the Krasnoe 

Sormovo plant during the great Patriotic war. The main sources were documents of the military acceptance of the 

tank Department of the Main armored Department of the red Army, which worked at the plant in 1941-1945. 

Аннотация  
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Производство танков требует постоянного 

контроля качества брони, в том числе, пулевым и 

снарядным обстрелом. Завод № 112 до выхода по-

становления № 1 Государственного Комитета Обо-

роны СССР, обязавшего его перейти на производ-

ство танков Т-34, с бронёй практически не работал 

и ни стрелкового, ни артиллерийского полигона для 

испытаний не имел. 

Ни в мемуарах руководящих работников за-

вода [1, 2], ни в книге по истории завода, вышедших 

в советское время [3], упоминаний о стрелково-ар-

тиллерийском полигоне завода практически нет. В 

литературе постсоветского периода, строительство 

полигона упоминается одним предложением в 

Очерках оборонной промышленности Горьковской 

области [4, С. 29], о работе полигона упоминается в 

книге Красное Сормово - Завод и люди [5, С. 245]. 

В постсоветской литературе о танке Т-34 [6, 7, 8, 9], 

работа артиллерийского полигона завода №112 не 

освещается. 

Настоящая статья, является попыткой расска-

зать о создании и результатах работы стрелково-ар-

тиллерийского полигона завода «Красное Сор-

мово» во время Великой Отечественной войны. По-

казать его вклад в выпуск танка Т-34. Основным 

источником стал Отчете о работе завода № 112 

НКТП за годы Великой Отечественной войны, со-

ставленный в 1945 году сотрудниками военной 

приёмки танкового управления ГБТУ КА работав-

шими на заводе в 1941 -1945 г. [10]. 

В августе месяце 1941 г. завод приступил к 

освоению производства броневых марок стали. В 

старом мартеновском цехе начали производство 

броневых сталей марок 1П и 2П. «Уже в августе м-

це 1941г. была отгружена первая партия тонкого 

листа Ново-Крамоторскому заводу, в количестве 

19850 кг. в счёт полученного задания заводом изго-

товить 5000 тонн тонкого броневого узкого листа 

для танков Т-60» [10, Л.16-17]. Противопульную 

броню для танка Т-60 полагалось испытывать пуле-

вой стрельбой. 

В старофасонно-литейном цехе началось осво-

ение отливки башен для Т-34 из стали марки - 8С. 

Уже в середине августа 1941г. были отлиты первые 

5 башен. Качество первых пробных башен было 

весьма низкое. В конце сентября вошел в строй дей-

ствующих новофасонно-литейный цех, который 

начал отливать по одной - две башни в сутки. С мо-

мента пуска этого цеха происходит нарастание тем-

пов отливки башен [10, Л. 17].  

С первых дней производства брони и броневых 

деталей танков на заводе №112 встал вопрос об ар-

тиллерийско-пулевом полигоне для их испытания. 

До ввода в строй собственного полигона завод 

пользовался услугами Горького Артиллерийского 

научно-исследовательского полигона (ГАНИОП) 

располагавшегося в 53 километрах от Горького по 

Московскому шоссе. Это не могло продолжаться 

долго, так как: «...дальность расположения поли-

гона от завода создавали большие неудобства и за-

вод вынужден был форсированными темпами стро-

ить свой полигон» [10, Л. 31]. 

«На первых парах эта задача была разрешена 

следующим образом: 

Пулевые испытания проводились на полигоне 

артиллерийского завода территориально располо-

женного не далеко от завода №112. Для нормаль-

ного проведения пулевых испытаний на указанном 

полигоне потребовалось провести следующее стро-

ительные работы: 
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1) Прокладка узкоколейной дороги для транс-

портировки деталей. 

2) Проводка баллистической линии. 

3) Постройка помещения для стрелка и охраны 

полигона. 

Все эти работы были проведены в течении IV 

квартала 1941 г. Для проведения снарядных испы-

таний в августе месяца 1941 г. было заложено стро-

ительство небольшого артиллерийского полигона с 

расчетом проведения испытаний из 45 мм. противо-

танковой пушки. Строительство артполигона и по-

мещения для хронографической лаборатории было 

начато в декабре месяца 1941 года. 

30 декабря 1941 г. были проведены первые сна-

рядные испытания башни. Таким образом начиная 

с конца 1941 г. завод №112 был в состояние прово-

дить все испытания, предусмотренные техниче-

скими условиями военного времени на приемку 

танковой брони» [10, Л.31-32]. 

Танк Т-34 постоянно модернизируется, усили-

вается бронезащита. В декабре 1943 г. завод пере-

ходит на отливку башни с увеличенными разме-

рами приспособления для пушки 85мм. С февраля 

одновременно с этой башней начали отливать 

башню с усиленным погоном. В августе она начи-

нает производится с утолщенной до 90 мм. лобовой 

частью, из стали марки "71л" дающей возможность 

получения сквозной прокаливаемости башни [10, 

Л. 19]. 

В связи с переходом на утолщенную башню, 

для испытаний понадобилась 76 мм. пушка. Увели-

чение калибра пушки потребовало перестройки 

улавливателя осколков брони и снарядов и увели-

чения грузоподъемности электротали. Огневая по-

зиция была переделана с расчетом возможности 

проведения испытаний как из 45 мм., так и из 76 мм 

пушек. Работы по модернизации полигона были 

начаты в августе и окончены в октябре 1944 года 

[10, Л. 32]. 

После модернизации на полигоне имелось в 

наличии следующее оборудование [10, Л. 32]: 

1) Пушка 76 мм. - 1 

2) Пушка 45 мм. - 2 

3) Пулемет ДШК -1 

4) Снайперская винтовка -1 

5) Простая винтовка -1 

6) Хронограф -1 

Подвозка деталей для испытаний происходила 

на автомашинах. Установка деталей на шпангоут 

производился электроталью грузоподъемностью 5 

тонн [10, Л. 33]. 

В течении всей Великой Отечественной войны 

на заводском полигоне производились различные 

виды испытаний. Основными по объёму, были ис-

пытания валовой продукции, включающие: 

а) Испытание плавок с грубыми отклонениями 

по химическому анализу;  

б) Испытание плавок с грубыми отклонениями 

технологии; 

в) Проверка оптимальности существующей 

технологии бронедеталей согласно требований тех-

нических условий на приёмку танковой брони; 

 г) Испытание литых и катаных деталей, имею-

щих дефекты литья или прокатки [10, Л. 33].  

Полигонные испытания имели большое значе-

ние, в связи с тем, что танки Т-34 изготавливались 

из недавно разработанной брони высокой твердо-

сти 8С. Существует мнение, что «...сталь марки 8С 

так и не стала по-настоящему отработанной танко-

вой броней» [11, С. 75]. 

«Основной трудностью в организации массо-

вого выпуска брони высокой твердости являлась не 

столько сложность технологии, сколько необходи-

мость строгого соблюдения технологических про-

цессов. Именно этого не всегда удавалось добиться, 

особенно на этапе массового производства» [11, С. 

73 ]. 

Соотношение причин испытаний видно из Пе-

речня проведенных испытаний за 1943 г. (см. таб-

лицу №1 ). Из общего количества испытанных за 

год плавок, плавки с отклонением по химическому 

анализу составили 68,3%, плавки с отклонением по 

технологии 11,4% и плавки на проверку оптималь-

ности технологии термообработки 20,3%. 

Таблица №1 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ В 1943 ГОДУ 

[ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11355, Д. 661. Л. 36] 

Месяц 

Общее 

количество 

испытанных 

плавок 

Испытанных 

плавок с отклонением 

по химическому анализу 

Испытанных плавок 

с отклонением по 

технологии 

Проверка оптимально-

сти технологии термо-

обработки 

Коли-чество % Коли-чество % Коли-чество % 

Январь 22 15 67,7 - - 7 32,3 

Февраль 17 17 100 - - - - 

Март 29 27 93 2 7 - - 

Апрель 4 4 100 - - - - 

Май 20 10 50 5 25 5 25 

Июнь 18 15 83 3 17 - - 

Июль 23 8 34 1 6 14 6 

Август 21 12 57 3 14,5 6 28,5 

Сентябрь 13 12 92,3 1 7,7 - - 

Октябрь 10 6 60 - - 4 40 

Ноябрь 14 7 50 7 50 - - 

Декабрь 11 5 45,5 1 9 5 45,5 

Итого: 202 138 68,3 23 11,4 41 20,3 
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Не меньшее значение имели и испытания 

опытных образцов изготовленных из новых марок 

стали, с новыми режимами обработки или имею-

щих конструктивные изменения. 

На заводе активно велись работы по совершен-

ствованию конструкции танка Т- 34 и упрощению 

технологии производства. Главным экзаменом для 

всех нововведений на пути к внедрению, был испы-

тательный полигон. Вот примеры из истории за-

вода: ««Узким местом» в бронекорпусном цехе 

была сварка деталей корпуса в «замок» с механиче-

ской обработкой кромок листа под сварку. Расчет-

чик КБ А.А. Перлин предложил делать сварку по 

другой схеме (без «замка»). Так как военная при-

емка новшество отклонила, было изготовлено два 

опытных корпуса с новым узлом сварки: наложе-

нием сварочных швов на кромки без механической 

обработки. Специальный отстрел корпусов на по-

лигоне доказал надежность всей конструкции. Но 

все равно решение о внедрении пришлось прини-

мать лично В.А. Малышеву. Выпуск готовых кор-

пусов вырос втрое » [5, С.245 ].  

«В новофасонно-литейном цехе № 21 после за-

ливки формы металлом башня охлаждалась до пол-

ной кристаллизации 76 часов, что существенно 

сдерживало производство. Инженеры Н.А. Ненаез-

дников и П.М. Донцов экспериментальным путем 

установили, что на весь процесс охлаждения ме-

талла хватит 15 часов. Заместитель наркома А.А. 

Горегляд разрешил изготовить по новой техноло-

гии опытные башни, и после положительных ре-

зультатов на полигоне предложение Ненаездникова 

и Донцова было внедрено. Башни перестали быть 

«узким местом» » [5, С.245 ]. 

Результаты испытаний валовой продукции 

сведенные по годам, приведены в таблицах №№2, 

3, 4, 5 и 6.  

Таблица №2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕТАЛЕЙ В 1942 ГОДУ 

Месяц 

Количество 

испытанных 

плавок 

Результаты 

Выдержали испытания Брак 

Количество % Количество % 

Январь 7 6 85,7 1 14,3 

Февраль 4 4 100 0 0 

Март 4 3 75 1 25 

Апрель 22 16 72,7 6 27,3 

Май 20 17 85 3 15 

Июнь 16 15 93,7 1 6,3 

Июль 17 16 94,1 1 5,9 

Август 16 14 87,5 2 12,5 

Сентябрь 19 5 26,3 14 78,7 

Октябрь 16 10 62,5 6 37,5 

Ноябрь 3 3 100 0 0 

Декабрь 1 1 100 0 - 

Итого: 145 110 75,8 35 24,2 

[ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11355, Д. 661. Л. 34]  

Таблица №3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕТАЛЕЙ В 1943 ГОДУ 

Месяц 

Количество 

испытанных 

плавок 

Результаты 

Выдержали испытания Брак 

Количество % Количество % 

Январь 15 13 86,7 2 13,3 

Февраль 17 13 76,5 4 23,5 

Март 27 3 11,4 24 83,6 

Апрель 4 3 75 1 25 

Май 10 8 80 2 20 

Июнь 15 15 100 - - 

Июль 8 8 100 - - 

Август 12 10 83,4 2 16,6 

Сентябрь 12 9 75 3 25,0 

Октябрь 6 5 83,4 1 16,6 

Ноябрь 7 4 57,2 3 42,8 

Декабрь 5 4 80 1 20 

[ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11355, Д. 661. Л. 35] 
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Таблица № 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕТАЛЕЙ В 1944 ГОДУ 

Месяц 

Количество 

испытанных 

плавок 

Результаты 

Выдержали испытания Брак 

Количество % Количество % 

Январь Переоборудование полигона 

Февраль Переоборудование полигона 

Март 11 9 81,8 2 18,2 

Апрель 7 5 71,4 2 28,6 

Май 2 2 100 - - 

Июнь 6 6 100 - - 

Июль Испытания плавок не было 

Август 4 4 100 - - 

Сентябрь Испытания плавок не было 

Октябрь 6 5 83,3 1 16,7 

Ноябрь 7 1 14,3 6 85,7 

Декабрь 6 5 83,1 1 16,9 

Итого: 49 37 73,4 12 26,6 

[ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11355, Д. 661. Л. 37] 

 Таблица №5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕТАЛЕЙ  

В 1-М ПОЛУГОДИИ 1945 ГОДА 

[ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11355, Д. 661. Л. 37] 

 

Во всех приведённых таблицах фигурируют 

большие полигонные испытания плавок имевших 

отклонения по химическому анализу или отклоне-

ния по технологии. 

Кроме вышеуказанных испытаний, за годы 

Отечественной войны, приводились индивидуаль-

ные полигоны испытания деталей с неудовлетвори-

тельными изломами проб и деталей имевших ли-

тейные и другие дефекты[10, Л. 33].  

После окончания в 1945 г. Великой Отече-

ственной войны, полигон находился в запущенном 

состоянии и нуждался в проведении ремонта. По 

мнению сотрудников военной приёмки, руковод-

ство завода №122 в течении всей Отечественной 

войны недооценивало значимость полигона, подчи-

няло его то термическому цеху, то отделу Главного 

металлурга. Не смотря на неоднократные требова-

ния военпредов, руководство завода так и не выде-

лило полигон в самостоятельную администра-

тивно-хозяйственною единицу [10, Л. 33]. 
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Месяц 

Количество 

испытанных 

плавок 

Результаты 

Выдержали испытания Брак 

Количество % Количество % 

Январь 3 1 33,3 2 66,7 

Февраль 1 1 100 - - 

Март Испытания плавок не производились 

Апрель Испытания плавок не производились 

Май 2 2 100 - - 

Июнь 2 2 100 - - 

Итого: 8 5 62,5 3 37,5 
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Abstract 

The article presents theoretical data on the features of educational behavior of primary school children with 

autistic disorders. The conducted experimental work on the study of socio-psychological features of educational 

behavior of primary school children with autism spectrum disorders and the allocation of reasonable criteria for 

its assessment, as well as the stages of work on the formation of the system of interaction "teacher-student", con-

tribute to solving current problems that arise in the practice of specialists with students with autism spectrum 

disorders. 

Аннотация 

В статье предоставлены теоретические данные об особенностях учебного поведения младших школь-

ников с расстройствами аутистического. Проведённая опытно-экспериментальная работа по изучению со-

циально-психологических особенностей учебного поведения младших школьников с расстройствами 

аутистического спектра и выделение обоснованных критериев его оценки, а также этапов работы по фор-

мированию в системе взаимодействия «учитель-ученик», способствуют решению актуальных проблем, 

возникающих в практике работы специалистов с обучающимися с расстройствами аутистического спек-

тра.  

 

Keywords: behavior, educational behavior, autism spectrum disorders, interaction system, socio-pedagogical 

features, primary school student, student, educational activity. 

Ключевые слова: поведение, учебное поведение, расстройства аутистического спектра, система вза-

имодействия, социально-педагогические особенности, младший школьник, обучающийся, учебная дея-
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В современной системе образования в соответ-

ствии с требованиями федеральных образователь-

ных стандартов создаются необходимые условия 

для включения каждого ребенка в учебный про-

цесс. Осуществляется подготовка высоко квалици-

рованных кадров, развитие материально-техниче-

ской базы учреждений, совершенствование норма-

тивно-правовой документации, происходит 

поворот на личностно-ориентированную модель 

обучения с учетом исходной мотивации, поведен-

ческих установок, познавательных возможностей 

детей, в том числе и с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Проблема описания поведения младших 

школьников в учебном процессе исследовалась на 

протяжении многих лет. Ученые отмечают (Леон-

тьев А.Н., Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) необхо-

димость формирования произвольного поведения, 

саморегуляции, способности управлять своими по-

ступками и мыслями, проявлять самоконтроль еще 

до поступления ребенка в школу. Вегер Л.А. отме-
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чает, что возраст 6 лет является сензитивным в фор-

мировании способности стремиться достигнуть 

цель и получить результат, подчинить свои дей-

ствия правилу, определённой норме, которая закла-

дывается и постепенно осознается в процессе взаи-

модействия в системе «учитель-ученик» [3].  

Смирнова Е.О. признает необходимость фор-

мирования учебного поведения, как системы по-

ступков, позволяющей ребенку овладеть новой для 

него учебной деятельностью [8].  

Вгер Л.А. пишет, что посещать школу еще не 

значит владеть учебной деятельностью: «если уче-

ник посещает школу и делает уроки ради того, 

чтобы не расстраивать родителей, или ради того, 

чтобы избежать наказаний и т. п., то его деятель-

ность не является учебной» [3]. 

Учебная деятельность, подкрепленная учеб-

ным поведением – это есть, прежде всего, такая де-

ятельность, в результате которой происходят изме-

нения в самом ученике, это его деятельность по са-

моизменению.  

Организация учебного поведения является 

неотъемлемой частью педагогической работы со 

всеми детьми, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья. Особую группу детей с огра-

ниченными возможностями здоровья составляют 

дети с расстройствами аутистического спектра. 

С.А. Морозов, О.С. Никольская говорят том, что 

построение образовательной среды для таких детей 

требует учета ряда взаимосвязанных факторов, 

определяемых их особенностями [6]. 

Все дети с расстройствами аутистического 

спектра нуждаются создании специальных образо-

вательных условий, включающих поддержку и со-

провождение при обучении в школе, но объем по-

мощи может значительно варьироваться в зависи-

мости от выраженности симптомов нарушений 

развития отдельного ребенка [3]. 
По мнению Лаврентьевой Н.Б. «ни с одной ка-

тегорией детей педагогу не приходится работать 
так продолжительно над решением этой проблемы, 
как с детьми, страдающими расстройствами аути-
стического спектра. Нарушение формирования 
эмоциональной сферы при аутизме, которое прояв-
ляется в нарушении контакта, стереотипности по-
ведения, особой ранимости и страхах, иногда – в 
агрессивности и негативизме, приводит к особым 
трудностям произвольного сосредоточения ре-
бенка, особой сложности организации его поведе-
ния» [5]. 

Погруженность в свой собственный мир, экс-
тремальное одиночество, игнорирование взрослых 
и сверстников, описанные в работах таких ученых 
как Баенская Е.Р. [2], Никольская О.С. [7], Шрамм 
Р. [9], Эрц Ю.М. [10], изучающих личность таких 
детей, свидетельствуют о том, что процесс включе-
ния детей в общественную жизнь и деятельность 
является длительным и требует постоянного пове-
денческого вмешательства. Никольская О.С. утвер-
ждает, что трудности организации произвольного 
действия и свободного целенаправленного исполь-
зования усвоенных навыков являются одной из ос-
новных характеристик нарушения психического 
развития при аутизме [7].  

 Не решив задачу организации учебного пове-
дения ребенка с расстройством аутистического 
спектра или решив ее частично, педагог не сможет 
впоследствии добиться его продуктивной работы 
на учебных занятиях, уроках в классе. Специалисты 
в области обучения и воспитания детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, отмечают, что фор-
мирование учебного поведения является ведущим 
принципом работы, при условии раннего начала 
коррекционных мероприятий описанные недо-
ставки «сглаживаются», дети адаптируются в со-
зданной среде и к условиям школьной жизни [1]. 

Выготский Л.С. справедливо подчеркивал, что 
сам ребёнок никогда не сможет научиться управ-
лять собой и овладеть своим поведением. Более 
того, он никогда не почувствует необходимости в 
этом, как и в том, чтобы осознать свои собственные 
действия. Всё это он может научиться делать 
только вместе со взрослым: в общении, в совмест-
ной деятельности, в игре, при решении дидактиче-
ских задач и т.д. Специально организованное и 
структурированное взаимодействие учителя и уче-
ника создает необходимые предпосылки для фор-
мирования социально-психологических новообра-
зований. Учитель, являясь для ученика «носителем 
социального опыта», своими целенаправленными 
действиями, эмоциональными реакциями, проявле-
нием силы воли и терпения, формирует у детей с 
ранним детским аутизмом произвольность, способ-
ность работать на протяжении определенного про-
межутка времени, планировать работу, проверять 
полученные результат, таким образом, формируя 
социально значимые качества и учебное поведение. 
Организованное взаимодействие в системе «учи-
тель-ученик» при условии систематического и по-
следовательного включения ребенка в учебную де-
ятельность, позволит сгладить особенности в пове-
дении младших школьников с данным нарушением 
и овладеть учебным поведением более эффективно 
[1]. 

Вопрос об организации образования и социа-
лизации детей с расстройствами эмоциональной 
сферы в настоящее время стоит особенно остро по-
тому, что количество таких детей постоянно увели-
чивается. Вследствие этого, в настоящее время, вы-
являются запросы как педагогической практики, 
так и родительской общественности по проблеме 
организации специальных условий для овладения 
детьми учебной деятельностью. 

Исследование социально-психологические 
особенностей поведения младших школьников с 
расстройствами аутистического спектра в системе 
взаимодействия «учитель-ученик» реализовыва-
лось на базе: ГКОУ «Волгоградская школа-интер-
нат №2» г. Волгограда, ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат № 3» г. Волгограда, с 10 детьми 1-
х классов. В процессе анализа теоретических иссле-
дований были определены критерии оценки учеб-
ного поведения младших школьников с расстрой-
ствами аутистического спектра, описана их уровне-
вая характеристика и подобраны диагностические 
методы. Содержание данной работы представлено 
в таблице 1. 
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 Таблица 1 

Критерии, уровни, диагностические методики для определения сформированности учебного поведения у 

младших школьников с расстройствами аутистического спектра 

Критерии учеб-

ного поведения 
Уровневая характеристика Методики оценки 

Мотивационный 

Высокий: наличие учебного интереса, активное включение в 

учебную ситуацию, готовность к сотрудничеству с учителем. 

Средний: учебный интерес носит нестойкий характер. Учеб-

ную ситуацию принимает частично. 

Низкий: учебный интерес отсутствует. Ребенок безлично или 

отрицательно относится к учебной ситуации и к учителю 

 

Наблюдение 

Анкетирование 

учителей 

Деятельностный 

Высокий: выполняет учебные действия до получения резуль-

тата, адекватно использует учебный материал.  

Средний: выполняет учебные действия в зависимости от усло-

вий учебной ситуации (сложности задания, новизны, темпа ра-

боты) и демонстрирует произвольность в присутствии учи-

теля, выполняет учебные действия с его помощью. 

Низкий: учебные действия отсутствуют, навыки образуются с 

трудом и крайне неустойчивы, отношение к учителю безлич-

ное, помощь не воспринимает. 

«Рисование бус». 

Автор И.И. Аргин-

ская; 

«Продолжи узор». 

Автор: Г.Ф. Кума-

рина 

Оценочный 

Высокий: способен проверить свою работу, сверить с образ-

цом, способен найти и исправить ошибки. 

Средний: в отношении многократно повторенных действий 

способен, хотя не систематически фиксировать факт расхож-

дения действий с непроизвольно запомненным эталоном, на 

оценку взрослого реагирует. 

Низкий: учебные действия не контролируются, не соотносятся 

с эталоном. Реакция на оценку со стороны взрослого отсут-

ствует. 

 

«Карлики и вели-

каны». Автор: 

В.С. Кузнецов 

 

Анализируя данные, полученные в результате 

проведения диагностического обследования были 

получены следующие данные: 60% младших 

школьников показали низкий уровень включения в 

учебную ситуацию и наличия учебного интереса. 

Обучающиеся на данном уровне демонстрировали 

реакции избегания учебных ситуаций, на учителя 

не реагировали, его фигура не являлась стимулом 

для включения в учебную деятельность, правила 

школьного поведения не соблюдались. Учебное по-

ведение характеризовалось равнодушным или нега-

тивным отношением, требования учителя игнори-

ровались или наблюдались сильные аффективные 

реакции. Они действовали стереотипно, поведение 

характеризовалось наличием ритуалов и ярких эмо-

циональных реакций. Основную тревогу у учите-

лей вызывает «нежелательное поведение» обучаю-

щихся, раскачивания, навязчивые движения и 

агрессивные реакции. Появление признаков выпол-

нения инструкции происходило только при нали-

чии значимого стимула у учителя. 

 40% обучающихся реагировали на слова учи-

теля, его словесные инструкции, на замечания, но 

поведение при этом оставалось в русле собствен-

ных, а не учебных интересов. Отношение к учебной 

ситуации зависело от типа задания (предпочитали 

виды деятельности дошкольного типа: рисование, 

лепка, игра), его сложности и новизны. Новые зада-

ния, которые обучающиеся ранее не встречали в 

собственном опыте, вызывали негативную реакцию 

или реакцию отказа от их выполнения. Отношение 

к школьным правилам – ситуативное: выполняли 

требования взрослых частично, проявляли излиш-

нюю подвижность, непоседливость, на короткий 

промежуток времени демонстрировали способ-

ность сдерживать непосредственные реакции. В по-

ведении доминировали реакции эмансипации, ко-

гда ученики стремились высвободиться из-под 

опеки, контроля учителя, убегали, игнорируя ситу-

ацию учения и требования учителя.  

В целом, они показали большую работоспо-

собность и продуктивность учебных действий, чем 

ученики на низком уровне, наличии положитель-

ной реакции на учителя и учебным заданиям, мень-

шим количеством нежелательных реакций в виде 

навязчивых действий, отказов от выполнения ин-

струкций. Анализ рисунков школьников показал, 

что были попытки правильного выполнения зада-

ния, использование подсказок учителя, периодиче-

ская сверка собственной работы с образцом, с по-

мощью учителя нахождение ошибок и проявление 

стремления улучшить свою работу. В каждом из 

узоров наблюдались отрезки правильного выполне-

ния задания. Выполнение задания было возможным 

при непосредственном воздействии учителя, его 

требований, поддержки и помощи. Обучающиеся 

контролировали свою двигательную активность, 

действовали по указаниям взрослого. В процессе 

игры они допускали ошибки, но старались контро-

лировать свои действия, при усложнении инструк-

ции количество произвольных действий резко со-

кратилось, а количество ошибок увеличилось. 
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Данные, полученные в результате проведения 

констатирующего этапа эксперимента показали 

необходимость организации опытно-эксперимен-

тальной работы, направленной на формирование 

учебного поведения у обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра.  

Организуя опытно-экспериментальную ра-

боты, мы разделили ее условно на 3 этапа: 1 этап – 

мотивационный; 2 этап – деятельностный; 3 этап – 

оценочный. Вслед за мнением ученых ( А.К. Мар-

кова, Г.И. Щукина) о том, что любая деятельность 

начинается и запускается мотивом или системой 

мотивов, на первом этапе работы нами были по-

ставлены следующие задачи: 

научить ребенка принимать учебную ситуа-

цию, учебную задачу; научить проявлять готов-

ность к сотрудничеству с учителем. Готовность к 

сотрудничеству с учителем и принятие учебной за-

дачи или учебной ситуации во многом определяют 

успешность реализации второго этапа – деятель-

ностного. На данном этапе работы мы учили детей 

выполнять учебные действия и демонстрировать 

произвольность, адекватно учебной ситуации ис-

пользовать учебный материал. 

 Учебное поведение невозможно сформиро-

вать без навыков контроля и оценки. Самоконтроль 

как высшая форма контроля обеспечивает эффек-

тивность учебной деятельности. Задачи работы на 

третьем этапе были обозначены следующие: 

научить сверять свою работу с эталоном; научить 

находить ошибки и реагировать на оценку взрос-

лого. На данном этапе работы значительный разви-

вающий эффект достигается за счет введения игр с 

правилами и подвижных игр с правилами. В дан-

ных играх образец задан в виде правила самой иг-

ровой ситуацией и его нарушение приводит к пре-

кращению игры, т.е. к резкому нежелательному по-

следствию. Такая ситуация стимулирует ученика в 

следующий раз более длительно и внимательно 

контролировать свои действия, чтобы не быть ис-

ключенным из игровой ситуации.  

Отслеживание динамики проведенных меро-

приятий показало позитивную динамику в форми-

ровании учебного поведения. Увеличилось на 10% 

количество обучающихся со средним уровнем и, 

соответственно, на 10% сократилось с низким уров-

нем. В целом по классу отметим, что снизилось 

проявление нежелательного поведения, повыси-

лась работоспособность и продуктивность их дея-

тельности, сократилось количество отказов от вы-

полнения инструкций.  

Понимая, что обозначенный процесс формиро-

вания учебного поведения длительный и требует 

систематического и последовательного руковод-

ства со стороны учителя, мы можем утверждать, 

что продолжение начатой работы, с учетом пред-

ставленных в исследовании результатов, покажет в 

дальнейшем только положительную динамику.  
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Abstract 

The article is devoted to some pressing issues of teaching the epic “Manas”. According to the survey, modern 

youth confidently believes that the Kyrgyz came from Altai and Altai is the native land of the Kyrgyz. Unfortu-

nately, literature textbooks do not address issues: where did the Kyrgyz come to Altai, where did the ancestors of 

the great Manas come from. And therefore, in the article, the author gives his point of view on the issue of teaching 

the epic. 

Аннотация 

Макала « Манас» эпосун мектептерде окутуудагы кээ бир актуалдуу маселелерге арналган. 

Сурамжылоонун негизинде азыркы жаштар кыргыздар Алтайдан келген, кыргыздардын түпкү мекени 

Алтай деп эсептешишет. Себеби мектептердеги адабият боюнча окуу китептеринде ушундай мааниде 

окутулуп калган. Тилекке каршы, кыргыздар Алтайга кайдан барып калган, Манастын ата теги кайдан 

деген суроолор окуу китептеринде унутта калып калгандай. Ошондуктан макалада автор “Манас” эпосун 

окутуу боюнча өз көз карашын билдирет. 

 

Keywords: Kyrgyz, Manas, epic, history, Sary-Kol, Alai, Talas, training, education 

Түйүндүү сөздөр: кыргыздар, Манас,эпос,тарых, Сары-Кол, Алай, Талас ,окутуу. тарбия, окуу 

программасы, окуу китеби. 

 

Кыргыздын улуу эпосу «Манаста» элдин 

тарыхы, жашоо-турмушу, маданияты, улуттун 

калыптануу этаптары, философиясы, педагогикасы 

ж.б. толук камтылган. Ч. Айтматов бул боюнча 

мындай дейт: «Манас» эпосунда реалдуу турмуш, 

тарыхый окуялар (кыргыз элинин тагдырына 

байланыштуу) чагылганы талашсыз. Эпос биздин 

күндөргө жеткирген тарыхый чындыкты жана 

көркөм чындыкты бүгүнкү күндүн тили менен, 

түшүнүктөрү менен түшүндүрүүгө жана аныктоого 

болот». (Байыркы кыргыз рухунун туу чокусу. [1]. 

С.О. Манас 1-китеп. 2-бет) . 

Эпостун тарыхый чындыкты көрсөтүүсү 

боюнча белгилүү тарыхчы- илимпоз О.Осмонов: “ 

«Манас» эпосунун бардык варианттарына бирдей 

мамиле кылып, аларды обьективдүү терең изилдеп, 

кыргыз элинин тарыхын окуп үйрөнүүдө кеңири 

пайдаланууну ыйык парз катары эсептешибиз 

керек», - деп белгилейт. («Манас» эпосу 

кыргызстан тарыхынын көөнөргүс булагы») [2].Ал 

эми профессор Т. Кененсариев «Манас» жана 

тарыхый чындык» деген макалалар сериясында бул 

суроо боюнча мындай көз карашты билгизет: 

«Манас» эпосу ооз эки фольклордун алпы, бирок ал 

фантазия да эмес, анын окуяларынын өзөгү 

тарыхый чындыктан алынган. Демек, Манастай 

тарыхый инсан кыргыз тарыхында жашап өткөн» 

[3]. Профессор К.Матикеевдин:“Эпостогу окуялар 

жер суу аттарынын айланасына топтолгон, 

кыргыздардын байыркылыгын, Манастын жеке 

инсан болгондугун тастыктайт” дегени чындыкка 

дал келип тургандай [4,8-б.]. 

Жогоруда айтылгандар «Манас» эпосу кыргыз 

элинин турмушун, тарыхын реалдуу чагылдырат 

деген көз карашка таянууга негиз берет. 

Бүгүнкү күндө Манастын түпкү теги жөнүндө 

түрдүү версиялар бар. Бири таластык десе, бири 

сары-колдук, бири алайлык, бири алтайлык деп 

кайчылаш ой пикирлер жашап келет. Биз эмне үчүн 

бул маселеге токтолуп жатабыз! Биринчиден 

көптөгөн адамдардан, студенттерден, 

окуучулардан «Кыргыздар кайдан келген?, 

Кыргыздын түпкү мекени кайсыл жер? » деген 

суроолорду сураганыбызда, алар Енисейден, 

Алтайдан келгенбиз дешет. Ал тургай экс- 

президентибиз да Москвада Манастын айкелин 

ачып жатып: “Азыркы термин менен айтканда, 

«Манас – этникалык орусиялык, бардык 

кыргызстандыктар – Энесайдан, таң калыштуусу, 

окумуштуулардын акыркы ачылыштары боюнча 

индеецтер да Алтайдан экенин америкалык 

окумуштуулар айтып чыгышпадыбы” – деп 

айтканына баарыбыз эле күбөө болгонбуз. Демек, 

бизде “Енисейден жана Алтайдан келгенбиз” деген 

көз караш көп жылдардан бери калыптанып 

калыптыр. Мүмкүн ал советтик идеологиянын 

жемишидир. 

Бул боюнча проф. К.Матикеев мындай дейт: 

“Калкыбыздын басымдуу бөлүгү “ биз кыргыздар 

Алтайдан келгенбиз” деп айтышат. Бул идеяны 

тарыхты так билбеген, Манас эпосун ачып 

көрбөгөн, бирок, өздөрүн “Манас 

изилдөөчүлөрбүз” деген окумуштуу-тарыхчылар 

тараткан. Орус окумуштууларынын геосаясатынын 

негизинде бурмаланып берилген фактыларын 

https://teacode.com/online/udc/37/371.2.html
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кабыл алышкандыгы, кыргыздын тарыхынын 

чыныгы жүзүн аныктоого кедерги болуп 

жаткандыгы талашсыз” [4,567-б.]. 

Биз Манасты окутуу боюнча ЖОЖдун, 

мектептердин окуу китептерин анализдеп 

көргөнүбүздө кыргыздардын Алтайга чейинки 

жашоосун, Манастын ата- бабаларынын Алтайга 

айдалганга чейинки тарыхын окутууга маани 

берилбегендиги байкалды. Мисалга алсак, 8-

класстын окуу китебинде ( Исаков Б.С., Исакова 

Ч.Б. Кыргыз адабияты-Б.2007) Эпосту окуу Манас 

баатырдын төрөлүшүнөн башталып, анын ата теги 

жөнүндө айтылбайт. 11-класстагы “Манас таануу” 

бөлүгүндө да ал жөнүндө сөз болгон эмес. Мына 

ушундай мамиле кыргыздар Алтайдан келген деген 

пикирдин калыптануусуна өбөлгө түзүп, 

жаштарыбыздагы атуулдук сезимдин 

калыптанышына терс таасирин тийгизип жатат. 

Ошондуктан биз бул макалада Манастын ата теги 

кайдан болгон?, Алтайга кыргыздар кайдан барып 

калган?- деген суроолордун айланасында сөз 

кылсак. 

Саякбай Каралаевдин вариантынын «Мана-

стын туула элегиндеги бабалары» деген 

бөлүмүндө: 

Түп атасы Бөйөн хан, 

Бөйөн хандан Чаян хан. 

Чаян хандан Огой хан, 

...Огой кандан Балакан. 

Балакандан Каракан, 

...Каракандын сегиз уулу бар эле, 

Балдардын эрени Жакып, Улан хан ( С.К. 1–

китеп, 22 -23-б. ) [5]. 

С.Каралаев Караканды сүрөттөп келип: 

Кайраттуу, мыктуу заары күч, 

Бу да катылганды кылган түз. 

Кыргыздан тарап туулган, 

Мунун кайратынан жан чыгып. 

Кытайга салган чуулган, - деп ( С.К. 1-китеп, 

22- б.) [5] Каракандын дайыма кытайга чуу салып 

тургандыгы айтылып, Манастын ата- бабалары кы-

тайга жакын эле жерде жашагандыктары 

көрсөтүлүп турат. 

Ал эми С. Орозбаковдун вариантында Жакып 

уулу Манаска анын ата теги кимдер болгону ,алар 

кайдан келгени жөнүндө мындайча айтат: 

- Оо балам, уругуң кыргыз түрк - деп, 

Өкүмөт кылган бабабыз. 
Кытайдын журтун сүрүп деп, 
Айрылганбыз эл журттан. 
Чоң атаң аты Ногой деп, 
Каратып турду Кашкарды. 
Кара – Шаарга жеткенче, 
Хан атаң Ногой башкарды. 
Санатын алган Сары – Колду, 
Ага самаган душман сан болду. 
Ордо кылган Ополду. 
...Бай деген бир агаң бар. 
Ополду жердеп калганы, 
Орозду деген агаң бар 
Жайлайт деп угам Алайды, 
Ногой деген балбандын. 
Иниси бар Эр-Шыгай, 
Шыгайдын уулу Жапакты, 

Сары-Кол менен Үч-Артта. 
Жатат деп угам жан багып. ( С.О. 1-китеп, 61-

б.) [1]. 
Мына, Жакып баласына түпкү жерибиз Сары-

Кол деп ачык эле айтып жатат. Орозду деген 
агасынын Алайда жашап турганын билгизет. 
Мындан Манастын ата-теги Сары-Колдо 
жашашып, Алай жергеси менен байма-бай карым-
катнашта болуп, коңшулаш жашап 
тургандыктарын билсек болот. Алай менен Сары-
Кол чектеш болгону баарыбызга эле белгилүү. 

«Манас. Сагынбай Орозбаков энциклопеди-
ясы» деген фундаменталдуу эмгекте: “Сары-Кол – 
Саркол – тононим. Манас төрөлгөндөгү тойго 
сарколдук кыпчактар чакырылат. Сарыколдогу Ма-
настын чоң атасы Ногой, кийин Шыгайдын уулу 
Жапак да жайлаган” – деп айтылат ( 7, 1118 - б). 
Жакып уулуна той берерде сары-колдук тууганда-
рын чакырып жаткандыгы анын кайдан келгенин 
дагы да далилдеп турат…. 

Бир чогултуп алайын, 
Кашкар деген кыштакты. 
Каба-Арт менен Сары-Колдо, 
Кабырга тууган кыпчак бар - деп ( С.О. 1-

китеп, 44 –б.) [1]. Алтайдан кыргыздар Ала-Тоого 
көчөөр алдында Акбалта Манастан мынтип 
суранат: 

Балам, Манас өзүңдөн, 
Бир буюм сурап турамын. 
Сагынам Сары-Кол жеримди, 
Көп эстейм Нойгут элимди. 
Адырлуу Сары-Кол жерим бар, 
Абийирдүү Нойгут элим бар! ( С.К. 2-китеп, 

216-б.) [6]. 
Мына окурман, С. Каралаев менен С. 

Орозбаковдун варианттарында Манастын ата-теги 
Сары-Колдон болгондугу ишенимдүү тастыкталып 
турат. Бул боюнча Манас изилдөөчү Сатанов 
Зулпукар өз эмгектеринде ( “Манастын түпкү 
мекени Сары-Колбу?”, “Манас, Чубак, Кошой, 
Бакайдын тарыхый мекени – Сары-Кол!” ) 
Манастын ата-бабаларын изилдеп келип: “Эпосто 
аталган жер аттарынан улам кыргыздардын 
дээрлик баары, ал тургай тарыхчылар да "биз 
Алтайдан" келгенбиз деген тыянакты чыгарып 
келет. Бул "Манас" эпосунан улам айтылганы 
баарыбызга дайын. Ооба, улуу эпосто Манастын 
атасы Жакып Алтайга куулуп, анан кайра Ала-
Тоого келгени айтылат. Бирок, Алтайга кайдан 
качканыбыз "Манас" эпосунда так жазылып турса 
да, аны толук ачып бералбай бүгүнкү күнгө чейин 
табышмактатып келебиз”, –деп Манастын түпкү 
теги Сары-Колдон экендигин дайыма айтып келет 
[9]. Азыркы мезгилде Сары-Кол аймагы үч 
мамлекеттин бүлүгүндө турат (Кытай, Тажикстан, 
Ооганстан ). Мургабдык кыргыздар өздөрүн Сары-
Колдукпуз дешип, гезиттерин да «Сары-Кол» деп 
аташат. Биз Мургабдык кыргыздар менен 
сүйлөшкөнүбүздө өздөрүн Манастын урпагыбыз 
деп сыймык менен айтып жүрүшкөндүктөрүн көп 
эле көргөнбүз. Мисалы, «Сары-Кол” гезитиндеги 
А. Атабаевдин «Улар үнү жаңырган улуу тоо» 
деген ырына көнүл буралычы. 

Улар үнү жаңырган Улуу Тоодо, 
Бүркүт үнү шаңшыган Аска зоодо. 
Ак калпакчан Кыргыздар мөңгү өндүү, 
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Асман тиреп турабыз Сары-Колдо. 
Кайберенге пааналап сүкүт чалып, 
Манас ата, Манас деп ураан тартып, 
Тизе бүкпөй Кудайдан башка жанга, 
«Ата-Журтун» Манастын биз кайтарган! 
Манас атам баскан деп издерини, 
Жылга жыбыт, коктуда биз жашайбыз. 
Бүгүн бөлүк жерибиз бөтөн элде, 
Арасатта турабыз өгөйлөнүп... Мына ушул ыр 

саптарынан эле Сары-Колдуктардын 
патриоттуулугун, өздөрүн Улуу Манастын 
урпактары катары сезип жүргөндүктөрүн көрө 
алдык. Мындай сезим жөндөн жөн эле боло бербесе 
керек?! 

“Манастын” варианттарында “Алай” деген то-
поним кеңири колдонулат. М: “Орозду деген агаң 
бар, жайлайт деп угам Алайды”. (С.О.), Кыргыздар 
Алтайдан Ала–Тоого көчүп жатканда Манас 
элдерди топтоп алып мындай дейт: 

Баатыр Манас кеп айтат: 
Мажилиске жыйылдың, 
Баарың уккун деп айтат. 
Атамдан калган жер үчүн, 
Аттанганы турамын. 
...Ынтызар болдум алууга, 
Испара менен Алайды ( С.О. 2-китеп,114-б. ) 

[8]. 
Андан кийин улантып келип: 
Атаңар өскөн Алайда 
Анжияндын боорунда – деп (С.О. 2-китеп,115-

б.) [8] айттуу менен көп Алтайлык кыргыздардын 
ата- бабалары Алайдан болгондугу ишеничтүү 
далилденип турат. Дагы бир ыр саптарында: 

Бабыр кан түпкү бабасы, 
Башка атасы Ногой кан, 
Төбөйдүн Көгөй баласы, 
Келген жери алардын 
Кең Алайдын талаасы. 
Ногойдон Жакып бай деген, 
Алтайдын жерин жай деген,- деп айтылып 

Манастын ата-тегинин кайдан келгени ачыктан-
ачык көрүнүп турганын дагы бир жолу белгилей 
кетебиз! 

Эпостордо Манас менен Шорук хандын 
согушу негизинен Алайда өткөндүгү айтылат: 
Алайдын түштүк жагында, 

Башы Даң-Дуң тоосунда 
Маймундуктун Шорук хан, 
Жаткан экен ушунда. ( С.О. 2-китеп,152-б.) [8] 
Шорук Алтайдан келип Алайда жашап жаткан 

кыргыздарга кол салып, аларга азапты көрсөтүп 
тургандыгы эпосто айтылат: 

Шорукту кудай уруптур, 
Кара-Тегин жол салып. 
Алайда жаткан кыргызга, 
Кошуну келип кол салып. 
Нойгутка ойрон салыптыр,. (С.О. 2-китеп, 156-

б.) [8] Акбалтадан мындай кабарды уккан Манас: 
Өлгөнчө кармашайын деп 
Өзү тийген эл менен 
Ашып түштү Алайга, (С.О. 2-китеп, 159-б.) [8] 
Согушта Манастан жеңилип Шорук Мургапка 

качат. Манастын алайлык туугандары үчүн өч 

алышын, деги эле соо койбосун билип Шорук анын 
алдына келип мындай дейт: 

Аскер алып үч жүз миң. 
Алайыңа жабылдым, 
Алдырып коюп өзүңө. 
Жан соога деп сабылдым – (.С.О. 2-китеп,166-

167- б.) [8] деп кызы Акылайды Манаска күйөөгө 
берип, кыйроодон араң кутулат. Мындан Манас 
Алай жергесинде болгону сүрөттөлүп, Алай менен 
Сары- Колдук кыргыздар эриш - аркак жашаш-
кандыгы көрүнөт.  Көкөтөйдүн ашын 
өткөрүүдө да Алай жери эскерилет. 

«Кара – Тегин башында 
Атактуу жайлоо Алай бар» 
Алтайдан Сары-Колго суранып келген 

Акбалта да Алайда жашап жүргөнү эпосто айтылат: 
Бул жерден кеткен Акбалтай, 
Алайга барып туруптур, 
Алайдагы Нойгуттун, 
Артык карыясы болуптур (С.К. 2-китеп, 239-

б.) [6] 
Биз эмне үчүн бул маселеге токтолуп жатабыз! 

Жогоруда айтылгандардан эмне жыйынтык чыгар-
сак болот? Жыйынтыгында Сары-Кол менен Алай 
коңшулаш өрөөн болуп, кыргыздар Алтайга 
барганга чейин Манастын ата–теги, андан кийин 
өзү да Сары-Кол, Алай жергесинде жашап өткөн 
дегенге толук негиз бар. Биз Энесайдан, Алтайдан 
келгенбиз деген чекиликтерди кетирбес үчүн 
мектептин, ЖОЖдун окуу программаларына 
Манастын ата-тегинин келип чыгышын кеңири 
киргизип, жаштарыбызда Манастын ата-теги Сары-
Кол жана Алай жергесинде жашаган, Алтайга 
кеткенге чейин кыргыздар ушул чөлкөмдө 
турушкан деген атуулдук түшүнүктү 
калыптандырышыбыз зарыл. Аны менен 
патриоттук сезимди түптөйт элек. Түштүк 
жергесиндеги улут аралык келишпестиктердин 
келип чыгуусуна да “Энесайдан, Алтайдан 
келгенбиз” деген көз караштардын таасири 
тийгендигин унутпашыбыз зарыл. Биз бул маселеде 
окумуштуу-тарыхчылардан, адабиятчылардан, 
эпоско жана кыргыз тарыхына кайдыгер карабаган 
адамдардан конструктивдүү сын-пикирлерди, көз 
караштарды угууну максат кылып турабыз. 
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Abstract 

The article raises the issue of effective feedback as a condition for the success of distance learning. 
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Человек не может по-настоящему совершен-

ствоваться,  

если не помогает усовершенствоваться дру-

гим. 

Ч. Диккенс  

Сейчас свыше 12 тысяч школ Республики Ка-

захстан работают в формате дистанционного обу-

чения. 27 тысяч школьников получают образование 

в онлайн режиме, что обязываетучителей приме-

нять в своей практике оптимальные и разнообраз-

ные виды деятельности, такие как телеуроки, раз-

личные уроки-конференции посредством интернет-

платформ, различные виды самостоятельной ра-

боты, чат-занятия. Как известно, улучшение ди-

станционного обучения зависит от пяти ключевых 

условий: 

 эффективной обратной связи от учителя к 

ученикам, 

 активного включения учеников в процесс 

собственного учения, 

 понимание того, как от оценивания зависит 

мотивация и самооценка учеников, 

 учета в преподавании результатов, полу-

ченных при оценивании, 

 способности учеников к самооцениванию. 

Следовательно, четкое функционирование об-

ратной связи в заданном временном режиме явля-

ется непременным условием эффективного про-

цесса обучения. 

В инструкции МОН РК от 2020 года в пункте 2 

говорится о предоставлении обратной связи через 

электронные журналы или иные определенные учи-

телем доступные виды связи, в том числе мессен-

джеры. Пункт пятый гласит: осуществлятьобрат-

ную связь посредством электронных журналов 

kundelik.kz, систем Bilimland, mektep.edu.kz, в слу-

чаях отсутствия электронных журналов- через до-

ступные виды связи на усмотрение педагога (пери-

одичность предоставления обратной связи учитель 

определяет самостоятельно). Это накладывает еще 

большую ответственность на учительство, поэтому 

я хотела остановиться на основных моментах по 

осуществлению эффективной обратной связи. Изу-

чив исследования ученых по данному вопросу, вы-

явили некоторые аспекты, а именно, обратная связь 

как инструмент, дающий представление о том, как 

идет процесс обучения, информирует учителя о до-

стижениях и проблемах учащихся, позволяя опре-

делить уровень достижения цели и решения учеб-

ных задач. Можно представить обратную связь как 

процесс сообщения и получения комментариев о 

конкретных действиях, которые ведут к достиже-

нию учебной цели. Джон Хэтти придерживается 

мнения, что обратная связьэто источник информа-

ции для выяснения уровня достижений обучаемого, 

заполнения его поля познавательного потенциала и 

выяснения последующих шагов действия, в иссле-

дованиях Джува (2004)это зависимость между ре-

зультатом и действием, вызывающим этот резуль-

тат. Дигнен (2011)наводит на мысль, что обратная 

связь это способ помочь другому человеку рассмот-

реть изменения в своих действиях и получить ин-

формацию о воздействии на окружающих. Если 

быть более точным, то обратная связь это способ 

исследования характера и результатов воздействия 

предполагаемой информации обучающемуся. Бил 

Гейтс утверждает, что сила обратной связи велика, 

так как эта миссия приносит эффективные резуль-

таты. Эффективная обратная связь важна, чем само 

обучение. И этим все сказано. 

Обратными связями называются связи, иду-

щие от обучаемого к обучающему и от него к обу-

чаемому (внешняя обратная связь) или идущие от 

обучаемого к нему самому (внутренняя обратная 

связь), по которым проходит информация о ходе 

процесса и результатах обучения. Информация о 

ходе и результатах обучения, получаемая учителем 

(по внешней обратной связи) или учеником (по 
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внутренней обратной связи) сопоставляется с зара-

нее известной нормативной, и результаты этого со-

поставления служат для учителя основанием для 

оценки и коррекции процесса обучения, а для уча-

щегося — основанием для самооценки и самокор-

рекции своей учебной деятельности (в случае отри-

цательной обратной связи, придающей системе 

обучения и научения состояние устойчивости по 

отношению к нормальному процессу) и подкрепле-

нием для стимуляции процесса учения (в случае по-

ложительной обратной связи). 

В научных исследованиях описываются харак-

теристики обратной связи, такие как адресность, 

конструктивность, полезность, своевременность, 

ясность и достоверность. 

Адресность предполагает, что обратная связь 

должна даваться с учетом индивидуальных способ-

ностей и интересов учащегося, она должна повы-

шать его ценность и значимость, а не унижать чув-

ство собственного достоинства. Конструктивность: 

при обратной связи не следует давать оценок лич-

ности, а высказывать свою позицию по поводу слы-

шанной информации; полезность: информация, 

предоставленная в виде обратной связи, должна по-

могать в решении проблем; своевременность: чем 

быстрее осуществляется обратная связь, тем лучше; 

ясность: она должна осуществляться с помощью 

четких, однозначно понимаемых фраз; достовер-

ность: информация, передаваемая обратной связью, 

должна быть надежна и отражать реальное состоя-

ние дел. 

Отмечая особенности эффективной обратной 

связи нельзя не упомянуть ее задачи какконтроль и 

оценка,мотивация,развитие, закрепление пройден-

ного, формирование ответственности у учаще-

гося.Этапамиизменения в поведении являются со-

противление, эмоциональный всплеск, исполнение, 

принятие новой модели. Мы не замечает некоторых 

ошибок обратной связи, таких какприукрашивание, 

совмещение с «НО», учет заслуг прошлого, совме-

щение с просьбой, субъективность, негативный 

эмоциональный фон, загадывание. 

Игнорирование- самый опасный инструмент 

обратной связи. Оно бывает эффективным только в 

том случае, если у учащегося высокая саморегуля-

ция и то в качестве негативной оценки. Вообще, 

негативная оценка вызывает конфликт, краткосроч-

ную активность, стрессовую ситуацию. Определе-

ние границ действий, наказание, страх перед нака-

занием, прекращение неадекватного поведения ве-

дет к ослаблению эффективности обратной 

связи.Сами факты о негативной обратной связи го-

ворят сами за себя. Ихсложно озвучивать, эффек-

тивно применить, они не разрешают проблем, при-

менительно только в нормальной учебной среде, 

правильно воспринимающих критику и всегда их 

необходимо сочетать с положительной обратной 

связью. Итак, главной функцией обратной связи яв-

ляются воздействие на образовательный процесс с 

целью повышения его эффективности и комфорт-

ности, а также преобразования психолого-педаго-

гических характеристик и сравнения их с эталоном. 

Следовательно, это функция контроля и коррекции 

познавательной деятельности учащегося. 

Для обратной связи присущи свои правила, та-

кие как индивидуальность, объективная 

оценка,связь конкретных действий с результатом, 

актуальность, заслуженность, возможность похва-

литься, подчеркивание ценностей. 

Выявлены следующие принципы: прин-

ципсвободы выбора, принципоткрытости,принцип-

деятельности,принцип идеальности,принцип об-

ратной связи. 

Виды обратной связи разнообразны: это кон-

структивная- неконструктивная, корректирую-

щая(развивающая), мотивирующая/закрепляю-

щая/позитивная или же подавляющая.Сейчас как 

никогда без конструктивного отклика и наставле-

ния возможности совершенствоваться у него про-

сто нет. И в этом случае наша задача не просто оце-

нить, похвалить, критиковать, а подствлять экс-

пертно-дружеское плечо в виде своевременной 

объективной и развернутой обратной связиСрав-

ним два выражения «Все плохо. Эта работа никуда 

не годится?. Все нужно переделать!» и «Это ре-

шение задачи неверное, потому что (…) Давай по-

пробуем сделать вот так и посмотрим, что полу-

чится». Они отличаются друг от друга, потому что 

первая является неконструктивной, а вторая кон-

структивной обратной связью. В результате в пер-

вом случае имеем разочарование, внутреннюю 

обиду, упрямство ребенка, протест, а во втором 

случае полезные выводы и новые навыки. Так как 

надо давать конструктивную обратную связь? 

 Давать ее непосредственно и в атмосфере 

взаимного доверия 

 Избегать обобщений, используя наглядные 

примеры 

 Давать обратную связь тогда, когда полу-

чатель более всего готов принять ее. 

 Делать акцент на вещах, которые он может 

контролировать 

 Огранивать объем информации для одного 

раза. . 

Действующие приемы и правила эффективной 

обратной связи при дистанционном обучении: 

 Правильно или неправильно, всегда объяс-

няйте почему 

 Поощряйте взаимную обратную связь 

 Трансформируйте обучение в реальный 

опыт 

 Задействуйте игровые стимулы- геймини-

фикация 

 Используйте мотивационный язык 

Поощрять обратную связь, так как это важно 

для ученика. Более глубокому усвоению темы спо-

собствует техника «учиться друг у друга»- когда 

обратная связь исходит не только от Вас, но и от 

одноклассников. Для этого необходимо создать об-

суждение в закрытойгруппе в Контакте или в Face-

book. Это будет коммуникативная площадка для 

обмена мнениями учащихся. 

Кейс- стади (обучение на практических приме-

рах)- эффективный способ дать обратную связь в 

eLearning. Наша задача при трансформировании 
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обучения в реальный опыт это смоделировать ре-

альную ситуацию, которая будет отражать конкрет-

ную практическую проблему.Задействование игро-

вых стимулов или гейминификацияпредполагает 

принятия обдуманного решения как правильно, что 

нажимать, чтобы выиграть. Можно придумать ве-

селую, интересную игру, например, по теме «Про-

центы» математика -5 класс, чтобы учащиеся могли 

пройти квест для достижения цели. Разумеется, 

структура и динамика должна соответствовать кон-

тенту предмета. 

Через инструменты такие как устная, письмен-

ная, графически, аудио, видео многие учителя осу-

ществляют обратную связь. Но насколько она по-

лезна для учащегося и конструктивна. Эффектив-

ная обратная связь эта информация, которая дает 

учащемуся ответы на вопросы: 

 На каком этапе обучения я нахожусь? 

 Каким образом я достигну результата? 

 Над чем, необходимо работать, чтобы вос-

полнить пробелы? 

Исследователи предлагают 4 ключевые тех-

ники эффективной обратной связи: 

1. правило бутерброда заключается в бло-

ках: 1 блок- позитивная ОС, 2 блок- развивающая 

ОС,3 блок- позитивная ОС 

2. В.О. F.F. Behaviour (поведение) Наблюде-

ние за деятельностью учащегося в он лайн режиме, 

только факты и действия; 

Future (будущее) Что можно сделать в буду-

щем, чтобы исключить подобное отношение; 

Outcome(результат)Как отношение или дей-

ствие сказывается на результате 

Feelings(чувство) Что вы чувствуете? 

3.SOI 

Standart(стандарт)напоминание об установлен-

ных стандартах; 

Observation(наблюдение) изложить факты 

наблюдения; 

Result обсудить влияние результата на с указа-

нием последующих действий . 

4. последовательностьSLC 

Successes (успехи), learn (уроки), change (изме-

нения 

Хочу предложить вам алгоритм обратной 

связи, который представлен следующим образом: 

1. Подготовка к обратной связи 

- определить время и место, делать вскоре по-

сле свершения события 

- конкретность - определить конкретные по-

ступки человека, которые требуют изменений 

2. Я- высказывание 

-Событие 

- Мои чувства 

- Мои пожелания 

3. Содержательный аналииз без оценки 

4. Конструктивность как подсказка выхода из 

ситуации 

Как должна идти подготовка и подача обрат-

ной связи? Вот что предлагаетM.Dawney.2003 г.: 

1. Подготовка данных 

– нет негативной обратной связи, нет позитив-

ной обратной связи; 

- есть просто обратная связь- данные, факты; 

– данные должны быть самого высокого каче-

ства; 

2. Осознание своих целей(намерений) 

– единственное ценное намерение-повысить 

осведомленность; 

- если намерение-доказать свою правоту или 

сорвать злость-лучше не давать обратной связи; 

3. Регуляция эмоционального заряда 

- наша эмоциональная реакция присутствует 

почти во всем, что мы говорим, даже помимо нашей 

воли; 

- эмоциональный заряд нужно осознавать и 

управлять им; 

- если эмоциональный заряд сильнее цели, 

лучше не давать в этот момент обратную связь. 

Рекомендации как давать обратную связь через 

аудио и видео, как осуществлять обратную связь 

при разных видах деятельности учащегося в фор-

мате дистанционного обучения: 

- продолжительность не более двух минут 

- качество записи и позитивный тон голоса 

- организовать серию голосовых сообщений  

по одной зашифрованной работе 

- предусмотреть техническую сторону записи 

- обратная связь осуществляется только по 

критериям оценивания в соответствии с УЦ 
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Обратная связь возможности Плюсы минусы 

 при индивиду-

альной работе 

Четкая инструкция учителя с 

вычерченным алгоритмом 

 выполнения задания;раз-

бивка УЦ на микро-

цели;напоминание;п редо-

ставленный образец через 

WhatsApp общий чат или 

личную страничку, а также 

Кейс-стади в eLearning 

Целенаправленная индиви-

дуальная работа со сла-

быми ученикам 

ИД с сильными учащимися 

Детализация зон затрудне-

ний 

Конкретность и достовер-

ность информации о дости-

жениях учащихся 

Требует большого ко-

личества времени 

Негативный эмоцио-

нальный фон 

Этическая сторона во-

проса 

 при парной ра-

боте 

техника «учиться друг у 

друга»  

создать обсуждение в закры-

той группе в Контакте или в 

Facebook 

Сложные цели разбива-

ются на микроцели  

выполнение одного и того 

же задания разными пу-

тями с целью достижения 

УЦ 

совершенствование новых 

навыков 

поддержка сверстников че-

рез взаимооценивание 

могут не обратить 

внимание на критерии 

оценивания при выра-

жении собственного 

мнения о работе 

Больше субъекти-

визма, чем объектив-

ности 

Копирование чужих 

идей 

 при групповой 

работе 

Платформа ZOOM, Micro-

sotTeams все работы шифру-

ются, загрузка на общую 

платформу и критериев оце-

нивании в соответствии с УЦ 

( первоначально учитель 

дает общую ОС) 

Охват вовлеченности уча-

щихся выразить свое мне-

ние 

Под руководством учителя 

могут давать конструктив-

ную ОС 

Возможность сравнения 

собственной работы с дру-

гими 

Получить объективную ОС 

Доминирование ОС 

сильных учеников  

Игнорирование 

Этическая сторона 

Списывание или от-

писка 

Негативность может 

преобладать 

 

Хочу статью закончить словами «Обратная связь в неумелых руках может навредить ученику, а в 

опытных- решает проблемы до их появления».  
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Abstract 

On the basis of the analysis of modern practice of formation of positive motivational attitude of future engi-

neers-pedagogues to professional activity the developed condition of training is offered. The essence of this con-

dition is to direct the potential of practice-oriented forms and teaching methods to develop a positive motivational 

attitude of students' personality towards future pedagogical activity. 

Анотація 

На основі аналізу сучасної практики формування позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення осо-

бистості майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності пропонується розроблена умова підго-

товки. Суть зазначеної умови полягає у спрямуванні активізуючого потенціалу практико-орієнтованих 

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

нтів до майбутньої педагогічної діяльності. 



36 Danish Scientific Journal No35, 2020 

Keywords: Formation of motivational attitude to a professional activity, practice-oriented forms and meth-

ods. 

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

тико-орієнтовані форми та методи. 

 

Актуальність дослідження та постановка 

проблеми. Розвиток вищої освіти в Україні харак-

теризується підвищенням вимог до професійної 

підготовки спеціалістів усіх галузей, що передбачає 

необхідність нового погляду на проблему форму-

вання у майбутніх фахівців таких особливостей мо-

тиваційно-ціннісної сфери, які б сприяли їх конку-

рентоспроможності на ринку праці. 

Проблема професійної мотивації на сьогодні 

набуває особливого значення. Саме в ній специфі-

чно описуються основні моменти взаємодії інди-

віда та майбутньої професійної діяльності, в якому 

освітній процес набуває пріоритетного значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичною основою розв’язання проблеми станов-

лення мотиваційної сфери студентів інженерно-пе-

дагогічних спеціальностей є науковий доробок віт-

чизняних дослідників Г.О. Балла, 

М. Й. Боришевського, О. К. Дусавицького, Г.С. Ко-

стюка, С.Д. Максименка, В. А. Семіченко, 

О. В. Скріпченка (види та генезис мотивів, функції 

мотивів у детермінації життєдіяльності людини, 

особливості структури мотиваційної сфери особис-

тості, мотиваційні основи професійної діяльності); 

К. О. Абульханової-Славської, Б. Г. Ананьєва, 

Н. О. Антонової, Л. Г. Будинайте, Н. А. Буравльо-

вої, О. О. Кроніка, О. М. Леонтьєва, Г. Олпорта, 

М. Рокича, О. А. Самотаєвої, В. В. Шпунтової, 

В. О. Ядова (проблема ціннісних орієнтацій особи-

стості); О. Л. Афанасенкової, Н. А. Башкаєвої, 

А. Г. Бугрименко, М. В. Буянової, А. О. Вербиць-

кого, Т. О. Гордєєвої, Е. Л. Десі, Т. Д. Дубовицької, 

Р. Г. Зверєвої, Є. П. Ільїна, С. М. Кетько, О. Ю. Кон-

дратьєвої, М. В. Овчиннікова, С. О. Пакуліної, 

Р. М. Райана, О. А. Чаденкова, В. Е. Чудновського 

(розкривається зміст поняття навчальної мотивації, 

визначаються чинники її формування) та ін.  

Формування цілей статті (постановка за-

вдання). Метою статті є дослідження шляхів фор-

мування позитивного мотиваційно-ціннісного став-

лення особистості майбутніх інженерів-педагогів 

до професійної діяльності. Розглядається активізу-

ючий потенціал практико-орієнтованих форм та ме-

тодів навчання, спрямованих на формування у май-

бутніх інженерів-педагогів позитивного мотива-

ційно-ціннісного ставлення до педагогічної 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Спираючись на 

думку Н. Лизь, зауважимо, що процеси реалізації 

нових освітніх програм, оновлення змісту освіти, 

орієнтовані у першу чергу, на достатньо активного, 

ініціативного, зосередженого на особистісному та 

професійному зростанні, навченого прийомам са-

моосвіти, здатного свідомо та відповідально керу-

вати власною навчальною діяльністю й власним ро-

звитком студента [1, с. 67].  

Тож процес професійної підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів не буде ефективним без реалі-

зації педагогічної умови, яка пов’язана з розробкою 

та впровадженням практико-орієнтованих форм та 

методів навчання, спрямованих на формування по-

зитивного мотиваційно-ціннісного ставлення до 

професійної діяльності.  

Приступаючи до обґрунтування зазначеної 

умови, ми наголосимо на необхідності активізації 

розвитку позитивного мотиваційно-ціннісного ста-

влення особистості студентів до майбутньої педа-

гогічної діяльності, набуття ними психолого-педа-

гогічних знань, умінь та навичок шляхом викорис-

тання активізуючого потенціалу форм і методів 

навчання у НЗВО, а також збагачення процесу під-

готовки майбутніх фахівців новими засобами та 

прийомами навчально-виховної взаємодії у процесі 

професійної підготовки. 

Спираючись на думку Н. Лизь, зазначимо, що 

зміст освіти, безумовно, є важливим чинником роз-

витку світоглядних уявлень та ціннісних переко-

нань студентів, ,,проте, для того, щоб ці уявлення 

сприяли самопізнанню, життєвому та професій-

ному самовизначенню, становленню ціннісного 

ставлення до освіти та саморозвитку, а також роз-

ширенню освітніх потреб тих, хто навчається, необ-

хідна не лише трансляція знань, а включення їх у 

процес особистісної взаємодії між педагогом та 

студентами” [1, с. 75]. 

Отримані нами експериментальні дані свід-

чать, що за умови традиційних підходів процес фо-

рмування позитивного мотиваційно-ціннісного ста-

влення особистості до майбутньої педагогічної дія-

льності забезпечується не повною мірою, а 

сформовані у самих студентів особистісні та профе-

сійні цінності часто базуються на мінливих цінніс-

них пріоритетах сьогодення й не мають ґрунтовної 

основи, здобуття якої забезпечується активною 

професійною та життєвою позицією під час нав-

чання. 

Така ситуація призводить до обмеження мож-

ливостей майбутнього інженера-педагога вирішу-

вати в умовах професійної діяльності усе розмаїття 

завдань, пов’язаних з реальною педагогічною дія-

льністю, творчо застосовувати засвоєні під час нав-

чання знання та вміння у роботі з підлітками, зок-

рема, при організації співпраці педагогів та учнів 

під час вирішення різноманітних творчих і практи-

чних справ: організації та проведення оглядів, кон-

курсів, виставок, тижнів захисту професій, спорти-

вних і розважальних заходів; упорядкування тери-

торії, проведення сільськогосподарських робіт, 

ремонту техніки, кабінетів, майстерень тощо.  

Для формування позитивного мотиваційно-

ціннісного ставлення особистості студентів до май-

бутньої педагогічної діяльності, крім традиційних 

вербальних методів впливу в замкненому просторі 

навчального кабінету, до яких мало сприйнятливий 

контингент студентів НЗВО, педагоги повинні 
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практично впливати на майбутніх інженерів-педа-

гогів своєю особистістю, характером, професійною 

майстерністю в умовах, максимально наближених 

до життя студента: на полігоні та навчальному гос-

подарстві, на стадіоні та в навчальних майстернях.  

Для забезпечення набуття майбутніми інжене-

рами-педагогами таких можливостей основні уста-

лені в умовах НЗВО форми організації навчально-

виховного процесу (лекція, семінарські практичні 

та лабораторні заняття) мають трансформуватися й 

насичуватися новими методами, засобами, прийо-

мами викладання. Кожна з форм має певний потен-

ціал щодо підготовки майбутніх інженерів-педаго-

гів до формування мотиваційно-ціннісного став-

лення до професійної діяльності, що може значно 

впливати на процес особистісного та професійного 

зростання молодої людини за умови відповідного 

вдосконалення педагогічної взаємодії, що відбува-

ється в межах зазначених форм. 

Насамперед зосередимося на висвітленні цін-

нісно-формувальних можливостей та практично-

педагогічного потенціалу лекційних занять щодо 

озброєння студентів професійно-педагогічними 

знаннями та уміннями у напрямі щодо формування 

мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої 

професійної діяльності. 

Саме на лекційних заняттях закладаються сві-

тоглядні основи уявлень про професійну діяль-

ність, формується інтерес до майбутньої педагогіч-

ної праці, відбувається розвиток особистості студе-

нта, а головне, закріплюється ціннісне ставлення до 

освіти та майбутньої професії, набуваються вміння 

та навички щодо самоосвіти. Проте, часто, лекційна 

форма заняття сприймається викладачем лише як 

поле для теоретичної підготовки студентів, тоді як, 

така форма містить у собі значні можливості щодо 

передавання досвіду професійної діяльності, зану-

рення студентів у професійні ситуації, вироблення 

практичних педагогічних умінь, необхідних для 

формування позитивного мотиваційно-ціннісного 

ставлення особистості майбутніх інженерів-педаго-

гів до професійної діяльності. 

 Підкреслимо, що сучасний арсенал розробле-

них ученими форм проведення лекційних занять ві-

дкриває широкі можливості для активізації процесу 

формування у студентів позитивного мотиваційно-

ціннісного ставлення до майбутньої педагогічної 

діяльності, для заохочення новаторства і творчості, 

розвитку доброзичливості і співробітництва як бла-

годатного ґрунту для співтворчості, взаємної по-

ваги, розвитку і саморозвитку студента та викла-

дача. 

Наприклад, на нашу думку, зазначеному спри-

ятиме впровадження протягом лекційного заняття 

елементів сократичного діалогу зі студентами, ко-

ротких тестів як на виявлення засвоєних знань, так 

і на самодіагностику особистості, зокрема щодо 

стану розвитку професійних цінностей, студентсь-

ких міні-доповідей та коротких презентацій, підго-

товлених самостійно або під керівництвом викла-

дача, які б частково унаочнювали або ілюстрували 

зміст лекційного заняття.  

Взагалі, підкреслимо, що процес візуалізації 

лекційного матеріалу відкриває великі можливості 

для педагогічної творчості у напрямі розробки та 

впровадження у процес професійної підготовки 

студентів практико-орієнтованих форм лекційних 

занять, спрямованих на засвоєння майбутніми ін-

женерами-педагогами активної професійно-цінніс-

ної позиції.  

Це пов’язано з тим, що згортання розумових 

змістів в наочний образ завжди містить елементи 

проблемності. Тому впровадження лекцій-візуаліза-

цій сприятиме створенню на заняттях проблемних 

ситуації, вирішення яких на відміну, наприклад, від 

проблемних лекцій, де використовуються питання, 

відбувається на основі аналізу, синтезу, узагаль-

нення, згортання або розгортання наочної інформа-

ції, що ще більше активізує розумову діяльність 

студентів. Лекція-візуалізація вчить студентів пере-

творювати усну та письмову інформацію у візуа-

льну форму, що формує у них професійне мислення 

за рахунок систематизації та виділення найбільш 

значущих, істотних елементів змісту навчання.  

У лекції-візуалізації важлива певна наочна ло-

гіка і ритм подачі навчального матеріалу, велику 

роль також відіграють вірне дозування та зміст ма-

теріалу, майстерність і стиль спілкування викла-

дача зі студентами. Найбільш ефективним є вико-

ристання різних видів візуалізації – натуральних, 

образотворчих, символічних, – кожен з яких, або їх 

поєднання, обирається залежно від змісту лекцій-

ного заняття. Для цього можна використовувати 

комплекс технічних засобів навчання, художнє зо-

браження, а також поєднання словесної та наочної 

інформації. 

Посилення практико-орієнтованої взаємодії 

викладача та студентів, спрямованої на засвоєння 

майбутніми інженерами-педагогами активної та по-

зитивної професійно-ціннісної позиції, можливе й 

за умови використання проблемно-моделюючих ле-

кцій, що передбачають діалог, дослідницький по-

шук, із метою доведення ключових постулатів із 

теми лекції, самостійний аналіз й узагальнення сту-

дентами навчального матеріалу.  

Теми лекційного заняття можуть трансформу-

ватися і розширятися в залежності від інтересів та 

потреб студентської молоді, оскільки окремі про-

блеми можуть задаватися самими студентами, 

ними також пропонуються гіпотетичні рішення, 

творчі ідеї, аналітичні міркування. Посилення ди-

дактичної взаємодії на лекційних заняттях дозволяє 

зацікавити студентів, залучити їх до самостійної 

роботи з навчальним матеріалом щодо формування 

позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення до 

майбутньої педагогічної діяльності; у майбутніх 

фахівців розвивається здатність до прояву цінніс-

ного ставлення до навчального матеріалу, форму-

ється власна професійно-ціннісна позиція.  

Засвоєнню майбутніми інженерами-педаго-

гами активної професійно-ціннісної позиції, на 

нашу думку, сприятиме й така форма лекційного за-

няття як «лекція удвох», де навчальний матеріал 

проблемного змісту дається студентам у живому ді-

алогічному спілкуванні двох викладачів між собою.  

У такому професійному діалозі створюються 
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умови для моделювання реальних професійних си-

туацій, обговорення теоретичних питань із різних 

позицій двома фахівцями, наприклад теоретиком та 

практиком, прихильником або противником тієї чи 

іншої точки зору. Специфікою цього виду лекції є 

високий рівень демонстрації ціннісного ставлення 

викладачів до об’єкта висловлювань, що висуває 

особливі вимоги до них, як до суб’єктів педагогіч-

ної взаємодії. Діалог викладачі мають спрямову-

вати на спільний пошук вирішення проблем, із за-

лученням у спілкування студентів, які задають пи-

тання, висловлюють свою позицію, формулюють 

своє ставлення до матеріалу лекції, демонструють 

емоційний відгук на події. В процесі лекції удвох 

відбувається виявлення та збагачення ціннісної 

сфери щодо професійних питань, створюється й об-

говорюється наближена до практики діяльності ін-

женерів-педагогів проблемна ситуація або декілька 

таких ситуацій, висуваються гіпотези щодо їх 

розв’язання, розгортається система доказів або 

спростувань, обґрунтовується кінцевий варіант спі-

льного рішення.  

Лекція-конференція, що забезпечує форму-

вання інтересу студентів до певної теми, ораторсь-

ких умінь, навичок роботи з літературою. За умови 

вибору тематики, пов’язаної з проблематикою 

щодо формування у студентів позитивного мотива-

ційно-ціннісного ставлення до майбутньої педаго-

гічної діяльності, лекція-конференція стимулює ро-

звиток ціннісної позиції майбутнього фахівця до 

майбутньої педагогічної діяльності.  

Реалізація зазначеної форми пов’язана з вико-

ристанням традиційних елементів конференції: під-

готовкою основної доповіді, виступів співдоповіда-

чів, які можуть супроводжуватися презентаціями, з 

подальшим колективним обговоренням питань, що 

піднімалися, та підведенням підсумкових виснов-

ків (резюме) спеціально створеною комісією. Наго-

лосимо, що самостійність та відповідальність, яких 

потребує від студентів зазначена форма проведення 

лекційного заняття, а також відбір викладачем від-

повідних тем та питань, сприятимуть засвоєнню 

майбутніми інженерами-педагогами активної про-

фесійно-ціннісної позиції до майбутньої педагогіч-

ної діяльності.  

Наголосимо на особливому значенні та нагаль-

ній необхідності проведення при організації про-

цесу формування позитивного мотиваційно-цінніс-

ного ставлення до педагогічної діяльності лекцій-

них занять у вигляді лекції-практикуму, що 

створює умови для використання особистого дос-

віду студентів, активізації їх уваги, посилення 

зв’язку теорії та практики, актуалізації життєвого і 

професійного досвіду кожної особистості.  

Методика проведення лекції-практикуму поля-

гає у тому, що висунуті у ході викладення матеріалу 

теоретичні положення щодо формування мотива-

ційно-ціннісного ставлення до майбутньої профе-

сійної діяльності. підтверджуються прикладами з 

професійної діяльності інженерів-педагогів.  

До прикладів-ілюстрацій висуваються насту-

пні вимоги: конкретність, стислість, особиста зна-

чущість оцінки подій і явищ, зв'язок із власною си-

стемою цінностей студента. На таких заняттях мо-

жливо обговорювати питання професійної етики ін-

женерів-педагогів, проблемні ситуації, пов’язані з 

формуванням позитивного мотиваційно-ціннісного 

ставлення до педагогічної діяльності, особливості 

взаємодії педагогів та юнацької молоді, спрямова-

ної на збагачення ціннісної сфери особистості; дис-

кутувати на тему цінностей та антіцінностей сучас-

ного суспільства, визначати їх вплив на станов-

лення особистості студентів тощо. 

Реалізація лекційних занять із елементами сок-

ратичного діалогу, проблемного пошуку, лекцій-ві-

зуалізацій, ,,лекцій удвох”, лекцій-конференцій та 

лекцій-практикумів у процесі професійної підгото-

вки майбутніх інженерів-педагогів забезпечує роз-

виток у них власної ціннісної позиції у діалозі, тво-

рчості та неординарності аналітичних висновків, 

уміння самостійно мислити; надає студентам упев-

неності в засвоєних у процесі навчання істинах; 

озброює їх умінням відстоювати особисті переко-

нання перед аудиторією. Використання таких лек-

цій, особливо при засвоєнні матеріалу щодо форму-

вання у студентів позитивного мотиваційно-цінніс-

ного ставлення до майбутньої педагогічної 

діяльності може значно стимулювати розвиток осо-

бистих та професійних цінностей у студентів, на-

дати їм упевненості у власній педагогічній спромо-

жності.  

При розробці цієї педагогічної умови актуалі-

зується необхідність удосконалення організації на-

вчальної взаємодії викладача зі студентами на семі-

нарських заняттях. Зазначимо, що закріплення тео-

ретичного матеріалу щодо підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів до формування у студентів по-

зитивного мотиваційно-ціннісного ставлення до 

майбутньої педагогічної діяльності на семінарсь-

ких заняттях можна проводити у формах, які стали 

вже традиційними. Наприклад, шляхом самостій-

ного опрацювання, реферування, підготовки студе-

нтами доповідей із відповідних питань та їх пода-

льшого групового обговорення, що бажано осучас-

нити за допомогою мультимедійного супроводу 

доповідей студентів. Також, у вигляді семінару пи-

тань-відповідей, семінару-розгорнутої бесіди, семі-

нару-прес-конференції тощо.  

На таких заняттях, що є певною мірою прак-

тико-орієнтованими студенти можуть розширити 

власні знання, закріпити, отриманий на лекційних 

заняттях матеріал, розвинути комунікативні здібно-

сті, навчитися відстоювати власні переконання, що 

в цілому сприятиме засвоєнню майбутніми інжене-

рами-педагогами активної професійно-ціннісної 

позиції.  

Крім того, доцільним є коментоване читання 

на семінарських заняттях першоджерел, якими мо-

жуть виступати твори українських педагогів – роз-

робників концепції виховання; проведення семіна-

рів-диспутів, на яких студенти, спираючись на пер-

шоджерела, мають доводити власну думку, 

міркувати, проявляти переконливість та тактов-

ність, доносити до співрозмовників засвоєнні поло-

ження, вести діалог.  
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Проте, з метою наближення матеріалу, який 

студенти засвоїли на попередніх заняттях, до умов 

майбутньої професійної діяльності, та вироблення 

на його основі особистої ціннісної переконаності та 

професійної спроможності необхідно звертатися до 

нових форм проведення семінарів.  

Серед таких проблемний семінар, побудова-

ний із використанням аналізу проблемних педагогі-

чних ситуацій та творчих завдань.  

Система проблемних ситуацій та творчих за-

вдань віддзеркалює зміст навчального матеріалу, 

що засвоює студент на лекційних заняттях, проте, 

метою реалізації цієї форми професійної підгото-

вки студентів є забезпечення процесу формування 

у студентів навичок аналізу та розв’язання тих об-

ставин, що є максимально наближеними до реаль-

них умов діяльності інженерів-педагогів.  

Проблемні ситуації можуть містити різні тво-

рчі завдання стосовно професійної діяльності інже-

нерів-педагогів із формування у студентів позитив-

ного мотиваційно-ціннісного ставлення до майбут-

ньої педагогічної діяльності.  

Ситуації можуть передбачати цілком творчій 

підхід до їх розв’язання або мати варіанти вирі-

шення, що передбачають аналітичний пошук і ак-

туалізацію академічних знань та наявного життє-

вого досвіду студентів. Проблемні ситуації щодо 

формування у студентів позитивного мотиваційно-

ціннісного ставлення до майбутньої педагогічної 

діяльності, які можуть використовуватися не лише 

в межах проблемних семінарів, а й у інших формах 

семінарських занять та на практичних заняттях, 

стимулюватиме студентів на подальший розвиток 

власної особистості, сприяючи засвоєнню не лише 

когнітивної, а й практично-дієвої та емоційної скла-

дових професійної діяльності інженерів-педагогів.  

Вирішенню зазначених завдань сприяє й семі-

нар-заочна екскурсія, коли інформаційні повідом-

лення та наочність у вигляді презентацій студенти 

готують самостійно. Вибір тем екскурсій, пов’яза-

них із висвітленням ціннісного аспекту педагогіч-

ної діяльності, забезпечує розвиток відповідних 

знань студентів, дозволяє їм виразити власну цінні-

сну позицію під час підготовки необхідного матері-

алу. 

Зважаючи на необхідність розширення педаго-

гічного досвіду студентів, зазначимо, у процесі фо-

рмування у студентів позитивного мотиваційно-

ціннісного ставлення до майбутньої педагогічної 

діяльності бажано використовувати розмаїття форм 

семінарських занять, яке, окрім зазначених семіна-

рів-бесід, семінарів-обговорень (реферативних), се-

мінарів-конференцій, проблемних семінарів та се-

мінарів-екскурсій, може включати такі форми орга-

нізації занять, як семінар-диспут, ,,круглий стіл”, 

симпозіум, дебати, вікторини, конкурси, створення 

педагогічного проекту тощо.  

Визнаючи важливе значення лекційних та се-

мінарських занять у процесі формуванням позити-

вного мотиваційно-ціннісного ставлення до педаго-

гічної діяльності, все ж вважаємо, що пріоритетною 

формою організації навчання студентів у зазначе-

ному напрямі є практичні заняття, спрямовані пере-

важно на набуття майбутнім педагогом та розвиток 

професійних інженерно-педагогічних умінь у педа-

гогічній діяльності, наближеній до реальних умов 

роботи інженера-педагога. Такі заняття створюють 

широкі можливості для формування у студентів ак-

тивної професійно-ціннісної позиції, окрім того, 

педагогічні прийоми, які студенти на практичному 

занятті засвоюють ,,із середини”, складають значну 

скарбницю педагогічного досвіду, до якого потен-

ційний інженер-педагог може звертатися при про-

ходженні педагогічної практики або в майбутній 

професійній діяльності.  

Для реалізації процесу формування позитив-

ного мотиваційно-ціннісного ставлення до педаго-

гічної діяльності доцільним є використання на 

практичних заняттях зі студентами ділових та ро-

льових ігор. Під час проведення ділових ігор студе-

нти у спеціально змодельованих умовах навча-

ються вирішенню складних проблем, пов’язаних із 

ціннісним орієнтуванням у професійній сфері. 

 Підготовка фахівця до майбутньої професій-

ній діяльності передбачає проведення ділових ігор 

на закріплення уявлень про реалії педагогічної 

праці, формування навичок прийняття рішень, фо-

рмулювання конструктивних та конкретних пи-

тань, розуміння особливостей педагогічної взаємо-

дії з учнями в умовах виробництва тощо. Ділова гра 

не лише позитивно налаштовує, створює необхідну 

мотивацію на засвоєння теми, підвищує пізнаваль-

ний інтерес до її сприйняття, а й розкриває практи-

чну значущість навчального завдання, наближає ді-

яльність студентів із його виконання до реальних 

завдань професійної діяльності. 

Рольові ігри характеризуються наявністю теми 

або творчого завдання, аналіз або розв’язання якого 

передбачає публічне виконання певних ролей. Ме-

тою таких ігор є формування у студентів ставлення 

до конкретних життєвих або професійних обста-

вин, набуття досвіду розв’язання професійних си-

туацій, зацікавлення у засвоєнні теми, закріплення 

певного навчального матеріалу через емоційне його 

переживання.  

На практичних заняттях із підготовки майбут-

ніх інженерів-педагогів до формування позитив-

ного мотиваційно-ціннісного ставлення до майбут-

ньої педагогічної діяльності пропонуємо також ви-

користовувати таку форму педагогічної взаємодії 

як тренінг. Особливістю цієї складної форми нав-

чання є активізація на занятті інтерактивної групо-

вої взаємодії, що забезпечує високу інтенсивність 

розвитку особистості студентів.  

Крім зазначених форм, реалії педагогічної дія-

льності НЗВО надають широкі можливості для 

впровадження різноманітних різновидів практич-

них занять, це, зокрема: заняття з використанням 

проблемних ситуацій, ,,мозкового штурму”, ство-

рення індивідуально-особистісних маршрутів вихо-

вання, творчих вправ, конкурсів, ,,кіноклубу”, ак-

цій, флешмобів, ,,трудових десантів” тощо.  

Педагогічний вплив на студентів у різних фор-

мах навчальної діяльності відбувається за допомо-
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гою низки педагогічних методів, що також потре-

бують аналізу та вдосконалення в напряму актуалі-

зації їх потенціалу щодо формування у студентів 

позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення до 

майбутньої педагогічної діяльності. 

Враховуючи розроблене у педагогіці розмаїття 

традиційних та нових дієвих методів, все ж зазна-

чимо, що той чи інший метод виявляється ефектив-

ним лише у тих чи інших умовах. Тож відбір мето-

дів завжди передбачає врахування завдань, на вирі-

шення яких спрямований педагогічний процес та 

конкретних умов його реалізації.  

Ефективність педагогічного впливу викладача 

на процес формування у студентів позитивного мо-

тиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої пе-

дагогічної діяльності, на нашу думку, забезпечують 

такі інноваційні у практиці НЗВО орієнтовані на 

практичні потреби педагогічної діяльності групи 

методів, як: 

1. Методи емоційного впливу, які забезпечу-

ють набуття майбутніми інженерами-педагогами 

готовності до перенесення образів, пов’язаних із 

цінністю педагогічної праці, в уяву учнів, що вима-

гає від самого педагога емоційності, розвиненої 

уяви, витонченості, образного бачення, гумору, 

здатності до побудови несподіваних яскравих ходів 

у ,,сценарії ” уроку, використання творчих засобів, 

які посилюють дієвість впливу вербальних і невер-

бальних педагогічних дій із матеріалізації того чи 

іншого образу в уяві учнів: 

- метод акцентування емоцій та цінностей 

(створення умов для усвідомлення студентами цін-

ності педагогічної діяльності через висловлення 

пов’язаних із ним переживань);  

- метод адекватних емоцій (стимулювання та 

гармонізація емоційно-ціннісного навантаження, 

яке несе навчальний матеріал для студентів); 

- метод емоційно-ціннісних контрастів (за до-

помогою демонстрації протилежних цінностей, 

стимулювання протилежних почуттів, загострення 

професійно значущих емоцій і усвідомлення важ-

ливості цінностей, що формуються у студентів).  

2. Методи когнітивного впливу, що зумовлю-

ють готовність педагога до прямого чи опосередко-

ваного інтелектуального впливу на свідомість сту-

дентів для розвитку їх ціннісної сфери, донесення 

педагогом власного ціннісного досвіду, що ґрунту-

ється на особистій переконаності у цінності педаго-

гічної праці: 

- асоціація (розвиток у студентів певного на-

пряму думок шляхом педагогічної актуалізації асо-

ціативних зв’язків між різними образами в кон-

тексті поставленої проблеми, що передбачає вста-

новлення певної аналогії, асоціативних зв’язків між 

різними поняттями, навчальними темами, профе-

сійними проблемами); 

- лабіалізація (цілеспрямований педагогічний 

вплив на усталене сприйняття студентом картини 

світу для руйнування стабільності цих зв’язків для 

підвищення сенситивності до сприйняття нових 

цінностей професійної діяльності); 

- рефлексія (педагогічна актуалізація аналізу 

студентом своїх і чужих дій і вчинків, із погляду їх 

ціннісного значення, самоаналіз особистістю своєї 

поведінки з загальних ціннісних позицій та відно-

сно цінностей професійної сфери).  

3. Методи набуття досвіду, що дозволяють 

майбутнім інженерам-педагогам здобути досвід 

професійної діяльності, наблизити умови навчання 

до реальних ситуацій роботи фахівця, реалізувати 

набуті знання та уміння щодо педагогічного впливу 

на ціннісну сферу особистості в імітованому педа-

гогічному процесі: 

- методи розвитку ідентифікації (формування 

у студентів можливості моделювати стан об’єкта 

ніби стаючи на його місце, занурюючись у ситуа-

цію, ціннісний простір, обставини, у яких об’єкт пе-

ребуває); 

- емпатії (емоційна ідентифікація студента з 

об’єктом, співчуття йому через ототожнення з ним, 

а також переживання власних почуттів і емоцій ві-

дносно об’єктів); 

- імітаційні методи: ігрові та не ігрові (ство-

рення ілюзії присутності студента в реальній ситу-

ації професійної діяльності). 

Резюме. У цілому, використання зазначених 

методів у комплексі забезпечить достатній рівень 

педагогічної взаємодії між викладачем та студен-

тами у різних формах навчальної діяльності, що за-

безпечуватиме засвоєння майбутніми інженерами-

педагогами активної професійно-ціннісної позиції. 

Таким чином, педагогічна умова, що полягає у 

розробці та впровадженні у процес професійної під-

готовки студентів практико-орієнтованих форм та 

методів навчання, спрямованих на формування у 

студентів позитивного мотиваційно-ціннісного ста-

влення до майбутньої педагогічної діяльності, за-

безпечить: формування у студентів активної життє-

вої позиції як важливої професійної цінності; 

озброєння фахівців практичними вміннями та нави-

чками, орієнтованими на сучасні реалії інженерно-

педагогічної діяльності; засвоєння форм, методів, 

прийомів формування в учнів позитивного цінніс-

ного ставлення до майбутньої педагогічної діяльно-

сті через здобуття особистого досвіду активної уча-

сті у педагогічній взаємодії та ін. 
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Abstact 

The article deals with issues related to one of the main activities of preschool educational organizations with 

parents of pupils - social partnership. The role of social partnership, its importance regarding the interaction of the 

family and the DSO, the main guidance of the activities of the pre-school educational organizations and the family 

has been defined. 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с одним из основных направлений деятельности до-

школьных образовательных организаций с родителями воспитанников – социальное партнерство. В статье 

определена роль социального партнерства, его значение относительно взаимодействия семьи и ДОО, про-

писаны основные направления деятельности ДОО и семьи. 
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В последнее десятилетие система образования 

претерпела значительные изменения связанные: во-

первых, с изменением нормативно-правовой среды 

образовательных организаций (ФЗ Закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [17]; внедрение 

новых ФГОС стандартов на всех уровнях образова-

ния [18]; Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации до 2025 года [8], а также новая 

ФГЦП развития дошкольного образования до 2020 

года [7]; во-вторых – признание обществом и госу-

дарством значимости дошкольного образования. 

Вся система дошкольного образования подчинена 

реализации основной стратегической цели россий-

ского образования: воспитание успешного поколе-

ния граждан страны, владеющих адекватными вре-

мени знаниями, навыками и компетенциями, на 

идеалах демократии и правового государства, в со-

ответствии с национальными и общечеловеческими 

ценностными установками. 

Достижение сформулированной в норма-

тивно-правовых документах цели невозможно без 

участия родителей. И тут возникает вопрос, а кто 

они участники образовательных отношений или со-

циальные партнеры. От этого зависит, каким обра-

зом осуществлять взаимодействие дошкольной об-

разовательной организации с данной категорией.  

Итак, обратимся к основным понятиям «соци-

альные партнеры» и «участники образовательных 

отношений». 

Остановимся на таком понятии как «участники 

образовательных отношений». В ФЗ «Об образова-

нии в РФ» прописано, что участники образователь-

ных отношений – это родители, т.е. законные пред-

ставители, несовершеннолетних обучающихся, пе-

дагогические работники и их представители, а 

также организации, которые осуществляют образо-

вательную деятельность [17]. 

Родители (законные представители, опекуны, 

усыновители и т.д.) как участники образователь-

ных отношений имеют право на ознакомление с 

нормативно-правовыми документами образова-

тельной организации. К таким документам отно-

сятся: 

- устав образовательной организации; 

- лицензия; 
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- свидетельство о получении государственной 

аккредитации; 

- учебная программа и сопроводительные по 

ней документы и разъяснения; 

- документы, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и ее 

устройство. 

Мы согласны с мнением В.М.Сырых, что глав-

ной целью образовательных отношений является 

получение несовершеннолетними качественного 

образования, которое не может быть ниже требова-

ний, которые установленными государственными 

образовательными стандартами. В.М.Сырых отме-

чает, что «Современный человек как личность дол-

жен быть образованным, профессионально компе-

тентным, интеллигентным и владеющим приемами 

творческой и научной деятельности» [15, с. 19]. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

одной из приоритетных задач является взаимодей-

ствие образовательной организации, в частности – 

дошкольной образовательной организации, с роди-

телями. Такое взаимодействие будет способство-

вать полноценному развитию ребенка дошкольного 

возраста. 

В дошкольном возрасте человек получает пер-

вые свои знания и формирует первые навыки в се-

мье и дошкольной образовательной организации. В 

данный период у него формируются первичные 

представления об окружающем мире и элементах 

социальной реальности; он осваивает навыки само-

обслуживания и личной гигиены; учиться говорить, 

считать, писать. 

В основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образова-

ния лежит ряд принципов, одним из которых явля-

ется принцип личностно-развивающего и гумани-

стического характера взаимодействия взрослых 

(родителей – законных представителей), педагоги-

ческих и иных работников организации) и детей 

[18]. 

Сегодня дошкольная образовательная органи-

зация обязана в соответствии со ФГОС ДО: а) ин-

формировать родителей (законных представите-

лей) относительно целей дошкольного образова-

ния; б) обеспечить открытость дошкольного 

образования; в) создать условия для участия роди-

телей (законных представителей) и обеспечить во-

влечение семьи в образовательную деятельность; г) 

помогать и поддерживать родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 

необходимо не просто установление доверитель-

ных и положительных отношений с родителями де-

тей дошкольного возраста, а есть необходимость в 

поиске и внедрении новых инновационных форм 

работы с родителями, которые способствуют повы-

шению уровню педагогической культуры родите-

лей, ее формированию у родителей, привлечение 

внимания родителей к своему ребенку. 

Рассмотрим понятия «семья» и «взаимодей-

ствие». 

Семья – это основанная на браке или кровном 

родстве малая группа, члены которой связаны общ-

ностью быта, взаимной помощью, моральной и пра-

вовой ответственностью [2]. 

По мнению В.А. Сухомлинского, семья – это 

первичная среда, где человек должен учиться тво-

рить добро [14]. 

В большом энциклопедическом словаре «се-

мья» – это малая группа, основанная на браке или 

кровном родстве члены которой связаны общно-

стью быта, взаимной помощью, моральной и право-

вой ответственностью [6]. 

А.С. Спиваковская характеризует семью с по-

зиции зеркала человеческого общения, источника 

развития будущей личности, которая влияет на 

формирование мотивов поведения и ценностных 

установок [13]. 

Мы придерживаемся мнения Т.А.Марковой, 

которая отмечает, что семья – это среда, в которой 

складываются те или иные условия для физиче-

ского, психического, эмоционального и интеллек-

туального развития ребенка, в частности – для раз-

вития ребенка дошкольного возраста [3]. 

С.И. Ожегов рассматривает «взаимодействие» 

как взаимную связь двух явлений, взаимную под-

держку [5]. Д.Н. Ушаков определяет «взаимодей-

ствие» как взаимную связь, взаимную обусловлен-

ность, взаимодействие общественных явлений [16]. 

Взаимодействие – это система взаимообусловлен-

ных индивидуальных действий, связанных цикли-

ческой причинной зависимостью, при которой по-

ведение каждого из участников выступает одновре-

менно и стимулом, и реакцией на поведение 

остальных [4]. 

Мы придерживаемся мнения, что «взаимодей-

ствие» – это особая форма связи между людьми, 

благодаря которой, происходят качественные и ко-

личественные изменения у участников данного вза-

имодействия. 

Необходимо помнить, что взаимодействие, в 

частности – в дошкольной образовательной органи-

зации между педагогом и родителями, это еще и 

коммуникация. Но при этом нельзя забывать, что 

взаимодействие это не есть просто общение.  

Однако, хочется отметить, что в последние 

годы родители рассматриваются как социальные 

партнеры. Итак, И.М Реморенко, определяет соци-

альное партнерство в сфере образования как:  

1) партнерство внутри системы образования 

между социальными группами данной общности 

(все участники образовательного процесса рассмат-

риваются здесь как общность). Это - родители, пе-

дагоги, обучающиеся; 

2) партнерство, в которое вступают работники 

системы образования, контактируя с представите-

лями иных, близких по своим конечным целям, 

сфер общественного воспроизводства и развития 

человека. Это система здравоохранения, культуры, 

средства массой информации, учреждения право-

порядка и т.д.; 

3) партнерство, которое инициирует система 

образования в целом как особая сфера социальной 
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жизни, вносящая вклад в становление граждан-

ского общества. Это экономическая система, власт-

ные структуры, государство в целом [9].  

В науке социальное партнерство рассматрива-

ется относительно трех позиций:  

1) разновидность социального взаимодействия 

и форма отношений (А.В. Борилов, Л.Н. Глебова, 

Н.С. Игнатьев и др.);  

2) система взаимодействий и взаимоотноше-

ний в обществе (Н.В. Медова, Е.Г. Сафонова, В.И. 

Слободчиков и др.); 3) управленческая деятель-

ность, в области трудовых отношений (Е.К. Калаш-

ников и др.) [10; 11]. 

Мы в своей работе придерживаемся второй по-

зиции, так как партнерские взаимодействия, могут 

осуществляться внутри дошкольных образователь-

ных организаций (дошкольная образовательная ор-

ганизация представляет собой микросистему), то 

есть взаимодействие между сообществами педаго-

гов и воспитанников, между родительским сообще-

ством и педагогическим коллективом, между до-

школьной образовательной организацией и различ-

ными общественными и государственными 

институтами. Центральными субъектами социаль-

ного партнерства выступают – воспитанники до-

школьных образовательных организаций, роди-

тели, педагогический коллектив дошкольной обра-

зовательной организации [1; 12].  

Сегодня работа с родителями в дошкольной 

образовательной организации включает в себя три 

составляющие: информационно-аналитическую, 

просветительскую и контрольно-оценочную. Ме-

тоды, которые использует педагог дошкольной об-

разовательной организации в своей работе с роди-

телями: анкетирование, интервьюирование, наблю-

дение и др. 

Современные родители детей дошкольного 

возраста стремятся к диалогу с воспитателями и 

специалистами дошкольной образовательной орга-

низации; стараются повысить свою педагогиче-

скую культуру относительно вопросов воспитания 

и развития своего ребенка. Этому способствуют: 

интернет-ресурсы, обучающие вебинары, книги, 

передачи ТВ и другие источники информации. 

Педагогическая культура родителей включает 

ряд компонентов: 1) знания о развитии, воспитании 

и обучении детей; 2) осуществление воспитатель-

ной деятельности; 3) осознание своей ответствен-

ности за воспитание своего ребенка; 4) организация 

жизни и совместной деятельности с ребенком в се-

мье; 5) продуктивная связь с другими социальными 

и воспитательными институтами. 

Для этого в работе с родителями педагоги и 

специалисты дошкольной образовательной органи-

зации применяют следующие формы: семинар-

практикум, мастер-классы, диспут и дискуссии, ро-

дительские лектории, родительские тренинги, се-

мейные клубы и т.д. 

Все это в своей совокупности позволяет со-

здать единое воспитательно-образовательное про-

странство развития ребенка дошкольного возраста. 

И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко выделяют совре-

менные принципы социального партнерства, где 

основными являются: равноправие участников; 

опора на правовую базу; добровольность принятия 

обязательств по договорам; историческое исполь-

зование договорных процедур; взаимное признание 

важности интересов сторон партнеров, социальная 

справедливость при регулировании интересов и 

действий, поиске и нахождении компромисса; от-

ветственность сторон [12]. 

Внутреннюю активность и взаимообусловлен-

ность действий субъектов социального партнерства 

через выработку оптимальных подходов к согласо-

ванию интересов субъектов взаимодействия и но-

вых форм совместной деятельности.  

Это позволяет субъектам взаимодействия (пе-

дагогам, родителям, воспитанникам) в личностном 

плане: 

- повысить педагогическую культуру родите-

лей включающую в себя ряд компонентов: 1) зна-

ния о развитии, воспитании и обучении детей; 2) 

осуществление воспитательной деятельности; 3) 

осознание своей ответственности за воспитание 

своего ребенка; 4) организация жизни и совместной 

деятельности с ребенком в семье; 5) продуктивная 

связь с другими социальными и воспитательными 

институтами. 

- сформировать имидж дошкольной образова-

тельной организации и определить свое назначение 

в обществе как социального института;  

- предоставляет возможность своевременно 

осуществлять корректировку образовательного 

процесса, в соответствии с потребностями потреби-

телей образовательных услуг. 

Таким образом, взаимодействие родителей и 

педагогов дошкольной образовательной организа-

ции – это взаимная деятельность ответственных 

взрослых за развитие, обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагогов с родителями до-

школьников включает в себя не только распределе-

ние задач для достижения общей цели, но предпо-

лагает и определенный контроль, рефлексию дан-

ного процесса с обеих сторон. 

 Вывод: на современном этапе развития до-

школьного образования родители не только субъ-

екты образовательных отношений, но и социальные 

партнеры дошкольной образовательной организа-

ции. Партнерские отношения, выстраиваемые до-

школьной образовательной организацией с семьей, 

позволяют повысить педагогическую культуру ро-

дителей, что в определенной степени влияет на тип 

воспитания в семье, что позволит успешно социа-

лизироваться дошкольнику в меняющейся образо-

вательной среде.  
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Abstract 

This article discusses the issue of a theoretical analysis of the process of formation of the readiness of future 

educators to interact with preschool children in the process of training. This question is relevant because The 

system of additional professional education faces the important task of preparing a competent, competitive spe-

cialist, ready for further self-education and self-development, owning technologies of personality-oriented inter-

action with preschool children. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос теоретического анализа процесса формирования готовности 

будущих воспитателей к взаимодействию с детьми дошкольного возраста в процессе профессиональной 
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подготовки. Данный вопрос актуален т.к. перед системой дополнительного профессионального образова-

ния стоит важная задача подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста, готового к даль-

нейшему самообразованию и саморазвитию, владеющего технологиями личностно-ориентированного вза-

имодействия с детьми дошкольного возраста. 
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В настоящее время в России идет интенсивный 

процесс модернизации системы образования, необ-

ходимость которого обусловлена следующими 

факторами: 

 - особенностями социальных, экономических, 

информационных, политических процессов, проис-

ходящих в России и мире, находящих отражение в 

ценностно-целевых ориентирах современного об-

разования;  

- особенностями модернизации системы об-

щего, в том числе и дошкольного образования в 

России: Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» впервые определил статус 

дошкольного образования как ступени системы об-

щего образования;  

- изменениями качества профессиональной де-

ятельности педагога дошкольного образования, ко-

торые зафиксированы в стандарте профессиональ-

ной деятельности и ориентированы на ряд требова-

ний к педагогу.  

Таким образом, модернизация образования на 

современном этапе является основной задачей рос-

сийской образовательной политики, а педагог ста-

новится ключевой фигурой, как модернизации об-

разования, так и реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) [7]. 

Наиболее актуальным системным преобразова-

нием, является профессиональный стандарт педа-

гога, который предъявляет определенные требова-

ния к квалификации педагога (воспитателя) до-

школьного образования, к его профессиональным 

компетенциям [6]. 

Поэтому перед системой дополнительного 

профессионального образования стоит важная за-

дача подготовки компетентного, конкурентоспо-

собного специалиста, готового к дальнейшему са-

мообразованию и саморазвитию, владеющего тех-

нологиями личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста. 

Трактовка термина «педагогическое взаимо-

действие» является на сегодняшний день довольно 

разноречивой и зависит от методологической пози-

ции, занимаемой теми или иными специалистами. 

Опираясь на взгляды Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, 

М.С. Кагана, Я.Л. Коломинского, А.А. Леонтьева, 

Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева и др., под педагогиче-

ским взаимодействием воспитателя и детей пони-

мается процесс проявления индивидуальных спосо-

бов действий и общения субъектов образователь-

ного процесса, направленных друг на друга, 

определяемых их функционально-ролевыми и лич-

ностными позициями, следствием которых явля-

ются взаимные изменения в деятельности, обще-

нии, отношениях участников педагогического про-

цесса, а также их личностное развитие. Взаимодей-

ствие субъектов, по мнению Л.А. Байковой, Л.К. 

Гребенкиной, В.В. Гузеева, Э.Ф. Зеер, Е.В. Корота-

евой, Г.К. Селевко и др., является ключевым эле-

ментом и формирует концептуальную модель орга-

низации образовательного процесса. 

При подготовки будущих воспитателей необ-

ходимо обратить особое внимание на проблему го-

товности будущих педагогов к взаимодействию с 

детьми дошкольного возраста. 

Ю.В. Лагутина, анализируя проблемы педаго-

гического взаимодействия воспитателя с детьми 

предлагает рассмотреть историю развития взаимо-

действия воспитателя с детьми в условиях обще-

ственного дошкольного воспитания методом исто-

рической реконструкции ее этапов:  

1 этап: конец XIX – начало XX века (до 1917 

года); 

2 этап: 1917 – 1936 гг. 

3 этап: 1936 – 1989 гг. 

4 этап: 1989 – 2013 гг. 

5 этап: 2013 год – по настоящее время [4]. 

Эти этапы не одинаковы по продолжительно-

сти и по социальным установкам, преобладающим 

в обществе, которые определяли направления тео-

рии и практики взаимодействия воспитателя и де-

тей. Определение данных исторических этапов ос-

новывается на идее Г.Б. Корнетова о педагогиче-

ской, воспитательной и образовательной 

парадигмах [2]. 

На первом этапе (конец XIXв. – 1917 г.) разви-

тия в России отношения воспитателя («садов-

ницы») и дошкольников складывались, исходя из 

потребности чем-либо занять детей в детском саду. 

Было бережное отношение к детям и разработан-

ные методы включали приемы косвенной помощи 

ребенку в различных ситуациях. Второй этап (1917 

– 1936 гг.) развития теории и практики взаимодей-

ствия с дошкольниками связан с изменениями со-

циальной ситуации в России в 1917 г. и с принятием 

«Декларации по дошкольному воспитанию». До-

школьное образование стало государственной зада-

чей. Теперь главным стало не столько воспитание и 

обучение детей, сколько изучение их возрастных и 

индивидуальных особенностей развития. Третий 

этап (1936 – 1989 гг.) развития теории и практики 

взаимодействия воспитателя с дошкольниками ха-

рактеризуется реализацией учебно-дисциплинар-

ной модели организации педагогического процесса 

в детском саду. Дошкольные работники подошли к 

разработке научно-обоснованной системы обуче-

ния детей под руководством педагога. Для данного 

периода характерно субъект – объектные отноше-

ния между взрослым и ребенком. При чем была 
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ограничена творческая деятельность воспитанни-

ков рамками учебного процесса. В 1980-е годы в 

учебнике «Педагогика» под редакцией Ю.К. Бабан-

ского было впервые указано, что «взаимная актив-

ность, сотрудничество педагогов и воспитуемых в 

процессе их общения в школе наиболее полно отра-

жается термином педагогическое взаимодействие» 

[5] Важно то, что «с выходом этого учебного посо-

бия педагогическое взаимодействие получило 

вполне определенный статус научного термина» [3] 

В последующем периоде педагогическое взаимо-

действие является обязательным для рассмотрения 

в содержании большинства учебных пособий по пе-

дагогике и ведущим основанием многих дефини-

ций педагогики. Четвертый этап (1989 – 2013 гг.) 

развития теории и практики взаимодействия воспи-

тателя с дошкольниками характеризуется важными 

событиями в системе дошкольного образования. 

Государственный комитет по народному образова-

нию СССР утверждает Концепцию дошкольного 

воспитания под редакцией В.В. Давыдова и В.А 

Петровского. В концепции были обозначены основ-

ные принципы взаимодействия воспитателя и де-

тей: гуманизация, деидеологизация и развивающий 

характер дошкольного образования. В результате 

произошедших изменений появились разные типы 

и виды дошкольных организаций, которые могли 

работать по вариативным программам («Детство», 

«Радуга» и др.) пришедшим на смену типовой Про-

граммы воспитания в детском саду, прежде един-

ственной. На данном этапе педагогическое взаимо-

действие обрело статус самостоятельной категории 

и рассматривается широко в разнообразных сферах 

изучения педагогических проблем. Пятый этап 

(2013 г. – по настоящее время) развития теории и 

практики взаимодействия воспитателя с дошколь-

никами характеризуется повышением социального 

статуса дошкольного образования в соответствии 

со ст. 10, п.4 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации». Теперь Дошкольная образовательная орга-

низация рассматривается как первая ступень об-

щего образования. В 2013 году был разработан Фе-

деральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. В число основ-

ных принципов дошкольного образования были 

включены следующие положения: 

- «построение образовательной деятельности 

на основании индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования»; 

- содействие и сотрудничество детей и взрос-

лых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности; 

- формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных ви-

дах деятельности» [7]. 

Педагогическое взаимодействие рассматрива-

ется в новом аспекте, связанном с творческой соци-

ализацией и индивидуализацией субъектов взаимо-

действия в условиях изменяющегося социального 

бытия, где взрослый выступает в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотива-

цию ребенка. 

И.Ф. Слепцова в своей работе писала, что про-

блема формирования профессиональной готовно-

сти будущих воспитателей к взаимодействию с 

детьми представляет собой важную задачу и неотъ-

емлемую часть профессионально-педагогического 

образования, одним из главных средств которого 

является овладение студентами элементами лич-

ностно-ориентированных педагогических техноло-

гий [8]. Овладение педагогами технологиями взаи-

модействия с детьми напрямую зависит от их про-

фессиональной квалификации.  

Анализируя психологу педагогическую лите-

ратуру, посвященную изучению особенностей вза-

имодействия воспитателя с детьми дошкольного 

возраста (Л.С. Выготский, С.А. Козлова, М.И. Ли-

сина, А.В. Петровский, А.Г. Рузская и др.) были вы-

делены основные компоненты взаимодействия пе-

дагога дошкольного образования с детьми: цен-

ностно-ориентационные и оперционально-

коммуникативные. Ценностно-ориентационные: 

специальный и рефлексивный, включающий в себя 

знание возрастных и психологических особенно-

стей развития детей, особенностей взаимодействия 

с детьми, рефлексию качества результатов прове-

денной образовательной работы. Оперционально-

коммуникативные: технологический и коммуника-

тивный, характеризующиеся совокупностью педа-

гогических навыков и умений планирования ком-

муникативного взаимодействия с детьми в совмест-

ной деятельности в течении дня, установление 

контактов с детьми с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

В своих работах М.С. Задворная пишет о про-

блеме формирования профессиональной готовно-

сти педагогов к личностно-ориентированному вза-

имодействию с детьми и овладение ими личностно-

ориентированными технологиями как о важной за-

дачи для профессионально-педагогического обра-

зования [1]. Однако идея личностно-ориентирован-

ного взаимодействия на данный момент имеет ме-

сто, в основном в теории, а внедрение этой идеи в 

практику дошкольного образования еше не произо-

шло. Это следует из работ Л.В. Вершининой, Т.И. 

Чирковой. В современном образовании возникли 

противоречия между старым и новым подходом к 

образованию. Противоречия между потребностью 

системы профессионального образования в подго-

товке педагогов дошкольной образовательной орга-

низации личностно-ориентированному взаимодей-

ствию с детьми и отсутствием специальных про-

грамм в образовании; между необходимостью 

профессиональной подготовки педагогов к лич-

ностно-ориентированному взаимодействию с 

детьми дошкольного возраста и неразработанно-

стью соответствующего организационно-педагоги-

ческого обеспечения такой подготовки; между 

необходимостью реализации Интернет-поддержки 
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в образовательном процессе системы профессио-

нального образования и недостаточной разработан-

ностью организационно-педагогических условий 

ее использования. 

Необходимо разрабатывать научно-обосно-

ванное содержание, методы и формы формирова-

ния готовности педагогов дошкольного образова-

ния к личностно-ориентированному взаимодей-

ствию с детьми дошкольного возраста в процессе 

профессионального образования. 

В последнее время повысился интерес к фор-

мированию личности специалиста по дошкольному 

воспитанию и его профессиональной подготовке. 

Специальных исследований, посвященных выявле-

нию общих принципов, условий и стратегии про-

фессиональной подготовки будущих воспитателей 

к взаимодействию с детьми в процессе воспита-

тельно-образовательной работы в детском саду, не-

достаточно. В педагогической литературе не опре-

делена структура готовности будущих воспитате-

лей к взаимодействию с детьми, не выделены ее 

компоненты, не разработаны методика и педагоги-

ческие условия их целенаправленного формирова-

ния. В результате недостаточно разработаны во-

просы теоретического и методического обеспече-

ния процесса профессиональной подготовки. Все 

эти недостатки обусловлены малой степенью изу-

чения проблемы формирования готовности к лич-

ностно-ориентированному взаимодействию и недо-

статочной представленностью этого блока в си-

стеме профессиональной подготовки воспитателей. 
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Постановка проблеми. Місце символізму в іс-

торії світової культури кінця XIX-початку XX ст. – 

одночасно переломне і доленосне. Символізм пок-

лав край начебто безроздільному пануванню реалі-

зму в XIX ст.; відродив на новому ґрунті ідеї, об-

рази і стильові пошуки попередніх культурних епох 

(античність, середньовіччя, Відродження, класи-

цизм, Просвітництво, романтизм), уписавшись у 

світовий культурно-історичний процес; дав зага-

льну підставу різним модерністським течіям (від 

досить невизначеного декадентства до численних і 

дуже певних зі свого пафосу і поетики різновидів 

авангарду).  

Своє втілення символізм знайшов і в українсь-

кій літературі, у тому числі у драматичних творах. 

Яскравим представником символізму у драматич-

них творах є Олександр Олесь.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 

вивчення проблеми символізму в творах Олексан-

дра Олеся частково зверталися такі дослідники, як 

Д. Дроздовський, Т. Івахненко, О. Неврлий, О. Про-

нкевич. У статті здійснено спробу комплексного 

аналізу драматичного твору О. Олеся «По дорозі в 

казку» з точки зору відображення в ньому ідей си-

мволізму.  

Мета статті – проаналізувати драматичний твір 

О. Олеся «По дорозі в казку» з точки зору відобра-

ження в ньому ідей символізму. 

Виклад основного матеріалу. Існує багато худо-

жніх напрямів, які змінюють один одного або співісну-

ють, з'являються як продовження чи опозиція до попе-

реднього, зникають і відроджуються, набувають нових 

рис.  

Одним із таких напрямів є символізм, як тип твор-

чості, художнього сприйняття та відбиття дійсності у си-

мволічних формах. Він ґрунтується на сформульова-

ному Ш. Бодлером законі «відповідностей», розімкну-

тих у безмежний світ, який постійно оновлюється, у 

якому відбувається «активне самоперетворення внутрі-

шнього на зовнішнє», їх синтез. Символісти вважали, що 

сутність світу не можна пізнати з допомогою раціоналіс-

тичних засобів, бо вона доступна лише інтуїції і розкрива-

ється тільки на ірраціональній основі – через натяк, 

осяяння [7, с. 25]. 

Символізм з'явився у Франції і як сформований лі-

тературний напрям з 1880 року поширився в інших євро-

пейських країнах – Англії, Німеччині, Австралії, Бельгії, 

Норвегії, Росії). Він базується на переконанні, що під 

видимою грою явищ повсякденного життя захована 

вища істина буття, таємниця, яка не осягається люди-

ною логічно чи раціонально, а постає як натяк, як не-

зрозуміла підказка, яку митець витлумачує за допомогою 

творчої мрії або сновидіння завдяки надлюдському на-

пруженню всіх сил [3, с. 23].  

Цей напрям мистецтва був спробою змістити 

акцент в осмисленні людини на тлі соціальних про-

цесів. Увага переносилася на внутрішній світ, на пі-

дсвідомість, простір марень, інтуїтивні спроби пі-

знати реальність. Символісти прагнули дошукатися 

глибинних сенсів світобудови, у яких протягом пе-

вного часового проміжку випадає жити людині. У 

символістських творах маємо дві реальності: цей 

світ і потойбіччя, що промовляє до героїв прозових 

творів або суб'єктів символістської лірики. Для си-

мволістів людина не обмежена соціальними рам-

ками, оскільки насправді соціальна реальність – 

лише невеличка частина тієї реальності, у якій ви-

пало жити кожному індивіду. І найважливіше – 

спробувати пізнати саме потойбічну реальність, а 

це можна зробити через символ, що постає гносео-

логічною формою усвідомлення знаків іншої реаль-

ності, які проникають у наш світ. Проте людина з 

огляду на фізичні обмеження не може достеменно 

знати про потойбічну реальність, яка не відкрива-

ється їй цілковито. Натомість існує простір симво-

лів, що пов’язують два світи за допомогою принци-

пів симпатії й антипатії [10, с. 63]. 

З історико-культурної точки зору поява цього 

напряму у світовому мистецтві засвідчила кризу 

позитивістських підходів і кризу реалістичного пи-

сьма. Символізм став відповіддю на цю кризу. На-

віть у соціальному плані позитивістські засади не 

дають змоги побудувати «ідеальне» суспільство, у 

якому кожний отримує за своїми здібностями. Про-

блема Чіпки так і залишилася нерозв'язаною. В ук-

раїнській реалістичній прозі (А. Свидницький, Па-

нас Мирний та ін.) показано, що навіть після скасу-

вання кріпацтва багато соціальних проблем не 

тільки не розв'язалися, а й загострилися. Після ска-

сування кріпацтва Чіпка не зміг жити за законами 

нового, нібито вільного суспільства, адже держав-

ний апарат (судочинство) керувався зовсім не пра-

вовими нормами. Унаслідок цього Чіпка став на 

шлях розбійництва.  

Символісти сприймали світ як простір уподіб-

нення, як Всесвіт, де існують невидимі зв'язки між, 

здавалося б, непов'язаними речами. Також предста-

вники цього напряму прагнули пізнати людину в 

онтологічній ситуації, тобто такій, що не пов'язана 

з конкретним історичним часом, певною культурою 

чи соціальною ситуацією. Людина – інтуїтивна іс-

тота, її поведінку визначає підсвідомість. Уві сні, 

під час марень відкривається як її справжня сут-

ність, так і «онтологічна» (апріорно достеменна). І 

ця сутність для символістів незмінна. Всесвіт у їх-

ній уяві уподібнюється до макрокосму, який промо-

вляє до людини тоді, коли вона звільняється від тя-

гаря свідомості, від пут раціонального пізнання і 

спроби логічного розкладання світу на базові кате-

горії.  

Типовими представниками символістської 

драми були два найвизначніші європейські драма-

турги кінця XIX-початку XX ст. – норвежець Ген-

рік Ібсен та німець Гергарт Гауптман. Перший у 

п'єсі «Бранд» (1866) з'ясовує причини розладу між 

окремою особистістю та її оточенням. Відвічний 

конфлікт між силами добра і зла, взаємини героїч-

ної особистості й пасивної юрби лягли в основу 

«Затопленого дзвону» (1896) Г. Гауптмана [1].  

В українському письменстві тема «герой і 

маса» знайшла своє художнє відображення у творах 

І. Франка («Мойсей»), М. Коцюбинського («Fаtа 

morganа»), Лесі Українки («Лісова пісня»), О. Ко-

билянської («Царівна»). Близькі своїм символізмом 

до драм Ібсена й Гауптмана драматичні поеми Оле-

ксандра Олеся.  
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Олександр Олесь вніс в українську драматургію мо-

дерні віяння західноєвропейського мистецтва. Однак його 

символізм не був звичайним наслідуванням європейсь-

кого. Це видно, наприклад, із обробок поетом українсь-

кого фольклору чи з його уваги до соціальної проблема-

тики. Він оригінально поєднував тенденції західноєвро-

пейського символізму з традиціями українського 

мистецтва; традиційні сюжети ставали часто основою 

для вираження символістських ідей. 

Драматичний етюд Олександра Олеся «По до-

розі в казку» починається у просторі, який не має 

географічних маркерів. Це простір лісу, розміще-

ний у «ніде». Це саме стосується і персонажів: «Ліс. 

Ніч. Люде. Сплять, збираються спати. Убрання не 

має ознак нації й часу» [8]. Тобто маємо справу з 

тим, що Пітер Брук у XX ст. називатиме «порожнім 

простором», застосовуючи це поняття до особли-

вого сценічного виміру [8]. 

«По дорозі в Казку» – це символістський дра-

матичний етюд, а тому експлікація до цього по-

няття «чорного простору» небезпідставна. У та-

кому просторі людина опиняється віч-на-віч із со-

бою, власними бажаннями і страхами, зрештою з 

якоюсь особливою реальністю, яка існує над люди-

ною, а проте до якої їй перекрито шлях через соці-

альний вимір. Соціальне стає перешкодою на 

шляху пізнання трансцендентного (не пов'язаного з 

чуттєвим досвідом, сферою надлюдського, божест-

венного, космічного) [9, с. 15]. 

Художній простір в етюді О. Олеся справді 

експериментальний. Усе, що відбувається в ньому, 

пов'язано зі спробою описати те, що діється всере-

дині людської свідомості й підсвідомості, зі спро-

бою пов'язати раціональні мотивації з підсвідо-

мими.  

В етюді «По дорозі в Казку» маємо справу фа-

ктично з такими основними персонажами, як Він 

(хлопець, імені якого не знаємо; нам лише відомо, 

що це юна особа чоловічої статі), юрбою (люди) і 

самою Казкою. Інші персонажі потрібні для того, 

щоб підкреслити особливості розгортання ситуацій 

і внутрішніх трансформацій усередині «Нього» 

(тобто «Я/Еґо») [7]. 

За З. Фрейдом, Він – це Еґо, юрба – Воно, а Ка-

зка – Супер-Еґо. Кожен із цих компонентів має від-

повідне символічне навантаження, свій комплекс 

мотивів, які керують «Я» і водночас змагаються за 

нього. «Воно» – базові підсвідомі (часто «призем-

лені») бажання людини. Над-Я – вищі поривання 

людини, своєрідний «учитель», який усе знає і який 

воліє, щоб його учень був найкращим. Ця сфера 

єства зводить усі людські бажання до базових, по-

части фізіологічних потреб, що пов'язані з гедоніз-

мом, розвагами, прагненням життєвого комфорту 

тощо. Ці два рівні постають антиподами психіки. 

Тепер спробуймо розглянути це на прикладі драма-

тичного етюду [7; 12]. 

В образі юрби, який з'являється на початку те-

ксту, втілюється субстанція «Воно», що пов'язано зі 

страхами та примітивними потребами. Цей індифе-

рентний, знеособлений персонаж представлено в 

етюді різними голосами, що поєднані між собою. 

Вони не розчленовані, а функціонують за музичним 

принципом, відштовхуючись один від одного. Вод-

ночас кожна така «партія» посилює важливу ідею 

чи мотив, на яких акцентує письменник у певному 

епізоді драматичного етюду: 

«- О Боже мій! Із лісу, що давив нас, що небо 

чисте застилав, ми вийдем наостанку!.. 

- Ми вгледимо блакить небесну. 

- Ми вгледимо проміння сонця. 

- Надивимось на світ Господній. 

- Життю всю душу віддамо. 

- Як солодко віддати душу. 

- Як радісно умерти в щасті! 

- Як радісно згоріти в ньому» [8, с. 12]. 

Про що ці думки, висловлені голосом юрби? 

Передусім про страхи, доконечність задоволення 

таких базових (тілесних) потреб, як голод чи холод. 

«Окремі голоси з юрби: 

- Сьогодні тепло так, що можна не вкрива-

тись. 

- Гляди, щоб вранці бігать не прийшлось та 

грітись.  

- А такі Мороз одурювать уміє... Сховається 

на мить, усі роздягнуться, зрадіють, а він на тебе 

– стриб! Почав кусать і кров морозить в жилах. 

- Ет! Що мороз?! В кожух сховайся та й сиди, 

а от од голоду сховайся!.. 

- Останній хліб ми доїдаєм... Що далі будемо 

робити?!» [8, с. 13]. 

Або ж: 

«- Еге, піди та пошукай! Шукали ми доволі... 

аж ноги покололи... 

- Я щоку розірвав. 

- Я око виколов. 

- А в мене брата задавив ведмідь. 

- Піди та пошукай ведмедя. 

- Спитай у його. Може, знає він, де простяг-

лась дорога... 

- Куди йому питать ведмедя? Він борсука зля-

кався вчора» [8, с. 18]. 

Юрба відчуває страх, що вона навіки заблукала 

в лісових хащах і ніколи не потрапить до Казки. Го-

лоси скаржаться на те, що їм холодно, що вони хо-

чуть їсти. Також ці голоси висміюють боязливість 

«Його». Їхні репліки засвідчують, що на образ го-

лосів юрби проєктуються символічні функції люд-

ського підсвідомого, зокрема структура «Воно». 

Юрба не здатна приймати рішень, не здатна допо-

магати й підтримувати, вона може скиглити, повся-

кчас нарікаючи, що все не так, усе закінчиться по-

гано. Образ юрби в темних хащах лісу ідеально 

співвідноситься з функціями «Воно», із простором 

темних лабіринтів (чи хащів) людського несвідо-

мого, від якого прагне втекти «Я» у простір Над-Я 

(в тексті етюду – до Казки). Шлях лісом нагадує 

шлях ініціації головного героя, який повинен 

пройти всі випробування й не піддатися спокусам.  

Друга дія етюду засвідчує ініціальний харак-

тер подорожі, коли Він раптом знаходить у собі 

сили й мужність, щоб вивести юрбу з лісу. Посту-

пово герой перетворюється на короля лісу, причому 

має риси Христа. У другій дії він узагалі стає Хри-

стом [2, с. 47]. 
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Водночас образ темного лісу, який існує 

«ніде», у просторі «ніщоти», уподібнюється до 

утробного простору, до стану ненародження. Голо-

вний герой (Він) мусить пройти шлях, аби народи-

тися у справжньому світі, яким у драмі постає Ка-

зка. Шлях хлопця – це шлях із небуття (стану онто-

логічного неіснування, незнання) до стану 

народження, а протягом ініціального шляху з ге-

роєм має відбутися процес самопізнання, який і до-

поможе йому піднятися над рівнем «Воно» до рівня 

«Над-Я» [3, с. 24]. 

Казка – особливий Ідеальний простір, наділе-

ний позитивними рисами. Мешканці Казки мають 

крила. Ця деталь указує на те, що Казка проекту-

ється на образ раю, на потойбічний ідеальний і он-

тологічний (трансцендентний) простір, у якому лю-

дина не відчуває жодних потреб і страхів. Це прос-

тір раю, до якого має повернутися людина після 

земних страждань, бо життя на землі, згідно з біб-

лійною легендою, пов'язане з вигнанням двох пер-

ших людей із раю. Земне життя фактично постає 

покаранням за непослух, а герой драматичного 

етюду прагне повернутися у світ божественного [4, 

с. 103]. 

Зауважимо, що рай у творі О. Олеся названо 

Казкою. Рай апріорно пов'язаний із Богом, який є 

його Творцем і Володарем, Бог любить праведни-

ків, але так само може й покарати тих, хто зійшов із 

праведного шляху (відповідно до християнських 

уявлень). Рай перетворюється на Казку у творі О. 

Олеся, оскільки в ньому немає Бога, який карає. Рай 

для українських символістів – це простір індивіду-

альної фантазії, простір гри уяви, наближений біль-

шого мірою до казкового раю Данте, ніж до біблій-

ного, де він є «царством дня»: «Далека путь, заки-

дана камінням. Немов хтось не хотів, щоб люде 

йшли у світле царство дня, і по дорозі скрізь розки-

дав гострий камінь. Але угору!» [8, с. 21]. Рай як 

Супер-Еґо функціонує тільки тоді, коли людина іс-

нує на рівні «Воно». Коли ж вона знаходить у собі 

сили, щоб зробити вибір і піднятися на вищий ща-

бель самопізнання, тоді функція «покари» діалекти-

чно знімається. Людина, яка потрапляє в Казку, 

сама стає Богом. А на шляху ініціації головного ге-

роя, зокрема у другій дії, є чимало маркерів, що за-

свідчують коронованість «Його», трансформацію 

хлопця в короля / царя світу, самого Христа. 

«- Я бачу лист терновий, у короні. 

- Терновий лист?! Навіщо терен здався? 

- Поранити колючки можуть. 

- На те, щоб квітки не зів'яли... 

- Він король. 

- Він пророк. 

- З ним Бог говоре. 

- Він нас веде у Казку» [8, с. 21]. 

Хлопець має стати чоловіком-царем, який від-

чуватиме справжню свободу. У світі Казки, на ду-

мку символістів, уже не потрібна функція того, хто 

стежить за дотриманням правил і хто карає непра-

ведних. Ті, що потрапляють до Казки, здобувають 

крила [2, с. 48]. 

Водночас у третій дії ми дізнаємося, що внаслі-

док раптових внутрішніх потрясінь і трансформа-

цій Він відмовляється йти до Казки, прирікаючи 

себе на психоаналітичному рівні на існування в си-

стемі «Я» («Еґо»). Шлях до Супер-Еґо виявляється 

неможливим, причому ця неможливість оприявню-

ється, умовно кажучи, за крок від Казки: 

«Він. Тут Казка, кажеш ти?! 

Хлопчик. За лісом зараз Казка. 

Він. Тут ліс кінчається. 

Хлопчик. Кінчається тут зараз. 

Він. За лісом – сонце? 

Хлопчик. Сонце. У Казці завжди сонце. 

Він. Сонце!! Не вірю я, ти – привид! 

Хлопчик. Ну, глянь: я гілку відхилю, і ти дорогу 

вгледиш. (Відхиляє гілку, і цілий потік сонячного 

проміння ллється через просвіт і вривається на 

сцену). 

Хлопчик. Ти бачив браму Казки? У золоті вона 

горіла. 

Він. Так я не помилився?! Так я їх добре в Казку 

вів? Ми швидко будемо у Казці!! (Гукає, але голос 

його ледве чути.) Люде! Люде! Брати мої! Я вас до-

вів! Ще два-три кроки! Люде! Люде! Люде!.. 

Хлопчик. Твого вже голосу ніхто почуть не 

зможе» [8, с. 29]. 

З погляду класичного фрейдистського психоа-

налізу фінал п'єси можна пояснити тим, що до Ка-

зки міг увійти тільки Він, тобто тільки Еґо, транс-

формоване в Супер-Еґо. Трансформація почалася в 

першій та другій діях. «Брати мої! Я радість вам 

приніс велику. Я радість вам приніс! Сам Бог навів 

мене, брати мої, на стежку» [8, с. 23]. 

Проте голоси юрби у першій дії все-таки ще ке-

пкують із Нього. Невипадково герой не має імені, 

його названо займенником. Такий спосіб називання 

може позначати іманентний (внутрішній) зв'язок 

Його (хлопця, юнака) з образом Бога, який у драма-

тичному символістському творі позбувається кла-

сичного християнського (біблійного) тлумачення. 

Він – це і пророк, який чує голос Бога, і сам Хрис-

тос, який приміряє на себе терновий вінок. Таке пе-

реосмислення образу Бога притаманне символізму.  

Отже, Він не може увійти до Казки, бо веде за 

собою юрбу. Казка як простір цілковитої свободи й 

фантазування – індивідуалізована. Кожний ство-

рює свою Казку. Цим зумовлено те, що О. Олесь на-

зиває трансцендентну надреальність Казкою, а не 

Раєм. Герой, пройшовши ініціацію, мав позбутися 

голосів («Воно»), зрозумівши, що ця субстанція 

психіки тягне людину до приземленої реальності, 

не даючи можливості літати. Вхід до Казки можли-

вий тільки на індивідуальному рівні. Казка – інди-

відуалізований світ, у якому людина має остаточно 

розійтися зі світом приземлених бажань. Інакше 

вона не може потрапити в Казку [5, с. 23]. 

Драматичний етюд завершується темрявою, 

що символізує смерть «Я», позаяк розриву зі світом 

примітивних бажань не сталося. Герой так і не зміг 

зректися свого «соціального призначення», проти 

якого виступали всі течії й напрями модерністсь-

кого мистецтва [4, с. 104]. 
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Представлена інтерпретаційна модель ґрунту-

ється на класичному психоаналізі. Вона чітко пока-

зує мотиви етюду О. Олеся, пояснює сюжетні лінії, 

філософське підґрунтя цього естетично доверше-

ного художнього твору, який також можна вважати 

своєрідним маніфестом українського символізму. 

Безперечно, можливі й інші вектори осмислення 

цього драматичного тексту, проте психоаналітична 

інтерпретаційна схема досить точно визначає вуз-

лові проблеми символістського художнього світо-

гляду, оприявнюючи функційну роль символів у 

творі (корона, терновий лист у короні, вінок із чер-

воних маків). Для символістів фізична реальність – 

несправжня, людина мусить прокинутися, аби пот-

рапити у справжню реальність, що з погляду фізич-

них законів є сном. Навіть у цьому тексті О. Олеся 

існує чимало маркерів того, що перед нами розгор-

тається оніричний простір: герої в лісі перебувають 

ніби уві сні, з якого вони, прокинувшись, мусять 

потрапити у справжнє життя. Проте цього не відбу-

вається, оскільки пробудження – річ індивідуальна, 

у кожного свій неповторний сон і своя індивідуа-

льна Казка [2, с. 49].  

Драматичні етюди Олеся найбільше спорід-

нені з п'єсами М. Метерлінка, хоч прямої залежно-

сті тут і нема. Але якщо у п'єсі бельгійського дра-

матурга «Сліпці» (1890) наголошується на обмеже-

ності людського розуму і вічній «органічній» 

сліпоті людства, то в О. Олеся найчастіше вислов-

люється сумнів у можливості досягнення щастя, 

отої омріяної «казки» на землі; у ширшому плані – 

зневіра в можливості створити «земний рай», тобто 

такий громадський лад, де б не було ніякого гніту 

та де б панували свобода, рівність і добробут. 

Ті самі ідеї, як бачимо, знайшли в кожного пи-

сьменника своє окреме, специфічне тлумачення. 

Трагічний кінець героїв ними також трактується по 

різному. «Він» – полум'яний ідеаліст з Олесевої 

драми «По дорозі в Казку», як більшість подібних 

героїв, гине на порозі здійснення своєї мрії. І «Він», 

так само, як герої Ібсена, Гауптмана та інших пись-

менників, стає жертвою психологічного розхо-

дження між юрбою і провідником. Однак герой 

Олеся зазнає поразки насамперед зі своєї власної 

вини: через свою втому, зневіру, хитання та через 

невміння зберегти потрібну рівновагу духу.  

Можливо, що вимріяна Олесем «Казка» десь 

глибоко у його підсвідомості була проекцією влас-

ної держави, бо ж для еліти української інтелігенції, 

до якої належав поет, політичною програмою були 

Шевченкові слова: «В своїй хаті своя правда, / ї 

сила, і воля». Не підлягає сумніву, що згаданий хло-

пчик з Олесевої «Казки» є символічним зображен-

ням молодого покоління, якому він відкриває браму 

до щастя [5, с. 24]. 

Передчасна загибель ватажка з Олесевої драми 

«По дорозі в Казку» є грізним memento для борців 

– не зневірюватися у своїх ідеалах й непохитно ві-

рити в їхню досяжність, бути витривалими й незла-

мними. 

Те, що герої Олесевого твору не впадають у мі-

стику, а досить твердо тримаються землі, свідчить 

про перевагу реалістичного начала в його творчо-

сті, що виразно наближує поета до позитивістсь-

кого світогляду. «Він» з Олесевої «Казки» розуміє 

необхідність жертв для здійснення великої, але при 

тому цілком земної ідеї. «Він» неодноразово це пі-

дкреслює: «Де жертва, там і перемога!» [8]. 

Такою є концепція Олесевої драми. У ній О. 

Олесь закликав народ не зневірюватись після пора-

зки революції 1905 р., вірити в перемогу. 

Висновки. Символізм як напрям європейської 

літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. був спробою 

змістити акцент в осмисленні людини на тлі соціа-

льних процесів. Увага переносилася на внутрішній 

світ, на підсвідомість, простір марень, інтуїтивні 

спроби пізнати реальність (інсайт). Символісти 

прагнули створити іншу художню модальність.  

О. Олесь вніс в українську драматургію модерні ві-

яння західноєвропейського мистецтва. Однак його симво-

лізм не був звичайним наслідуванням європейського. 

Це видно, наприклад, із обробок поетом українського 

фольклору чи з уваги до соціальної проблематики. Ми-

тець слова оригінально поєднував тенденції західноєвро-

пейського символізму з традиціями українського мисте-

цтва. 

Художній простір в етюді О. Олеся «По дорозі 

в казку» експериментальний. Усе, що відбувається 

в ньому, пов'язано зі спробою описати те, що ді-

ється всередині людської свідомості й підсвідомо-

сті, зі спробою пов'язати раціональні мотивації з пі-

дсвідомими. Представлена інтерпретаційна модель 

в етюді «По дорозі в казку» ґрунтується на класич-

ному психоаналізі. Вона доволі чітко показує мо-

тиви етюду О. Олеся, пояснює сюжетні лінії, філо-

софське підґрунтя цього естетично довершеного 

художнього твору, який також можна вважати сво-

єрідним маніфестом українського символізму. 
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Abstract 

The article considers peculiarities of professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian 

university. Nowadays, the problems of enhancing professional competence of future professionals, their training 

for future activities in the current socio-economic conditions are extremely urgent. Exploration of higher education 

standards applied in recent years reveals a significant increase in the requirements for foreign language knowledge 

gained by non-linguistic students. In terms of intensive cooperation with foreign partners, it is extremely important 

to be able to communicate with foreign colleagues. Therefore, one of the core elements of students’ professional 

competence is the ability to speak a foreign language at the level that is accessible for perception by a recipient. 

That is why teaching a foreign language as a means of communication in the future professional activity should 

be a priority goal of teachers. Thus, the formation of foreign language professional communicative competence of 

future agrarian specialist required for the use and analysis of foreign language information and data is an actual 

goal of the modern high school. The aim of the research is to offer ways to improve the quality of the professional 

training of agricultural students in the process of mastering foreign languages. It should be noted that the formation 

of professional skills of students in the process of learning foreign languages will be effective if the current level 

of personal development is taken into consideration as well as the prospects for professional development, possible 

communication difficulties are anticipated and prevented by means of adequate tasks for group and individual 

work, systematic activities aimed at developing motivation and reasoning of joint decisions are organized.  

 

Keywords: professional qualities, foreign language professional communicative activity, communicative 

competence, competences. 

 

Statement of the problem. The new social and 

economic conditions of Ukrainian development cause 

changes in all spheres of social life. The education sys-

tem isn’t an exception because it is the intellectual and 

spiritual potential of the people, besides it serves as a 

powerful means of solving both scientific and techno-

logical problems, professionalization of the country's 

life and its national revival. That’s why, educational in-

stitutions have a responsible task, i.e. to provide highly 

professional training of specialists able to solve com-

plex problems of building a democratic state. The prob-

lem of training agricultural specialists have a signifi-

cant impact on the economic life of society taking into 

account the prevalence of the agrarian sector in the 

Ukrainian economy. So, it becomes of particular im-

portance.  

The level of knowledge of foreign languages by 

specialists in the agricultural sector undoubtedly affects 

the competitiveness of domestic agricultural and pro-

cessing enterprises. Both profound professional 

knowledge and good command of English are of signif-

icant importance for future graduates of non-linguistic 

faculties (lawyers, agronomists, ecologists, technolo-

gists, managers, mechanics, engineers, etc.). It is a nec-

essary condition for successful professional activity 

and further self-development of future agrarian special-

ists. Modern education requires an approach that fully 

reflects the specifics of future professional activities of 

students. 

Analysis of recent researches and publications. 
The foreign language specifics as a subject and its 

teaching peculiarities at agrarian higher educational in-

stitutions (different levels of students language compe-

tence, lack of language environment, considerable 

amount of educational material, imperfect methodolog-

ical support) determine the priority task of forming the 

professional qualities of cultural and linguistic person-

ality (M. Hordienko, Y. Dolmatovska, S. Kolomiets). 

Nowadays, much attention is paid to the aspects of 

learning foreign languages as a language of profes-

sional interaction. The researchers (N. Boiarko, 

N. Vynokurova, O. Hladysheva, S. Museychuk, 

V. Perminov, S. Sheremet, etc.) offer a variety of inno-

vative technologies for the formation of professional 

students communication at higher educational institu-

tions of Ukraine. 

Taking into account that the author of the article 

works at the higher agrarian educational institution this 

publication aims to offer ways to improve the quality 
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of the professional training of agricultural students in 

the process of mastering foreign languages. 

The main part of the research. The state stand-

ard of higher professional education requires profes-

sional specifics consideration. Nowadays foreign lan-

guage teaching should focus on the tasks implementa-

tion of future professional graduates activities. That is 

why foreign language teaching at non-linguistic higher 

education institutions involves the formation of stu-

dents' ability to study a foreign language in specific, 

professional, business and scientific situations [6, 824]. 

Therefore, teaching professional foreign language 

should be considered through the prism of the graduates 

further professional activities. Its important task is the 

formation of specialized competence in the areas of 

professional and situational communication acquiring 

the latest professional information through foreign sci-

entific and commercial sources. 

Teachers of a foreign language should use various 

activities to encourage speech and language develop-

ment in order to form professional skills. It is recom-

mended to give a priority to a communicative approach; 

use authentic language materials, domestic and foreign 

teaching aids, modern audio, video and multimedia ma-

terials that will promote the formation of the communi-

cative competence of future professional sphere; to 

control the students knowledge at all stages of training. 

According to Liudmyla Pokushalova nowadays 

the scheme of foreign language teaching at the non-

philological universities should be based on such prin-

ciples as determining models, features and means of 

communictaion; selection of lexical and grammatical 

units necessary for understanding, reading, listening 

and speaking; tasks focused on professional communi-

cation and language mastering; the audio and multime-

dia facilities for problem solving situations [7, 307]. 

The young specialists training is usually tightly 

coupled with the profound knowledge of future spe-

cialty professional vocabulary. In other words, teaching 

foreign languages you should take into account the fu-

ture specialty of your students. In our opinion, it is of 

great importance to master both the common agricul-

tural vocabulary and terminology of a particular field, 

i.e. agronomy, agribusiness economics, production and 

processing of livestock products, environmental protec-

tion and so on. The teacher's special attention should be 

drawn to polysemous terms, abbreviations that are the 

frequency phenomenon of specialized literature.  

The professionally-oriented teaching of a foreign 

language as a rule involves reading and discussing of 

popular science articles corresponding to the future stu-

dents professions. This activity has such tasks as agrar-

ian scientific publications review, foreign agricultural 

research awareness, and materials selection for scien-

tific and practical activities. Of course, popular science 

articles have their formal logical style and their own 

rules. From the first lessons, students should be taught 

to analyze grammatical and lexical peculiarities of pop-

ular science texts. It is recommended to combine new 

grammar material with professional vocabulary. As a 

rule, popular science texts have many passive and im-

personal grammatical structures, complex and compli-

cated sentences are widely used. That is why more at-

tention should be given to these grammatical construc-

tions. The professionally oriented reading is one of the 

priority activities of agricultural universities students 

because it allows future specialists to use all the neces-

sary means of information, it is also related to the sty-

listic aspects of the language of science, semantic com-

plications and transformations. 

It is undeniable that the linguistic theories on lan-

guage teaching and learning of the last 50 years and 

their application in the classroom have influenced 

teachers worldwide. Most English language pro-

grammes have communicative competence as one of 

their main objectives. Learners worldwide need Eng-

lish to communicate. Teachers worldwide are using 

(more or less successfully) the Communicative Ap-

proach to teach English. However, time in the class-

room for listening to learners, supporting them and 

helping them become communicatively competent is 

limited. 

As experience shows, independent extracurricular 

work of students is one of the effective ways to expand 

their terminological vocabulary. As a rule, it is orga-

nized in the form of additional (home) reading. I think 

it should contain both professionally oriented articles 

and texts for everyday communication. These texts pro-

vide new information on agrarian innovation, research 

and development and cause the formation of such pro-

fessional qualities of personality as autonomy and ini-

tiative. 

The independent extracurricular work is also 

aimed to expand and improve practical communica-

tional skills. It is understood that this activity should 

greatly vary from classroom ones. According to the re-

cent foreign researches [8; 9; 10] blended education is 

considered one of the most effective forms of higher 

education teaching; it is the dominant strategy for 

higher educational institutions in the United States. It is 

a teaching method that is not limited by temporal, spa-

tial and situational barriers; blended education provides 

high quality interaction between teachers and students. 

When the classroom environment within a 

blended approach is used appropriately, it is an effec-

tive way for teachers to fulfil their multidimensional 

role. It gives teachers the possibility of giving more in-

dividual attention to learners, it maximises social inter-

action in the classroom, and it facilitates teacher-learner 

communication outside the classroom. Research sug-

gests that when online and face-to-face elements are 

combined, learners often place a greater value or em-

phasis on the face-to-face aspects of the experience 

(Garrison, D. R. & Kanuka, H. (2004). Blended learn-

ing: Uncovering its transformative potential in higher 

education. Internet and Higher Education, 7(2), pp. 95–

105.). However, teacher-learner communication does 

not stop when learners leave the classroom; it continues 

outside the classroom environment.  

The development of student`s communicative 

skills plays a significant role in teaching of profession-

ally oriented foreign language. It is one of the most im-

portant components of the students educational activity 

of non-linguistic specialties because it stimulates the 

student's educational activity, provides the necessary 
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and sufficient level of mastering a foreign language in 

situations of professional communication, encourages 

the use of more sophisticated ways to solve practical 

problems [4, 47]. 

Language exercises and situations used by teach-

ers should simulate the typical real life situations of 

professional communication. A.M. Vetokhov has re-

searched and proved the broad effective educational 

opportunities of this principle and emphasizes his great 

potential for further development [2, 25]. Teachers 

should practice monologue, dialogue and polylogue 

students speaking. The standards of speech are correct-

ness, simplicity for understanding, speech expressive-

ness, purity of speech, various linguistic means usage, 

the absence fillers, the variety of vocabulary, and sty-

listic perfection [5, 9]. The student's high communica-

tive awareness is formed in conditions of educational 

activities. However, it is formed as integral quality that 

combines both personal and professional parameters. 

Purposeful work in the teaching foreign languages pro-

cess stimulates the activity of recipients and prevents 

the communicative barriers.  

The implementation of the communicative ap-

proach of professionally-oriented teaching English to 

students at non-linguistic universities determines both 

the general subject structure and the professional com-

munication skills formation. Communicative compe-

tence is considered to be formed if the future specialist 

uses a foreign language to receive and expand his 

knowledge and experience [1, 28]. 

In our opinion, professionally-oriented teaching 

English should include tasks on the modeling of typical 

communication situations that are aimed to develop 

oral and written communication skills using specialized 

(agricultural) material. That is why the students were 

offered the diverse tasks that helped them to develop 

the ability to share their own thoughts. The tasks aimed 

to develop discussion skills involves listening forms 

too. The ability to negotiate and debate involves a large 

number of linguistic, intellectual and social skills. 

Therefore, such tasks can develop professional quali-

ties of future specialists, i.e. predictability, self-criti-

cism, and emotional stability. For instance, the students 

of the management faculty of actively discuss such 

problematic questions: Is a successful manager a genius 

or hard working? Are women better managers? Does 

money make us happy? etc.  

We can also mention the role games and situa-

tional tasks are the most widely used methods of prob-

lem-based teaching because they form the conditions 

for solving non-standard situations. That is why stu-

dents have to use professional knowledge, put forward 

hypotheses, and find ways to solve the problem in agri-

culture. In accordance with the methodology of carry-

ing out this specified teaching form, it is necessary to 

determine the purpose and content of the game in ad-

vance, to distribute the roles between the participants, 

to develop the evaluation criteria, and to prepare the 

necessary material for simulating the situation of pro-

fessional activity. Professional and language competen-

cies and creative approach are the basis criteria to eval-

uate the students activity. Business games are one of the 

means of acquiring professional communication skills; 

they also contribute to the development of student em-

pathy, enabling the student to put himself in the posi-

tion of another person, to understand his position and 

make a decision on its behalf. The skills mentioned 

above develop the student's personality, making 

him/her more attentive, understanding; they also opti-

mize student professional activities. 

Today, there are many computer programs for the 

study, development and improvement of students' 

knowledge, skills and abilities. Such software products 

can be divided into four main categories: 1) Electronic 

dictionaries (Lingvo, Webster's Dictionary, Longman 

Dictionary, Macmillan English Dictionary, etc.), they 

allow you to find words quickly, listen to the them and 

consider examples of sentences. They can be used for 

independent work with text, audio and video materials, 

etc. 2) Electronic translators (Prompt, Magic Goody 

and others), they can translate large texts but do not al-

ways meet all the syntactic and stylistic rules of the lan-

guage. They are frequently used by students for inde-

pendent work with text. 3) Programs for studying a for-

eign language, oriented to a certain level of language 

proficiency. They can be effectively used at different 

stages of work with lexical and grammatical material. 

4) Programs for testing foreign language (electronic 

testing with TOEFL, IELTS, etc.), they are aimed to 

check and control knowledge, determine the total level 

of proficiency in a foreign language [3, 14]. 

Conclusions. Therefore, we can conclude that 

professionally-oriented teaching of a foreign language 

enables to organize active cooperation of all partici-

pants of the communication, which ensures mutual ex-

change of authentic, professionally meaningful infor-

mation in a foreign language and mastering skills of 

professional communication. Professionally-oriented 

teaching English to students at non-linguistic universi-

ties should be organized considering professional spe-

cifics. The possibility of learning a foreign language in 

non-linguistic universities is expanding every year: in-

novative technologies, multimedia learning tools are 

introduced increasingly; there are more opportunities to 

use a variety of authentic sources, benefits for the 

teachers, and so on.  

The professionally-oriented foreign language 

training of future specialists is an integral part of the 

university syllabus of training agrarian specialists who 

use a foreign language as a means of intercultural and 

international communication in the field of their pro-

fessional interests and in the situations of social inter-

action. The use of active teaching methods, non-stand-

ard forms of work greatly enhances the motivation of 

learning foreign languages in general. 
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По причине распространения вируса большин-

ство учреждений РФ переходят на дистанционный 

режим обучения. Стоит подчеркнуть, что дистан-

ция коснулась всех ступеней образования. Именно 

сегодня это не больше, чем просто мера сдержива-

ния вируса, но вполне вероятно, и в некоторой сте-

пени очевидно, что подобный формат имеет огром-

ные перспективы и сможет прижиться надолго. 

Суть дистанционного обучения в данном кон-

тексте – проведение образовательного процесса вне 
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рамок учреждений образований. Сейчас такой фор-

мат буквально необходим, что станет причиной его 

совершенствования и последующего развития. 

Дистанционное обучение предполагает освое-

ние учебных направлений в рамках государствен-

ной программы посредством применения видеома-

териалов, чатов с преподавателями, конференций, 

тестирований в режиме онлайн. Переход к дистан-

ционному обучению повышает значение самостоя-

тельной работы учащихся: ответственность за каче-

ство своего обучения, умение организовать свое 

учебное время и т.д. В свете этих проблем, вопрос 

о формировании самостоятельности в образова-

тельном процессе как никогда актуален. 

Современные представления психологической 

науки дают возможность говорить о том, что само-

стоятельное мышление – результат формирования 

в условиях партнерской деятельности в рамках диа-

лога определенных мыслительных навыков; что ка-

сается творческой индивидуальности: она успешно 

формируется и находит отражение в сравнительной 

деятельности в процессе взаимодействия с коллек-

тивом (Вербицкий А. А.) [1]. 

По причине изменений в системе высшего об-

разования актуальность поиска методов и средств 

интенсификации обучения только возрастает, что 

также оказывает влияние на развитие методик са-

мостоятельного творческого обучения студентов. 

Исследователи определили некоторые аспекты са-

мостоятельной познавательной деятельности: 

- системный подход и методы активизации са-

мостоятельной работы студентов (Алексюк А.Н., 

Вабанский Ю.К. и др.); 

- содержание и структура самостоятельной ра-

боты (Лернер И.Я., Усова А.В. и др.); 

- организация и методологическое обеспече-

ние самостоятельной работы (Архангельский С.И., 

Буряк В.К. и др.). 

Новейшие ориентиры в высшем образовании в 

Российской Федерации преследуют цель развития 

интеллектуальной инициативы не столько у кон-

кретных специалистов, сколько в колоссальных со-

обществах интеллигенции. По данной причине 

кроме разновидностей интеллектуальной работы 

актуальность обретает коллективная работа студен-

тов в процессе получения ими знаний. Именно кол-

лективный подход открывает возможности обрете-

ния студентами навыков свободного волеизъявле-

ния и выбора на основании ряда ситуативных 

вариантов, что также касается процесса принятия 

решений, постановки задач и выстраивания парт-

нерских взаимоотношений и т. п. 

В работах таких авторов, как Васильева Т.В., 

Виноградова М.Д., Дьяченко В.К. и др. особое вни-

мание уделено конкретным особенностям органи-

зации коллективной учебной деятельности [2]. 

Подчеркнем тот факт, что однозначного толко-

вания сути самостоятельной работы студентов нет. 

Ученые, так или иначе рассматривающие эту про-

блему (Архангельский С.И., Ефремова Н.Ф., Ни-

кандров Н.Д. и др.), полагают, что самостоятельная 

работа может приниматься и трактоваться по-раз-

ному [3]. В современной тематической литературе 

выделяется несколько подходов к определению са-

мостоятельной работы.  

Особенно полным стоит считать анализ такого 

понятия с позиции организационной и содержа-

тельной; пример – работы Пидкасистого П.И. [4]. 

Он полагает самостоятельную работу как разнооб-

разие видов производственно-учебных заданий, ко-

торые осуществляются студентами под чутки кон-

тролем преподавателя в целях усвоения знаний, об-

ретения навыков, опыта творческой деятельности, 

в том числе в целях выработки системы поведения. 

Оценивая организацию самостоятельной работы в 

качестве составляющей управления самостоятель-

ной работы, автор сформулировал ряд принципов 

управления самостоятельной работой: 

- дробление материалов на конкретные учеб-

ные единицы; 

- постановка дидактических целей единиц по-

средством терминов, отражающих деятельность 

обучающихся; 

- управление самостоятельной работой посред-

ством инструкций; 

- регулярная обратная связь как самоконтроль 

и контроль со стороны педагогов; 

- полное освоение дидактических целей, пере-

воплощенных в познавательные задачи отдельных 

единиц. 

Диниц Г.Н. в своей исследовательской работе 

отметил ряд базовых принципов самостоятельной 

деятельности в высшей школе [5]: 

- целенаправленность, то есть активность, 

направленная на достижения поставленных целей; 

- продуманность (предполагает анализ ситуа-

ции по факту постановки цели ситуации);  

- осознанность, предполагающая планирова-

ние и прогнозирование результатов; 

- структурность, предполагающая наличие 

специфического набора действий, последователь-

ного их осуществления; 

- результативность, предполагающая заверше-

ние деятельности и получение результатов. 

Архангельский С.И. полагает понятие само-

стоятельная работа таким, которое вбирает в себя 

самостоятельный поиск информации, в том числе 

обретение знаний, их практическое применение в 

целях решения определенных задач научного и 

профессионального характера [6]. 

Молибог А.Г. считает, что самостоятельная ра-

бота – это многоаспектная деятельность, которая 

выстраивается множеством составляющих: творче-

ским восприятием, осмыслением материала, подго-

товкой к занятиям и экзаменам, выполнением работ 

и т. п. [7]. 

Ряд других ученых, таких как Низамов Р.А., 

Ильясов И.И. и т.п. понимают самостоятельную ра-

боту как разнообразные виды коллективной и ин-

дивидуальной познавательной деятельности в рам-

ках занятий или в рамках внеурочной деятельности 

без непосредственного контроля, но под наблюде-

нием педагога [8]. 

Другой ученый – Гарунов М.Г., полагает само-

стоятельную работу выполнением заданий учеб-
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ного, в том числе производственно-исследователь-

ского самообразовательного характера, что явля-

ются средством усвоения, а также способом позна-

ния и профессиональной деятельности, средством 

формирования навыков и умений творческой дея-

тельности [9]. 

Рядом прочих авторов самостоятельная работа 

понимается в качестве системы организации педа-

гогических условий, что обеспечивают управление 

учебной деятельности, проходящей в рамках про-

цесса без непосредственного участия педагога. 

Первым из ученых, кто положил начало изуче-

нию самостоятельной работы студентов, стал 

Дайри Н.Г. Его заслуга – введение понятия про-

блемного обучения. Автор считал целью своей ра-

боты создание и формирование целесообразных 

форм и методов самостоятельной работы, что 

смогли бы повысить активность познания и продук-

тивность обучения студентов [10]. Ученый полагал, 

что самостоятельность – это свойство характера и 

побуждения, мышления. 

Он исходил из принципа: суть самостоятель-

ной работы определяется структурой очень мало, 

но это несправедливо для характера заданий. Осо-

бенно ценными являются задачи, постанавливае-

мые обучающимися самостоятельно. Автор рас-

сматривал самостоятельную деятельность в каче-

стве самостоятельности, в первую очередь, 

мышления учеников в процессе решения ими опре-

деленных задач. Развитие мышления в данном кон-

тексте он видел в проблемности обучения. Идеи ав-

тора поддержал и развил Лернер И.Я., что ввел 

классификацию методов по стадиям мышления 

учеников: 

- объяснительно иллюстративная; 

- репродуктивная; 

-частично-поисковая; 

- исследовательская и др. [11] 

Проблемы самостоятельной работы в процессе 

обучения отражаются в трудах множества ученых. 

Например, авторы «Методики преподавания исто-

рии в средней школе» указывают на перспективы 

организации самостоятельной работы учеников в 

процессе обучения посредством работы с учебни-

ками, документами, пособиями или материала пе-

риодической печати. Авторы также считают, что 

подобная организация обучения дает возможность 

закрепления навыков анализа и определения перво-

очередных задач, что также касается навыков вы-

движения выводов, выработки способности полу-

чения информации из текста и прочих материалов 

[12]. 

Проблемы самостоятельной работы полно рас-

смотрены пособием «Методика преподавания исто-

рии в школе». Автор пособия обозначает проблему 

самостоятельной работы учеников на уроках по-

средством постановки педагогом определенных за-

дач, что также касается введения в методологиче-

ский аппарат вопросов и задач, цель которых – раз-

витие самостоятельной мыслительной 

деятельности обучающихся. 

Студеникин М. Т. предлагает такое понятие са-

мостоятельности – это, по его мнению, деятель-

ность, у которой есть цель и задачи, четкая форма 

выражения, а также результат. Самостоятельная ра-

бота, по мнению автора, допустима лишь при усло-

вии коллективного труда, при дифференциации 

обучения [13]. 

В течение последних лет методические источ-

ники активно рассматривают проблемы примене-

ния деятельностного подхода в историческом обра-

зовании.  

Так, Лазукова Н.Н. дала определение деятель-

ностного подхода в области исследования. Она по-

лагает, что деятельностный подход предполагает 

организацию обучения, в рамках которого ученик 

осваивает содержания программ в рамках самосто-

ятельной работы с источниками знаний о прошлом 

[14]. 

Переход на эту модель обучения предполагает 

колоссальные изменения в процессе отбора содер-

жания, планирования, в формах и в средствах обу-

чения; то же справедливо для методов оценки до-

стижений учеников. Ставится задача создания ме-

тодического сопровождения деятельности учителя 

и учащихся в учебном процессе. 

Таким образом, проанализировав психолого-

педагогические источники по данному вопросу, мы 

выяснили, что практически все авторы в своих тру-

дах обозначили ряд вопросов организации самосто-

ятельной деятельности учащихся требующих осо-

бого внимания: 

- разработка форм и содержания самостоятель-

ной работы для повышения активности познава-

тельного процесса и эффективности обучения (до-

стигается это путем разработки определенных во-

просов и заданий); 

- для организации эффективной самостоятель-

ной деятельности учащихся необходимо организо-

вывать работу с текстом учебника, историческими 

и государственными документами, наглядными по-

собиями; 

- для правильной организации самостоятель-

ной работы необходимо ставить перед учащимися 

вопросы и задания, которые будут помогать управ-

лять самостоятельной деятельностью; 

- для развития самостоятельной деятельности 

учащихся необходимо привлекать художественное 

творчество, исследовательскую работу учащихся; 

- понятие деятельностного подхода – это осво-

ение учебного содержания в процессе работы уча-

щихся с источниками.  
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Анотація 
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Сучасний розвиток мовознавства тісно 

пов’язаний із соціальними та психологічними нау-

ками, оскільки різноманітність функцій мови в сус-

пільстві має тісний зв’язок з мисленням та психіч-

ною діяльністю людини. У 50-х роках XX століття 

у мовознавстві утворилася нова наука, що межує з 

психологією - психолінгвістика. При вивченні 

мови, особливо іноземної, виникає ряд проблем, 

для вирішення яких потрібен не тільки лінгвістич-

ний, а й психологічний підхід. 

Психолінгвістика досить молода наука, яка ак-

тивно розвивається. Термін «психолінгвістика» був 

запропонований американськими ученими в 1953 

році. І саме американські вчені найактивніше пра-

цювали над розвитком цієї науки. Ч. Осгуд, Дж. 

Керролл, Дж. Міллер, Н. Хомський стали відомі 

всьому світу завдяки своїм працям в області психо-

лінгвістики. 

У психолінгвістиці поєднуються природничо-

науковий і соціальний підходи. Вона перебуває в ті-

сних контактах з нейролінгвістикою, когнітивною 

психологією, когнітологією, інформатикою, тео-

рією і практикою штучного інтелекту, соціальною 

психологією, соціолінгвістикою, прагмалінгвісти-

кою, аналізом дискурсу. У психолінгвістиці розро-

бляються проблеми, які розглядали у своїх дослі-

дженнях В. фон Гумбольдт, А. Шлайхер, Х. Штай-

нталь, А.А. Потебня, В. Вундт, А. Марті, К. Бюлер, 

Дж. Дьюї, С. Фрейд, Р. Юнг, Ж. Піаже, Ф. Кайнц, Г. 

Гійом, І.П. Павлов, Л.С. Виготський, Р.О. Якобсон, 

А.Н. Гвоздьов. 

Знання, отримані психолінгвістами, викорис-

товуються сьогодні в судовій експертизі, в рекламі 

і в сфері зв'язків з громадськістю, в політиці. Безу-

мовно, психолінгвістичні дослідження важливі для 

педагогічної (в основному це сфера логопедії, нав-

чання рідної мови, так само як і навчання іноземних 

мов), нейропсихології. Психолінгвісти також спів-

працюють з фахівцями у сфері IT-технологій, бе-

ручи участь у створенні систем автоматичного роз-

пізнавання тексту, а також голосів. Не варто забу-

вати і про такі сфери психолінгвістики, як 

шифровка і дешифрування всіляких текстів, визна-

чення істинності чи хибності усних і письмових 

джерел. Багато досліджень проведено психолінгві-

стами у галузі вивчення іноземних мов. Головним 

чинником при їх успішному вивченні можна на-

звати мотивацію.  

Ще в 1954 році Чарльз Осгуд давав таке визна-

чення: «Психолінгвістика вивчає ті процеси, в яких 

задум мовця перетворюється на сигнали прийня-

того в даній культурі коду і ці сигнали перетво-

ряться в інтерпретації руїну» [1]. Іншими словами, 

психолінгвістика має справу з процесами коду-

вання і декодування, оскільки вони співвідносять 

стан повідомлень зі станом учасників комунікації. 

При такому підході предметом психолінгвістики 

можуть бути процеси виробництва мови в їх спів-

відношенні з фізіологічним і психічним станом уча-

сників комунікацій. Тут процеси мови співвідно-

сяться не з системою мови, а з людиною, з його пси-

хікою.  

Ч. Осгуд звертався до дослідження змісту ок-

ремого слова з використанням відносин між стиму-

лами і реакціями, тобто Осгуд вивчає асоціації на 

слово. Дослідження асоціативних зв'язків слова до-
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зволяє Осгуду визначити проблему ефективної ко-

мунікації, і він створює свою концепцію мовлення. 

Осгуд розуміє мову як систему опосередкованих 

реакцій людини на різні мовні і немовні стимули. 

Дослідник підкреслює, що між мовними і немов-

ними стимулами встановлюються асоціативні зв'я-

зки. У людини існує вроджена мовна здатність, яка 

є системою спеціальних фільтрів, і ці фільтри пра-

цюють як на прийомі мови, так і на мовну реакцію.  

Одне з найбільш важливих питань для людини, 

що займається вивченням іноземних мов - як підт-

римувати свою мотивацію до вивчення іноземної 

на належному рівні? Без мотивації неможливо 

пройти навчання від початку до кінця. Викладачі 

мають створити спокійну, доброзичливу атмосферу 

при вивченні іноземної мови та систематично пере-

віряти завдання, оцінювати їх, щоб систематизу-

вати роботу на заняттях та вдома.  

При вивченні мови як іноземної важливим є 

етап вивчення базової лексики. Студенти, які ви-

вчають українську мову як іноземну, мають різний 

вік та здібності, тому надзвичайно важливим є за-

своєння необхідних для спілкування лексичних 

одиниць. На цьому етапі вивчення мови необхідно 

опиратися на візуальні подразники: малюнки, фото. 

При цьому важливим є неперенасиченість лекси-

кою, відбір найактуальнішої залежно від рівня ви-

вчення мови.  

Заняття потрібно будувати так, щоб студент пі-

сля вивчення лексики та виконання граматичних за-

вдань міг брати участь у діалогах та сформулювати 

власну думку. Дуже зацікавлюють студентів теми 

«Рідне місто. Рідна країна. Видатні особистості 

моєї країни». Ці теми дають змогу розповісти ви-

кладачеві та друзям про культуру, традиції, особли-

вості та досягнення рідних країн студентів. Викла-

дач розпочинає роботу з подання лексики на задані 

теми. Теми про країни та великі міста детально ви-

вчаються на заняттях, а ось лексика, що стосується 

опису маленького міста чи села, часто представлена 

у підручниках недостатньо. При вивченні теми 

«Моє рідне місто» необхідно показати, які суфікси 

використовують для надання емоційних відтінків, 

наприклад: місто – містечко, вулиця – вуличка, бу-

динок – будиночок, річка – річечка. Також пода-

ється ряд прикметників: приємний, чистий, свіжий, 

лагідний, затишний, мальовничий. Спочатку можна 

провести роботу з текстом, наприклад:  

Моє рідне місто 

Моя сім’я живе у маленькому містечку. Ви мо-

жете подумати, що жити у маленькому місті не-

цікаво. Звичайно, тут немає великих театрів, му-

зеїв, будинків. Але таке життя має свої переваги. 

 По – перше, це чисте повітря. Дуже приємно 

у моєму місті навесні та влітку, коли багато кві-

тів, зелені. 

 По – друге, у місті небагато людей та машин. 

Я можу їздити на велосипеді.  

У моєму місті теж можна розважатися. Тут 

є красивий парк, затишні кафе, де можна сидіти 

та розмовляти з друзями. Також є спортклуби, де 

можна займатися спортом.  

 Центральна вулиця дуже красива, тут є ма-

газини, ресторани, музей, банк, красивий парк та 

фонтан. На центральній площі стоїть пам’ятник 

засновникам міста. Тут є Палац культури, де мо-

жна слухати концерти, дивитися виставки, та-

кож співати, вчитися малювати. 

 У містечку є маленька мальовнича річечка, я 

люблю гуляти та милуватися нею. Тут завжди 

тихо та красиво. Я люблю своє красиве, зелене, за-

тишне місто.  

 Також можна дати приклад діалогу, за мо-

деллю якого надалі студенти можуть продукувати 

власні: 

- Маріє, звідки ви приїхали? 

- Я приїхала з України. 

- З якого міста? 

- Я приїхала з маленького містечка Квіт-

ниця, воно знаходиться на заході України. 

- А яке воно?  

- Це дуже красиве містечко, воно давнє, 

тут є цікаві історичні пам’ятки: старий палац, 

кам’яний міст через річку, давні церкви. 

- Це цікаво! А чому місто так гарно назива-

ється – Квітниця? 

- Тому що навесні та влітку тут багато кві-

тів. Я люблю моє місто, воно дуже миле. 

- Покажіть, будь ласка, фотографії. 

- Ось, дивіться! Це центр, це старий палац, 

тут колись жив князь, а це міст. 

- Дуже гарно! 

- Приїжджайте влітку до нас! 

- Дякуємо за запрошення! 

Для активізації мовленнєвої діяльності можна 

поставити питання, де студенти люблять жити та 

відпочивати і чому, попросити назвати переваги та 

недоліки життя у великому або маленькому місті.  

Для кращого вивчення тем про рідну країну та 

місто студенти можуть створити презентації, вико-

ристати відеоматеріали. Перед початком вивчення 

необхідно створити тематичний словник, куди 

включити наступну лексику: заснований, заснов-

ник, століття, легенда, назвати - назвати на 

честь кого?, пам’ятник, пам’ятка, архітектура, 

князь, княгиня, собор, перлина, пишатися ким? 

чим?, справжній, виникати – виникнути, виріб-ви-

роби, народний, вишиванка, писанка, кераміка, су-

часний, aaaцентр, освіта, наука, культура, мисте-

цтво, розвиток, транспорт, уряд, парламент. 

 Оскільки утворення прикметників від іменни-

ків часто становить проблему для іноземців, що ви-

вчають українську мову, доцільно провести слово-

творчу роботу, щоб пaaоказати, за допомогою яких 

суфіксів утворюються прикметники: освіта – осві-

тній, наука – науковий, культура – культурний, 

центр – центральний, транспорт – транспортний, 

уряд – урядовий, парламент – парламентський. 

 Засвоєння прикметників також можна продо-

вжити при вивченні теми «Моя сім’я», «Мої друзі 

та одногрупники». Спочатку опрацьовується насту-

пна лексика, що описує характер людини: серйоз-

ний, розумний, веселий, наполегливий, привітний, 

здібний, талановитий, працьовитий, жвавий, енер-

гійний, лінивий, дивакуватий, товариський. Потім 
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студенти відповідають на питання, хто у групі від-

повідає цим характеристикам, описують характер 

своїх друзів та родичів. Також гарний результат для 

засвоєння цієї лексики дає таке завдання: 

- назвати, яким має бути лікар, викладач, ар-

тист, інженер, художник, військовий, 

- назвати риси характеру, які сприяють успіху 

у житті.  

Щоб успішно вивчати іноземну мову, необхі-

дно підтримувати мотивацію студентів. Потрібно 

пам’ятати, що мотивація не може упродовж трива-

лого часу перебувати на постійному, однаковому 

рівні. ЇЇ стан хвилеподібний, він залежить від ряду 

зовнішніх і внутрішніх факторів. Але існують та-

кож загальні рекомендації: 

- на стадіях підйому необхідно «акумулю-

вати» енергію мотивації, цей методичний прийом 

ще називають «мозковим штурмом», під час якого 

активізується мозкова діяльність, утворюються 

нові нейронні зв’язки; 

- на стадіях спаду необхідно підтримувати 

процес засвоєння іноземної мови. Доцільно читати 

тексти з невеликою кількістю нової лексики, слу-

хати повідомлення викладача, виконувати письмові 

завдання за зразком. 

Висновки. Остаточна мета вивчення іноземної 

мови – це володіння технологією продукування іно-

земної мови та сприйняття її на слух. Необхідно та-

кож приділяти увагу вивченню культурологічної та 

фонової інформації, що дає можливість студентам 

поглибити розуміння мовної ситуації та асоціацій, 

які виникають у носіїв мови. «Прагматична мотива-

ція мовної форми в дискурсі пов’язана з потребою 

учасників міжкультурної комунікації погоджувати 

спосіб вербалізації з релевантними для означеного 

контексту фоновими знаннями, які утворюють со-

ціокультурний досвід дискурсивної групи, індиві-

дуальним досвідом, контекстом, основними прин-

ципами, що регулюють комунікативну діяльність і 

мовну форму (принципи пріоритету, маршрутиза-

ції, лінеаризації інформації), а також принципами, 

що характеризують інформативну й інтерактивну 

функції мови (принципи кооперації й ввічливості)» 

[3]. Багаторічні дослідження і досвід показують, що 

виробити вміння даного роду досить складно. Це 

безпосередньо відноситься до розкриття принципів 

процесу спілкування, в тому числі і внутрішніх за-

конів продукування та розуміння мови. Під час ви-

вчення й освоєння нової для людини мови відбува-

ється формування вторинної мовної особистості. 

Так, на думку ряду вчених, результатом будь-якої 

мовної освіти повинна сформуватися мовна особи-

стість як показник здатності людини брати повно-

цінну участь у міжкультурній комунікації. Форму-

вання вторинної мовної особистості дає можливість 

бути учасниками міжкультурної комунікації. Для 

того, щоб сформувати мовну особистість, потрібно 

не тільки розвивати уміння користуватися мовною 

технікою, але й збільшувати знання фонової та ку-

льтурологічної інформації, які є необхідними для 

адекватного спілкування і взаєморозуміння на між-

культурному рівні. 
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Abstract 

The article presents the results of theoretical and empirical analysis of the problem of interpersonal conflicts; 

the psychological nature of intrapersonal conflicts is revealed; the diagnostic technology is presented and the re-

sults of the study are analyzed, in particular: the quantitative and qualitative parameters of the emotional states of 

adolescents, which are prerequisites for manifestation of the studied phenomenon and degree of their expression. 

It is stated that at the heart of intrapersonal conflicts are the contradictions which, when resolved, lead to the 

personal growth of adolescents. 

Анотація 

У статті представлено результати теоретичного та емпіричного аналізу проблеми внутрішньоособис-

тісних конфліктів; розкрито психологічну сутність внутрішньоособистісних конфліктів; подано діагнос-

тичну технологію та проаналізовано результати дослідження, зокрема: визначено кількісні та якісні пара-

метри емоційних станів підлітків, які виступають передумовами прояву досліджуваного явища та ступінь 

їх вираженості. Констатується, що в основі внутрішньоособистісних конфліктів покладені протиріччя, які 

при їх розв’язанні ведуть до особистісного зростання підлітків. 

 

Keywords: conflict, interpersonal conflict, contradictions, anxiety, frustration, aggressiveness, rigidity, ado-

lescence. 

Ключові слова: конфлікт, внутрішньоособистісний конфлікт, протиріччя, тривожність, фрустрація, 

агресивність, ригідність, підлітковий вік. 

 

Актуальність дослідження. У час глобальних 

суспільних, політичних, культурно-історичних тра-

нсформацій збільшується кількість невротичних за-

хворювань у зростаючого покоління, тому психоте-

рапевти безупинно акцентують увагу на проблемі 

внутрішніх конфліктів та важких життєвих кризах. 

Їх запобігання і профілактика при цьому тлума-

чаться як попередження захворювань і один зі шля-

хів формування психічного здоров’я молоді.  

У особистості можуть виникати внутрішні, не 

завжди усвідомлювані протиріччя, що ведуть до ве-

ликого занепокоєння, страхів, а нерідко і неврозів. 

Часті внутрішньоособистісні конфлікти можуть 

призвести до втрати впевненості в своїх силах, фор-

мування стійкого комплексу неповноцінності, а 

іноді й до втрати сенсу життя. Гострі внутрішнь-

оособистісні конфлікти індивіда можуть бути при-

чиною підвищеної агресивності, тривожності, 

дратівливості у взаємодії з оточуючими. 

З огляду на це, метою нашої публікації є розк-

риття теоретичного та емпіричного підґрунтя ролі 

емоційних станів у виникненні внутрішньоособис-

тісних конфліктів в учнів підліткового віку. 

Виклад основного матеріалу. У нашому дос-

лідженні внутрішньоособистісні конфлікти інтерп-

ретуються як стан психологічної напруги і роботи 

особистістю над своїм власним «Я». Енергетич-

ними джерелами напруги виступають протиріччя, 

тому ми робимо спробу визначити, які внутрішні 

рушійні сили мобілізують підлітка як до активної 

соціальної взаємодії з оточуючим середовищем, так 

і особистісним зростання. При розробці програми 

дослідження нами був використаний критерій пози-

тивної суб’єктивної значущості такої складової 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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внутрішньоособистісних конфліктів, як самооцінки 

емоційних станів, оскільки вона лежать в основі фо-

рмування зростаючої особистості керувати влас-

ними внутрішньоособистісними конфліктами та ре-

гулювати їх прояви. 

 Загальним критерієм дослідження внутріш-

ньоособистісних конфліктів є протиріччя, що су-

проводжують стійкі емоційні стани (тривожно-

сті, фрустрації, агресивності, ригідності), які мо-

жуть носити не тільки ситуативний характер. По 

суті, високому рівню прояву внутрішньоособистіс-

них конфліктів відповідає переживання емоційного 

неблагополуччя, що пов’язане з передчуттям небе-

зпеки або невдачі. В таких підлітків простежується 

стан напруги, тривожності, відчуття безвихідності, 

відчаю, а також наявна утрудненість, аж до повної 

нездатності в зміні наміченої респондентом про-

грами діяльності в умовах, що об’єктивно вимага-

ють її перебудови. Суперечність змістовного наван-

таження внутрішніх переживань зростаючої особи-

стості нерідко призводить до агресивних дій з 

оточуючими.  

Середньому рівню прояву відповідає відносна 

емоційна стабільність, іноді проявляється неспокій 

та невпевненість у власних силах. Для таких 

підлітків наявні труднощі на шляху до поставленої 

мети і розбіжності між бажаним і очікуваним ре-

зультатом. Зазвичай підлітки стримані, але у склад-

них для них ситуаціях можуть проявляти агресію як 

до оточуючих, так і до власної персони. Відносно 

легко здатні пристосовуватись до змін у навко-

лишньому середовищі. 

Характеризуючи низький рівень прояву внутрі-

шньоособистісних конфліктів, варто відмітити, що 

такі підлітки не тривожні, мають адекватну самоо-

цінку та стійкі до невдач. Вони є доволі стрима-

ними, спокійними і не проявляють агресію. 

Заглиблення в природу внутрішньоосо-

бистісних конфліктів привело нас до необхідності 

дослідити емоційні стани учнів підліткового віку. 

Внутрішньоособистісний конфлікт, його характер 

та специфіка розвитку і протікання тісно пов’язані 

з такими емоційними станами як тривожність, 

фрустрація, агресивність та ригідність, які в свою 

чергу сприяють загостренню протиріч і провоку-

ють формування негативних аспектів у розвитку 

зростаючої особистості. 

Для дослідження емоційних станів ми викори-

стовували опитувальник «Самооцінка психічних 

станів» Г. Айзенка. Було виявлено рівні вираже-

ності емоційних станів підлітків та їх вплив на ви-

никнення внутрішньоособистісних конфліктів. От-

римані результати наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кількісні показники емоційних станів учнів підліткового віку (у %) n=26 

Рівні 

вираженості 

Показники емоційних станів за шкалами 

Тривожність Фрустрація Агресивність Ригідність 

Абс. 

к-сть 
% 

Абс. 

к-сть 
% 

Абс. 

к-сть 
% 

Абс. 

к-сть 
% 

Високий 8 30,7 9 34,6 12 46,2 14 53,8 

Середній 12 46,2 12 46,2 13 50 10 38,5 

Низький 6 23,1 5 19,2 1 3,8 2 7,7 

 

Здійснений аналіз засвідчує, що в респон-

дентів даної вибірки провідним є середній рівень 

вираженості емоційних станів. 

 За шкалою «Тривожність» високий рівень ви-

раженості був пред’явлений у 30,7 % досліджува-

них, що є свідченням дезадаптивних реакцій, які 

проявляються в загальній дезорганізації поведінки 

та діяльності учнів. Такі підлітки повсякчас відчу-

вають занепокоєність у навчанні, незадоволеність 

кінцевим результатом. У них виникає нездатність 

долати труднощі. Цей стан може стати нав’язливим 

і тривалим.  

Середній рівень продемонструвало 46,2 % 

дітей. Для таких учнів характерна емоційна стабіль-

ність у повсякденному житті, але не завжди. Інколи 

вони проявляють неспокій та невпевненість у влас-

них діях, переживають з приводу реальних або пе-

редбачуваних упущень у скоєних вчинках, хвилю-

ються щодо можливих подій, котрі володіють 

суб’єктивним чи суспільним значенням. 

Низький рівень тривожності був виявлений в 

23,1 % респондетів. Це говорить про те, що такі діти 

в меншій мірі відчувають тривогу, яка вражає ос-

нову психологічної структури особистості, на якій 

будується прийняття власного «Я». 

Шкала «Фрустрація» має також три рівні ви-

раженості. Високий рівень продемонстрували 34,6 

% досліджуваних. Цим учням можуть бути прита-

манні такі психологічні характеристики, як: невро-

тичність, підозрілість, депресивність, недовірливо-

скептичний тип міжособистісних стосунків, во-

рожість, емоційна лабільність. 

Середній рівень за даною школою зафіксова-

ний у 46,2 % досліджуваних. Для цих респондентів 

у певних життєвих ситуаціях характерні пережи-

вання і поведінка, які є об’єктивно непереборними 

(або суб’єктивно сприйманими як непереборні) 

труднощами на шляху до досягнення мети та 

розбіжності між реальністю і очікуваннями 

суб’єкта. 

Низький рівень був пред’явлений у 19,2 % до-

сліджуваних. Такі підлітки мають адекватну само-

оцінку, стійкі до невдач, не бояться перешкод. 

За шкалою «Агресивність» у 46,2 % респон-

дентів був виявлений високий рівень. Це є свідчен-

ням того, що діти досить часто у своїй поведінці 

проявляють агресію та нестриманість. Тому, як ре-

зультат у них нерідко виникають труднощі при 

спілкуванні та співпраці з іншими людьми. 

Середній рівень був характерний для 50 % 

учнів. Діти з середнім рівнем вираженості за даною 
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шкалою доволі стриманні, але здатні час від часу 

проявляти агресію до оточуючих і самих себе. 

Низький рівень агресивності був виявлений у 

3,8 % учнів підліткового віку. Такі учні є спокій-

ними і стриманими, не проявляють агресії у 

взаємодії з оточуючими. 

Результати дослідження засвідчують, що з ви-

соким рівнем за шкалою «Ригідність» виявлено 

53,8 % респондентів. Таким учням важко змін-

нювати власну поведінку та переконання, тому їм 

дуже важко пристосовуються до змін, що виника-

ють у їх життєдіяльності. 

За середнім рівнем, який налічує 38,5 % учас-

ників емпіричного дослідження, можна сказати, що 

дані підлітки вміють бути ригідними і пристосо-

вуватися до сучасного життя. 

Низький рівень продемонстрували 7,7 % до-

сліджуваних. Дані свідчать про відсутність 

ригідності. Тобто, такі досліджувані легко вносять 

зміни у намічену програму діяльності в умовах, що 

об’єктивно вимагають її перебудови. 

Наступним етапом емпіричного дослідження 

внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків 

було виявлення рівнів вираженості шкільної триво-

жності.  

Тривожність, розглядається нами, в слід за по-

глядами ряду вчених (Д. Міллером, О. Мауером, 

З.Фройдом, Дж. Кеттелом) як стан емоційної 

напруги, стурбованості, внутрішнього диском-

форту, підвищеної вразливості при ускладненнях, 

загостреного почуття провини і недооцінки себе в 

ситуаціях очікування, невизначеності чи перед-

чуття чіткої погрози значимій рівновазі особи-

стості. 

 З цією метою використовувався тест «Шкіль-

ної тривожності» Філліпса. Отримані результати 

відображені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Кількісні показники тривожності учнів підліткового віку (у %) 

n=26 

Показники тривожності за шка-

лами 

Рівні вираженості 

Низький Нормальний Підвищений Високий 

Абс. к-

сть 
% 

Абс. к-

сть 
% 

Абс. к-

сть 
% 

Абс. к-

сть 
% 

1.Загальна тривожність у школі 7 26,9 10 38,5 8 30,8 1 3,8 

2.Переживання соціального стресу 1 3,8 11 42,4 13 50 1 3,8 

3.Фрустрація потреби в досягненні 

успіху 
1 3,8 16 61,6 8 30,8 1 3,8 

4.Страх самовираження 9 34,6 10 38,5 4 15,4 3 11,5 

5.Страх ситуації перевірки знань 9 34,6 9 34,6 5 19,3 3 11,5 

6.Страх невідповідності очікуван-

ням оточення 
4 15,4 2 7,7 9 34,6 11 42,3 

7.Низька фізіологічна опірність 

стресові 
17 65,4 2 7,7 6 23,1 1 3,8 

8.Проблеми і страхи у стосунках з 

вчителями 
3 11,5 15 57,7 8 30,8 - - 

 

Шкала «Загальної тривожності у школі» по-

казує загальний емоційний стан дитини, пов’язаний 

з різними формами її включення в життя школи. Ви-

сока тривожність відзначена в 3,8 % учнів, підви-

щена – 30,8 %, нормальна – 38,5 %, а от учні з низь-

ким рівнем становлять 26,9 % опитуваних. 

Шкала «Переживання соціального стресу». 

Переживають соціальний стрес 3,8 % школярів з ви-

соким рівнем вираженості. Їм притаманний неспри-

ятливий емоційний стан, на тлі якого розвиваються 

неконструктивні соціальні контакти (насамперед з 

однолітками). Підвищений рівень мають 50 % 

підлітків, з нормальним рівнем вираженості зафік-

совано 42,4 % досліджуваних школярів та 3,8 % з 

низьким рівнем. 

Шкала «Фрустрації потреби в досягненні 

успіху». Фрустрація потреби в досягненні успіху 

розглядається як несприятливе психологічне тло, 

що не дозволяє зростаючій особистості розвивати 

свої потреби в успіху, досягненні високого резуль-

тату і т. д. Констатовано, що високий рівень вира-

женості із загальної вибірки респондентів прита-

манний для 3,8 % підлітків. Такі ж результати за-

фіксовані і у досліджуваних з низьким (3,8 %) ріве-

нем. Щодо підвищеного та нормального рівнів, 

варто відмітити, що учасники емпіричного до-

слідження розподілилися відповідно 30,8 % та 61,6 

% . 

Шкала «Страх самовираження». Високий 

рівень страху самовираження відчувають 11,5 % до-

сліджуваних та 15,4 % випробуваних мають підви-

щенні показники. Таким дітям властиві негативні 

емоційні переживання ситуацій, пов’язаних з необ-

хідністю саморозкриття, пред’явлення себе іншим, 

демонстрації своїх істинних можливостей. Діти з 

нормальним рінем самовираження сягають 38,5 % і 

низьким – 34,6 %. 

Шкала «Страх ситуації перевірки знань». Ви-

сокий рівень страху ситуації перевірки знань вияв-

лено в 11,5 % підлітків та підвищений рівень у 19,3 

% респондентів. Це говорить про негативне відно-

шення й переживання стану тривоги в ситуаціях пе-

ревірки (особливо публічної) знань, досягнень, 

можливостей. Нормально реагують на перевірку 

знань 34,6 % опитуваних. І 34,6 % учнів мають 
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низькі показники по даній шкалі. Це дає зрозуміти, 

що дані учні не відчувають дискомфорту під час 

означеної ситуації. 

Шкала «Страх невідповідності очікуванням 

оточення». Страх не відповідати очікуванням на-

вколишніх відчувають підлітки, що мають високий 

(42,3 %) і підвищений (34,6 %) рівні вираженості. 

Джерело такого страху криється у несформованому 

в дитини вмінні оцінювати свої вчинки з погляду 

моралі, що лежить в основі почуття відповідально-

сті (формується в молодшому шкільному віці). Ці 

діти орієнтовані на значимість поглядів інших в 

оцінці своїх результатів, вчинків і думок, а також 

тривожаться із приводу оцінок; можливий страх за-

пізнення в школу тощо. Досліджуванні з показни-

ками в нормі становлять 7,7 % від досліджуваної 

вибірки респондентів і 15,4 % з низьким рівнем ви-

раженості страху невідповідності оточенню. 

Шкала «Низька фізіологічна опірність стре-

сові». Низький фізіологічний опір стресу є особли-

вістю психофізіологічної організації, що знижує 

пристосованість дитини до ситуацій стресогенного 

характеру, які підвищують імовірність неадекват-

ного, деструктивного реагування на тривожний фа-

ктор середовища. Ці характеристики на високому 

рівні проявлення властиві 3,8 % досліджуваних, на 

підвищеному - 23,1 %, нормальному – 7,7 % та низь-

кому - 65,4 %. 

Шкала «Проблеми і страхи у стосунках з вчи-

телями». Проблеми й страхи у відносинах з учите-

лями інтерпритуються як загальне негативне емо-

ційне тло відносин з дорослими в школі, що знижує 

рівень успішності школяра. За даними емпіричного 

дослідження високого рівня вираженості не було 

виявлено у підлітків, тоді як підвищений рівень про-

демонстрований у 30,8 % досліджуваних учнів та 

нормальний у 57,7 %. Зростаючі особистості, що не 

відчувають проблем у стосунках з вчителями ма-

ють низький рівень вираженості по цій шкалі і ста-

новлять 11,5 % від загальної вибірки. 

У підсумку, за даними двох методик, внутріш-

ньоособистісні конфлікти виявлені у 15, 4 % респо-

ндентів із загальної вибірки досліджуваних. Нижче 

наведемо приклади.  

Л. М. І. має високий рівень вираженості показ-

ників по обох опитувальниках. За опитувальником 

Г. Айзенка високі рівні прояву виявленні у шкалах 

«тривожність», «фрустрація» та «агресивніть», за 

тестом Філліпса - в шкалі «страх самовираження» 

та підвищені в шкалах «фрустрація потреби в дося-

гненні успіху», «страх ситуації перевірки знань», 

«страх невідповідності очікуванням оточення». 

С. В. О. згідно опитувальника «Самооцінка 

психічних станів» продемонструвала високі рівні 

прояву за шкалами «тривожність», «агресивність», 

«ригідність», та за тестом Філліпса «фрустрація по-

треби в досягненні успіху», «страх ситуації переві-

рки знань», «страх невідповідності очікуванням 

оточення», також виявленні підвищені рівні за шка-

лами «загальна тривожність у школі», «пережи-

вання соціального стресу», «страх самовира-

ження», «низька фізіологічна опірність стресові», 

«проблеми і страхи в стосунках з учителями». 

Для підлітка С. Є. О. притаманними є високі 

результати за шкалами «фрустрація», «агресив-

ність» та «ригідність» за методикою Айзенка. Та-

кож йому характерний високий показник за шка-

лою – «страх невідповідності очікуванням ото-

чення» та підвищені показники за шкалами 

«переживання соціального стресу»,«проблеми і 

страхи в стосунках з учителями» за тестом Філлі-

пса. 

В учня підліткового віку Т. С. П. наявні високі 

рівні вираженості за всіма показники шкал психіч-

них станів. За результатами тесту Філліпса конста-

товано у шкалі «загальна тривожність у школі» ви-

сокий рівень вираженості, тоді як підвищений про-

слідковується у шкалах «переживання соціального 

стресу», «страх самовираження»,«страх ситуації 

перевірки знань», «страх невідповідності очікуван-

ням оточення», «низька фізіологічна опірність 

стресові». 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Внутрішньоособистісний конфлікт постає 

важливим та необхідним психологічним механіз-

мом трансформації особистості в соціальній ситуа-

ції дорослішання і представляє собою специфічну 

суб’єктивну форму відображення протиріч між ви-

могами та умовами соціально-культурної дійсності 

і особистісними потребами та ресурсами зростаю-

чої молоді. З одного боку внутрішньоособистісні 

конфлікти інтерпретуються як рушійна сила, дже-

рело саморозвитку в процесі становлення особис-

тості та її соціалізації, а з іншого розглядаються як 

провідний індикатор ускладнень соціалізації. Ана-

ліз здобутих нами фактів показав, що у 15, 4 % до-

сліджуваних виявлені яскраво виражені внутріш-

ньоособистісні конфлікти, які можуть вирішува-

тися через набуття узгодженості компонентів 

власного внутрішнього світу, встановлення єдності 

складових психіки, зниження гостроти протиріч 

життєвих стосунків та відношень.  
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Abstract 

A study of the level of Patriotic reflection of the personality of primary school age requires a certain attention 

with the selection of psycho-diagnostic tools. 

To confirm significant difficulties with the study of Patriotic reflection of the younger schoolboy it is neces-

sary to note the problems associated with the psychological diagnosis of younger students: the high level of their 

dependence on adults, which has an impact on the adult child's actions, which is difficult to control, especially in 

terms of external assessment; low level of objectivity of attitude of younger pupils, which makes impossible the 

use of questionnaires. 

 From these reasons, in our research, we gave preference to proektivnom techniques of studying the level of 

development of Patriotic reflection. To establish the level of development and the formation of Patriotic reflection 

of children at different age stages were used projective technique of unfinished sentences, the method of interview 

and projective drawing technique. 

Анотація  

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення особливостей психодіагностичного дослі-

дження патріотичної рефлексії молодшого школяра. Розглянуто методи та методики дослідження патріо-

тичної рефлексії дітей молодшого шкільного віку. Щоб підтвердити значні труднощі з дослідженням пат-

ріотичної рефлексії молодшого школяра треба відзначити проблеми, які пов’язані з психологічною діаг-

ностикою учнів молодших класів: високий рівень їх залежності від дорослих (значною мірою ця 

залежність не усвідомлюється), що спричиняє вплив дорослого на дії дитини, який важко контролювати, 

особливо в умовах зовнішнього оцінювання; низький рівень об'єктивності ставлення до себе молодшого 

школяра, що робить неможливим використання опитувальників. З названих причин, у своєму дослідженні 

ми надавали перевагу проективним методикам вивчення рівня розвитку патріотичної рефлексії. 

Для визначення рівня розвитку патріотичної рефлексії дітей на різних вікових етапах було викорис-

тано проективну методику незакінчених речень, метод інтерв’ю та проективна малюнкова методика. 

 

Keywords: psychodiagnostics, Patriotic reflection, projective technique the method of interview, question-

naire method, observation method, projective technique of incomplete sentences, projective drawing technique. 

Ключові слова: психодіагностика, патріотична рефлексія, проективна техніка, проективна методика, 

метод бесіди, метод анкетування, метод спостереження, проективна методика незакінчених речень, прое-

ктивна малюнкова методика. 

 

Одним з найважливіших факторів, який впли-

ває на формування патріотизму особистості є соці-

альний. Соціальне середовище як сукупність суспі-

льних і психологічних умов, у яких людина живе і 

з якими вона постійно має справу, позначається на 

її розвитку найбільшою мірою. Тому потенційні 

можливості соціального середовища слід врахову-

вати і уміло використовувати в процесі формування 

патріотичної рефлексії. Дорослі мають сприяти ро-

звитку таких психічних новоутворень у дитини, як 

усвідомлення себе суб’єктом пізнання через прий-

няття ролі учня, усвідомлення ролі і авторитету ба-

тьків у сім’ї, вчителя та ін. [13, с. 243].  

Аналіз психолого-педагогічних досліджень, 

праць вчених (П. Щербань [15], Т.В.Кравченко [6], 

М.А.Шугай [14]), соціально-педагогічного досвіду 

і практики дозволяють стверджувати, що в системі 

різноманітних соціальних інститутів, що здійсню-

ють вплив на розвиток особистості, родина є не 
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тільки важливим, необхідним, діючим компонен-

том патріотичного виховання, але і головним соці-

альним фактором формування патріотичної рефле-

ксії. Цілком очевидна сила виховного впливу саме 

домашнього середовища. Іншим важливим інститу-

том соціалізації для молодшого школяра є школа. 

Значна роль у розвитку патріотичної рефлексії має 

належати педагогічному колективу, спілкуванню 

учнів з вчителем, з ровесниками, системі вихо-

вання, традиціям, які закладені і реалізуються у на-

вчально-виховному процесі та іншим чинникам.  

Грунтовно дослідив у своїх працях рефлексію 

особистості І.Д. Бех [2]. Рефлексія в широкому ро-

зумінні є відображенням себе, свого внутрішнього 

світу і власної поведінки в свідомості особистості. 

Вона є основою розвитку самосвідомості та об’єд-

нує самопізнання, переживання свого ставлення до 

себе та саморегуляцію своєї поведінки. Виділяють 

інтелектуальну та особистісну рефлексію, остання 

має особливе значення для патріотичного розвитку 

дитини. Особистісна рефлексія є здатністю людини 

осмислювати свої спонуки, прогнозувати наслідки 

своїх дій для себе та інших, узгоджувати свої цілі з 

засобами їх досягнення.  

Таким чином, рефлексія є механізмом особис-

тісного розвитку суб’єкта. Враховуючи те, що но-

воутворенням молодшого шкільного віку є розви-

ток рефлексії, то саме у цей час постає проблема 

створення сприятливих психологічних умов для 

формування саме патріотичної рефлексії.  

Дослідженням феномену рефлексії займалися 

ряд українських вчених, зокрема, рефлексії підліт-

ків (О.В.Савицька), рефлексії процесу навчання 

(Л.М.Співак), національної рефлексії (М.А.Шугай), 

моральної саморегуляції (О.С.Безверхий), самооці-

нки учнів (К.О.Островська, О.В.Скрипченко), 

Мета наукового дослідження полягає у визна-

ченні особливостей психодіагностики патріотичної 

рефлексії особистості молодшого школяра. Дослі-

дження рівня сформованості патріотичної рефлек-

сії особистості молодшого шкільного віку вимагає 

до себе певної уваги з підбору психодіагностичного 

інструментарію. На етапі вивчення проблеми роз-

витку патріотичної рефлексії молодших школярів 

постали наступні завдання: виявлення детермінант 

розвитку патріотичної рефлексії молодших школя-

рів; визначення критеріїв, показників та рівнів роз-

витку патріотичної рефлексії учнів молодшого шкі-

льного віку; виявлення динаміки розвитку патріо-

тичної рефлексії учнів 1-4-х класів; вивчення 

впливу засобів української державної, національної 

символіки і фольклору на розвиток патріотичної ре-

флексії молодших школярів; визначення готовності 

вчителів до патріотичного виховання учнів; дослі-

дження взаємозв’язку особливостей патріотичної 

самосвідомості батьків та рівня розвитку патріоти-

чної рефлексії дітей.  

Реалізація завдань вивчення проблеми вимагає 

від нас наукового підходу щодо добору методів та 

методик. Німецький дослідник А. Інгенкамп [4] у 

своїй праці, присвяченій психолого-педагогічній 

діагностиці, відзначає, що для сфери соціальних 

взаємин дитини існує мало надійних та валідних 

методик.  

Все зазначене також звужує можливості від-

бору методичного інструментарію для експеримен-

тального дослідження процесу розвитку патріотич-

ної рефлексії у молодшому шкільному віці. Великі 

труднощі, як засвідчив досвід нашої роботи з уч-

нями молодших класів, появляються в процесі ви-

користання поширених в психології вербальних ме-

тодик (опитувальників, анкет, інтерв’ю тощо). Щоб 

підтвердити значні труднощі з дослідженням патрі-

отичної рефлексії молодшого школяра треба від-

значити проблеми, які пов’язані з психологічною 

діагностикою учнів молодших класів: високий рі-

вень їх залежності від дорослих (значною мірою ця 

залежність не усвідомлюється), що спричиняє 

вплив дорослого на дії дитини, який важко контро-

лювати, особливо в умовах зовнішнього оціню-

вання; низький рівень об'єктивності ставлення до 

себе молодшого школяра, що робить неможливим 

використання опитувальників. З названих причин, 

у своєму дослідженні ми надавали перевагу проек-

тивним методикам вивчення рівня розвитку патріо-

тичної рефлексії. 

Проективні методи в психології – це група ме-

тодів дослідження особистості, в основі яких ле-

жить механізм виявлення проекцій в отриманих да-

них експерименту з наступною їх інтерпретацією 

[7, с.79]. Проективні методи характеризуються 

створенням експериментальної ситуації, яка допус-

кає множину можливих інтерпретацій під час 

сприйняття її досліджуваним. Треба відзначити, що 

за кожною такою інтерпретацією вимальовується 

унікальна система особистісних смислів та особли-

востей когнітивного стилю суб’єкта. Даний метод 

забезпечується сукупністю проективних методик 

(їх називають також проективними тестами), але ми 

в своєму дослідженні використали деякі з них: 1) 

асоціативні – тест завершення незакінчених речень; 

2) експресивні – тести „Малюнок сім’ї”, „Дім, де-

рево, людина” та ін. 

Переваги застосування проективних методів 

полягають у тому, що обстежуваний активно і дові-

льно трактує стимульний матеріал тесту. Невизна-

ченість тестових умов інтерпретується як зняття ти-

ску з боку навколишнього середовища. Оскільки 

тест має аморфну структуру, то обстежуваний стру-

ктурує матеріал тесту довільним чином. Тим самим 

він виявляє свої, притаманні тільки йому механізми 

структуроутворення. Методологічною основою 

проективних методів здебільшого вважаються такі 

напрями вивчення особистості, як типологічна кон-

цепція К.Левіна, персоналістична психологія 

В.Штерна, організмічна теорія Г.Мюррея, концеп-

ції А.Маслоу та ін. [5, c.165]. Ці теорії об’єднані спі-

льним розумінням домінуючої ролі цілісного у 

структурі особистості, що втілюються у проектив-

них методах. На цей час вони є єдиним експериме-

нтальним методом, який дозволяє досліджувати 

особистість без значних порушень її структури, без 

того, щоб ділити її на окремі риси, якості та інші 

складові, проективні методи розглядають особис-

тість у взаємодії з соціальним середовищем.  
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Проективні методики мають значні можливо-

сті в дослідженні індивідуальних проявів особис-

тості. Безумовно їх позитивним моментом є те, що 

вони полегшують демонстрацію таких змістовних 

моментів внутрішнього світу суб’єкта, які він часто 

не в змозі висловити прямо, і допомагають зорієн-

туватися в складних властивостях особистості, які 

часто не підлягають точному виміру або оцінці.  

Проективні техніки – це, як правило, тести з 

вільною відповіддю, в яких інструкція і тестові сти-

мули настільки не визначені, що допускають вибір 

відповіді в широких межах, породжують процеси 

фантазії, уяви в котрих розкриваються певні харак-

теристики суб’єкта. Спрямованість відповіді визна-

чається структурою суб’єктивного досвіду [5, c.22].  

Поняття «відповідь» в проективних техніках 

слід трактувати дуже широко, оскільки відповідями 

в них можуть бути цілісні малюнки, тексти тощо. 

Більш надійну і валідну інформацію за допомогою 

цих методик можна отримати, коли їх результати 

оцінюють декілька незалежних експертів. Зви-

чайно, ми враховували і той факт, що при застосу-

ванні проективних методик підвищується ризик та-

ких артефактів, як інструментальна помилка і по-

милка психодіагноста.  

Проективні методики слід розглядати як мето-

дики опосередкованого вивчення особистості, які 

основані на побудові специфічної пластичної (не-

достатньо структурованої) стимульної ситуації. 

Прагнення дитини до розв'язання цієї ситуації 

сприяє актуалізації в сприйманні тенденцій, уста-

новок, ставлень та інших особистісних особливос-

тей. В умовах зменшення впливу структури сти-

мулу процес соціальної перцепції розгортається як 

складна аналітико-синтетична діяльність.  

В проективних методиках використовуються 

два види проекції –структурна і тематична. Струк-

турна пов'язана переважно з об'єктивацією неусві-

домлюваних установок – елементарних програм ор-

ганізації поведінки, які забезпечують суб'єктив-

ність сприймання соціальних явищ. Тематична 

проекція пов'язана з приписуванням усвідомлюва-

них власних рис та особливостей своєї особистості 

іншим людям. Розкриття особистості в процесі те-

матичної проекції відбувається шляхом надання 

особливостей власної поведінки та власних рис ха-

рактеру діючим особам оповідання. Дослідження 

доводять, що в процесі тематичної проекції суб'єкт 

приписує усвідомлювані ним риси та особливості, 

хоча сам процес проекції залишається неусвідом-

люваним. Отже, у випадку тематичної проекції го-

ловним чином актуалізуються усвідомлювані осо-

бою елементи її поведінки або ж ті, які не рефлек-

суються під час проекції, але можуть бути 

усвідомленими. 

Як відзначає Л.Ф. Бурлачук [3], на сучасному 

етапі розвитку вітчизняної психології недоцільно 

створювати нові порівняно складні методики, 

проте можливо і доцільно для психолого-педагогі-

чних досліджень розробляти та застосовувати про-

ективні методики низького рівня складності. Ву-

зько орієнтовані методики з порівняно високим рі-

внем визначеності та близькі до них методики на 

кшталт "незакінчених оповідань" є важливим засо-

бом досліджень. 

За останніми дослідженнями в віковій та педа-

гогічній психології, а саме за дослідженнями нау-

ковця О.С. Безверхого [1], названі вище проблеми 

вивчення були розв'язані методом інтерпретаційної 

проекції. В межах цього методу дитині дається за-

вдання витлумачити (здійснити інтерпретацію) по-

дії або ситуації. Дитині пропонують картини із зо-

браженням відносно невизначених ситуацій, які до-

пускають неоднозначну інтерпретацію. Найчастіше 

особа в ході експерименту складає невелике опові-

дання, в якому описує, що привело до зображуваної 

ситуації, що відбувається на картинках, про що ду-

мають і які емоції переживають діючі особи. При-

пускається, що в процесі обстеження досліджува-

ний ідентифікує себе з героєм оповідання, що при-

водить до розкриття його внутрішнього світу, його 

почуттів, інтересів, потреб та мотивів, тобто допо-

магає виявити особливості рефлексії. 

Адже, необхідно зазначити, що проективна 

психологія, сьогодні, є важливим джерелом інфор-

мації про особистість. Проективні методи знахо-

дять своє теоретичне обґрунтування в багатьох те-

оріях і значно далеко виходять за межі психоана-

лізу, тим самим збагачуючи науковий підхід 

новими методами щодо цілісного вивчення особис-

тості, не вдаючись до поділу психіки на окремі 

складові.  

Нашою метою в процесі проведення експери-

менту було забезпечення умов для вираження „Я” 

молодшого школяра, створення атмосфери без-

пеки, для адекватного самовираження дитини. 

Тому нами було створено такі умови проведення 

експерименту: 1. Позитивне ставлення експеримен-

татора до дітей (позитивний емоційний тон; посмі-

шка на обличчі). 2. Добровільність виконання дити-

ною усіх дій в процесі експерименту. Звертання до 

дитини у формі прохання. Заборонялось підганяти 

дитину або силувати її до участі в експерименталь-

них діях, якщо вона висловлювала своє небажання 

брати в них участь. 3. Заборона на управління дити-

ною. Експериментатор не робив зауважень, не ви-

словлював незадоволення, не давав вказівок. 4. 

Психолого-педагогічний такт, оберігання обстежу-

ваного від «психічних травм», безумовна повага 

особистості дитини. 

Крім того, найважливішими етичними принци-

пами, яких ми дотримувалися в процесі реалізації 

експерименту були наступні: 1. Професійна компе-

тентність. 2. Конфіденційність дослідження. 2. 

Об’єктивність дослідження. 3. Принцип психопро-

філактичного викладу матеріалу. 4. Принцип обме-

женого поширення спеціальних методик. Крім про-

ективних методів дослідження в процесі прове-

дення психолого-педагогічного експерименту нами 

були застосовані також метод бесіди та метод спо-

стереження. 

Бесіда в психології – це емпіричний метод оде-

ржання інформації на основі вербальної (словесної) 

комунікації [9, с.71]. Недолік бесіди – необхідність 

особи, яку досліджують, відповідати на незручні 
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для неї запитання, що іноді змушує її давати нето-

чну, необ’єктивну відповідь [12, c. 21]. 

В нашому випадку бесіда виступає додатковим 

засобом отримання фактичних даних, а саме засто-

сований як спосіб введення піддослідного в ситуа-

цію психологічного експериментування: від чіткої 

інструкції до вільного спілкування. Нами були ви-

користані наступні види бесіди: „введення в експе-

римент”, метою якого було налаштування співроз-

мовника на характер експерименту та перелік осно-

вних дій і діяльностей, передбачених 

експериментом, надання інструкції перед кожним з 

виконуваних циклів дій та елементів експерименту; 

„експериментальна бесіда” як форма емпіричної 

взаємодії використовувалася в тих експерименталь-

них ситуаціях, де кожний окремий елемент діяль-

ності передбачає повну змістову завершеність по-

переднього, а отже, контакт експериментатора з 

піддослідним як „ведення підсумків” є необхідним 

елементом дослідження.  

Спостереження є одним із основних емпірич-

них методів психологічного дослідження, яке поля-

гає в умисному систематичному та цілеспрямова-

ному сприйнятті психічних явищ з метою вивчення 

їхніх специфічних проявів у конкретних умовах та 

у з’ясуванні смислу цих явищ, який не може бути 

даний безпосередньо [8]. Психологічне спостере-

ження – це метод наукового пізнання, спрямований 

на аналіз зовнішніх проявів індивідуального світу 

„Я” дитини у безпосередній сенсорно-перцептив-

ній взаємодії з нею [9, с. 67]. Нами було викорис-

тано спостереження у процесі дослідження фено-

мену патріотичної рефлексії дітей молодшого шкі-

льного віку.  

Метод анкетування – метод соціально-психо-

логічного дослідження за допомогою анкет [9, 

с.73]. Цей метод забезпечує значні можливості для 

отримання широкої інформації за короткий час. В 

нашому констатувальному експерименті ми вико-

ристали метод анкетування батьків, педагогів з ме-

тою з’ясування їх поглядів, ціннісних орієнтацій, 

соціальних установок. Було використано наступні 

типи анкетного опитування: вибіркове (охоплена 

конкретна група учасників, а саме батьки дітей мо-

лодшого шкільного віку експериментальної та кон-

трольної груп); письмове (робота проводилась з 

бланковими анкетами); групове та індивідуальне. 

Методичним засобом для отримання соціально-

психологічної інформації з опитування є анкета. 

Наша анкета являє собою набір запитань, кожне з 

яких логічно пов’язане з центральним завданням 

дослідження. Анкета забезпечувала отримання та-

ких відповідей, які є правдивими стосовно і опиту-

ваного, і проблеми, що становить предмет дослі-

дження.  

Для встановлення рівня розвитку та сформова-

ності патріотичної рефлексії дітей на різних віко-

вих етапах були використані проективна методика 

незакінчених речень, метод бесіди та проективна 

малюнкова методика. Серед запитань, за допомо-

гою методу бесіди були запропоновані наступні: „В 

чому полягає значення блакитного кольору на Дер-

жавному прапорі України?”, „Яке символічне зна-

чення калини в житті нашого народу?”, „Як ви ро-

зумієте вислів „Я - як представник певної нації” та 

ін. Серед незакінчених речень проективної мето-

дики дітям були запропоновані, наприклад, насту-

пні: „Я люблю рідну землю, тому що ... .”, „Я пік-

луюсь про батьків, тому що ... .” та ін. За допомогою 

проективної малюнкової методики дітям було за-

пропоновано зобразити на малюнку, як вони розу-

міють риси ментальності українського народу, риси 

української вдачі. Серед особистісних рис запропо-

нованих слів були наступні: щирість, великодуш-

ність, доброзичливість, милосердя, вразливість, 

працелюбність, щедрість, волелюбність та ін. У до-

слідженні використано й ряд інших методів та ме-

тодик, які у комплексі дозволяли більш повно ви-

вчити предмет дослідження. 

Таким чином, проведений аналіз психодіагно-

стики патріотичної рефлексії особистості молод-

шого школяра, дозволяє стверджувати наступне: 

1. Великі труднощі появляються в процесі ви-

користання поширених в психології вербальних ме-

тодик. Проективні методики вдало доповнюють іс-

нуючі, дозволяють заглянути в те, що найбільш 

глибоко сховано, недоступне при використанні тра-

диційних прийомів дослідження, і саме в цьому ви-

являється їхня унікальність.  

2. Для встановлення рівня розвитку та сфор-

мованості патріотичної рефлексії дітей на різних ві-

кових етапах були використані проективна мето-

дика незакінчених речень та проективна малюнкова 

методика. 

3. Метод бесіди виступає додатковим засо-

бом отримання фактичних даних, а саме застосова-

ний як спосіб введення досліджуваного в ситуацію 

психологічного експериментування: від чіткої ін-

струкції до вільного спілкування.  

4. Спостереження як метод передбачає цілес-

прямоване за попередньо розробленим планом фік-

сування тих явищ, які цікавлять дослідника, з ме-

тою їх наступного аналізу й використання для пот-

реб практичної психології.  

5. Метод анкетування батьків, педагогів 

може бути використаний з метою з’ясування їх по-

глядів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати на 

основі результатів дослідження, що вищезазначені 

конкретні завдання сприяють більш глибокій 

оцінці особливостей психодіагностики патріотич-

ної рефлексії дітей молодшого шкільного віку. За-

галом перспективою нашого дослідження вважаємо 

розробку проективних методик, спрямованих на 

вивчення розвитку патріотичної рефлексії молод-

ших школярів. 
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