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образования с общеобразовательными школами как фактор подготовки конкурентоспособных и востребованных
специалистов. Работа проводилась на базе Магнитогорского технологического колледжа имени В.П. Омельченко
и общеобразовательных школ г.Магнитогорска. В результате проведенной работы остаются нерешенные задачи,
связанные с повышением квалификации преподавателей-предметников, с охватом договорами о взаимодействии
школ города и дошкольных образовательных организаций.
Ключевые слова: социальное партнерство, социальное партнерство учреждений среднего профессионального
и общего образования, взаимодействие «Школа-Колледж», профориентация абитуриентов колледжа.
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Abstract. In any society, education is a priority for the development of the state. And of course, it is interested in obtaining the necessary results – human resources with the necessary competencies, experience, intelligence and the ability to
constantly improve and develop. The innovative way of development of our country assumes growth of a share of the hitech enterprises and the industry of information technologies in total production. This task requires improving the training of
technicians and skilled workers. At the same time, in the system of vocational education, the initial level of students of many
colleges in technical specialties is insufficient for successful training. The article presents the experience of social partnership of secondary vocational education institutions with secondary schools as a factor in the preparation of competitive and
popular professionals. The work was carried out on the basis of the Magnitogorsk technological College named after V. P.
Omelchenko and secondary schools in Magnitogorsk. As a result of the work carried out, there are still unsolved problems
associated with improving the skills of subject teachers, with the coverage of agreements on the interaction of schools of the
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В настоящее время образование – это не просто возможность
получить профессиональные и актуальные знания, но и
разнообразные умения и навыки, гибкость и непрерывность профессиональной подготовки, готовность к большой трудовой мобильности в пределах регионов, конкретной страны и международного сотрудничества [1].
Инновационный путь развития нашей страны предполагает рост доли высокотехнологичных предприятий
и индустрии информационных технологий в общем объеме производства. Эта задача требует совершенствования подготовки технических специалистов и квалифицированных рабочих. В то же время в системе профессионального образования начальный уровень студентов
многих колледжей по техническим специальностям недостаточен для успешной подготовки [2].
Поэтому важно организовать взаимодействие учреждений среднего профессионального образования
со школами, являющимися носителями базового естественно-математического и технологического образования. Данную проблему каждый колледж, техникум
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решает по-своему.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Различные
аспекты социального партнерства учреждений общего
и среднего профессионального образования рассмотрены в работах М.В. Токмовцевой, О.В.Карабановой [1],
А.Е. Шухман [2], М.Б. Бокаревой, О.И. Усовой [3], А.В.
Золотаревой [4], C.С. Чагина [5], М.С. Савиной, Н.С.
Чагиной [6] и др. [7-13].
Социальное партнерство – это форма взаимодействия различных государственных институтов и общественных групп, оно направлено на решение конкретных
задач и организацию усилий по достижению желаемого
результата [14].
По мнению И.Г. Смирнова, Е.В. Ткаченко, социальное партнерство – это тип взаимодействия образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, его
институтами, территориальными органами управления,
главной целью которого является максимальное согласование и реализация интересов всех участников этого
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процесса [15].
Что касается партнерства, взаимодействия учреждений среднего профессионального образования и общеобразовательных школ, то в психолого-педагогической
литературе представлены различные варианты данного
процесса.
C.С. Чагин предлагает колледжам и техникумам заключать со школами договора о сотрудничестве, уделять внимание профориентационной работе с обучающимися, начинать их сопровождение с начальных классов (или хотя бы со средней школы) [5].
В монографии М.В. Токмовцевой и О.В. Карабановой
представлен механизм осуществления образовательной
деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы по модели «ШколаКолледж-Вуз» [1].
А.Е. Шухман в своей статье рассматривает схему реализации профессиональной подготовки старшеклассников на основе взаимодействия общеобразовательных
школ и учреждений среднего профессионального образования [2].
М.С. Савина и Н.С. Чагина четко описывают различные подходы к взаимодействию образовательных
организаций по профессиональной ориентации обучающихся, где немаловажную роль играют техникумы и
колледжи [6].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью нашей работы явилось описание опыта социального партнерства колледжа с общеобразовательными
школами как фактора подготовки конкурентоспособных
и востребованных специалистов.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Работа проводилась на базе Магнитогорского технологического колледжа имени В.П. Омельченко и общеобразовательных школ г.Магнитогорска.
В любом обществе образование является приоритетным направлением развития государства. И конечно,
оно заинтересовано в получении необходимых результатов – человеческих ресурсов, обладающих необходимыми компетенциями, опытом, интеллектом и способностью к постоянному совершенствованию и развитию.
Челябинская область является одной из наиболее индустриально развитых в стране. В области развиты такие отрасли промышленности как, сельское хозяйство,
металлургия, машиностроение др. (рис.1) [16]. А значит,
вопрос о подготовке квалифицированных кадров является всегда актуальным.

Рисунок 1- Структура промышленного производства
Челябинской области, %
Сегодня Магнитогорский технологический колледж
имени В.П. Омельченко осуществляет подготовку по
15 направлениям. Из них основная доля приходится на
технический, социально-экономический и естественнонаучный профили. А это значит, что колледж нуждается
в абитуриентах с высокими баллами по общеобразовательным дисциплинам – математика, информатика, химия, физика.
Результаты приема последних трех лет показали, что
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средний балл аттестата у абитуриентов составляет 3,6
(рис.2).

Рисунок 2- Динамика среднего балла аттестата абитуриентов колледжа
Низкий балл аттестата имеют абитуриенты, поступающие на профессии и специальности технического
профиля, являющегося в колледже наиболее востребованным.
Средний балл аттестата по итогам зачисления студентов в колледж по профилям профессионального образования выглядит следующим образом:
1) технический профиль – 3,6;
2) естественнонаучный – 4,2;
3) социально-экономический – 3,9;
4) гуманитарный – 3,7.
Проводимый ежегодно анализ исходного уровня базовых знаний студентов показал, что качественная успеваемость по профильным дисциплинам технического
профиля едва доходит до отметки 10%.
Таким образом, с одной стороны, понимая стратегию
и приоритетные направления развития области, абитуриенты предпочитают профессии и специальности технического профиля, с другой стороны, уровень имеющихся у них уровень знаний не является достаточным
для освоения общеобразовательных дисциплин в рамках
освоение ФГОС среднего общего образования, и далее
для освоения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей при освоении ФГОС по профессии и специальности.
Конечно, профессиональным образовательным организациям не под силу одним решить вопрос подготовки квалифицированных специалистов. Здесь важно
организовать взаимодействие не только с работодателям, оказывающими содействие в подготовке и осуществляющих независимую оценку качества будущих
выпускников и собственно работников их предприятий,
но и со школами, являющимися носителями базового
естественно-математического и технологического образования. И если во взаимодействии профессиональных
образовательных организаций с работодателями все уже
слаженно и отработано, то во взаимодействии со школами каждый колледж и техникум решает эту проблему
по-своему.
Начиная с 2014 года, наш колледж активно заключает договора о сетевом взаимодействии с организациями
общего образования города, в рамках которых предусмотрены мероприятия по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению школьников, а так же внедрение образовательного проекта
«ТЕМП» [17].
Таблица 1 – Динамика количества учреждений общего образования, участвующих в сетевом взаимодействии
с колледжем

Образовательный проект «ТЕМП», направлен на
подготовку квалифицированных кадров для экономики
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педагогически
науки

региона и реализует в колледже принцип непрерывности
естественно-математического и технологического образования через взаимодействие со школами и работодателями, являющимися нашими социальными партнерами.
Реализация принципа непрерывности заключается во
взаимном проникновении фундаментальных наук, общих и профессиональных компетенций при подготовке
квалифицированных специалистов среднего профессионального образования [18-21].
Так, изучение общеобразовательных дисциплин
ФГОС среднего общего образования организовано с
учетом профессиональной направленности. Для реализации данного этапа были скорректированы рабочие
программы учебных дисциплин общеобразовательного
цикла в части внутрипредметных и межпредметных связей. Например, для специальности технического профиля «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» скорректирована программа учебной
дисциплины «Физика».
Знание физики необходимо в дальнейшей профессиональной деятельности при изучении устройства и
работы технологического оборудования, соблюдении
правил и норм техники безопасности, в соответствии с
этим были так же скорректированы задания для внеаудиторной самостоятельной работы, включающие в себя
расчетные задания профессиональной направленности,
контрольно-оценочные средства содержащие задания III
уровня сложности на анализ, синтез, оценку результата.
Аналогичным образом были скорректированы программы дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов в части применения знаний фундаментальных наук к производимым техническим и технологическим процессам.
В течение учебного года педагогами колледжа организуются и проводятся мастер-классы для школьников,
профессиональные пробы, экскурсии в учебно-производственные лаборатории и мастерские колледжа, на
предприятия работодателей, о чем мы указывали в более
ранних работах [22].
Кроме того, в колледже создана целая система по
диагностике одаренности школьников, абитуриентов и
студентов. Члены приемной комиссии изучают документы, а теперь и портфолио, проводят классные часы
в школах и собеседования, и уже на начальном этапе
выявляют сферу интересов и склонностей выпускников
школ.
В период летних каникул организуется допрофессиональная подготовка школьников, желающих поступить
в колледж.
Мастера производственного обучения на занятиях
подготовительных курсов определяют уровень трудовых навыков, сложившегося опыта практических действий, профессиональные направленности и склонности
абитуриентов.
Организуются и проводятся совместные конференции по направлениям исследовательской и проектной
деятельности по общеобразовательным дисциплинам,
которые позволяют ежегодно увеличивать количество
затем уже ставших студентами, участников предметных
кружков, олимпиад и конкурсов, ежегодно обновлять
направления работы по развитию способностей одаренных обучающихся и их самореализации.
Организация деятельности по развитию способностей одаренных обучающихся и их самореализации
включает в себя:
1. Секция НОУ «Правоведение».
2. Школа олимпиадного резерва.
3. Секция НОУ «Инновационное конструирование».
4. Кружок «Счастливые узоры».
5. Секция НОУ «Здоровое питание».
6. Предметный кружок «Физика в профессии».
7. Секция НОУ «Успешный мерчендайзер».
8. Предметный кружок «Химия в профессии».
9. Секция НОУ «Экономика».
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10. Предметный кружок «Математика в профессии».
Здесь важно, чтобы обучающиеся научились применять предметные и метапредметные результаты освоения образовательных программ в процессе формирования общих и профессиональных компетенций. Также
для студентов созданы условия для их самореализации
и самоактуализации (табл.2).
Таблица 2 – Создание условий для самореализации
обучающихся

Не малую роль в этом играет и правильный подход
к выбору профессии/специальности, который должен
опираться на индивидуальные потребности и способности личности.
Общие и специальные способности человека начинают формироваться в раннем детстве на базе природных
задатков. Тогда же начинает складываться опыт практических действий, приобретаются начальные трудовые
навыки. Большинство родителей детей 4-6 лет озабочены проблемой их подготовки к школе. Дошкольные
учреждения, центры дополнительного образования в
городе Магнитогорске предоставляют широкий спектр
услуг, но, как показывает опыт, они направлены в основном на формирование художественных, музыкальных,
спортивных, общих способностей. Практически нет возможности для развития конструкторских, инженерных,
технических и других способностей, относящихся к техносфере, поэтому у детей этого возраста не воспитывается положительная мотивация и соответствующие профессиональные склонности.
Колледж, обладая хорошо развитой лабораторной и
учебно-производственной базой, квалифицированными
педагогическими кадрами предоставляет услуги детям
дошкольного возраста по ранней диагностике природных задатков, развитию специальных способностей, организации разнообразной практической деятельности.
Этому способствует созданная на базе колледжа развитая сеть дополнительных образовательных услуг, нацеленная на реализацию проекта «Образование через всю
жизнь» и позволяющая актуализировать принцип непрерывности естественно-математического и технологического образования.
Реализовать эту идею помог созданный на базе лабораторий химии, физики, электротехники, радиотехники,
фотолабораторий и др., центр технического творчества
дошколят «Технарики». Руководителями таких объединений выступают преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие знания по психологии и
педагогике, прошедшие специальное обучение методикам работы с детьми дошкольного возраста и их родителями.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Однако, имея положительный результат работы по реализации принципа
непрерывности естественно-математического и технологического образования во взаимодействии «Колледж
– Школа», остаются нерешенные задачи:
– повышение квалификации преподавателей-предметников (математика, информатика и ИКТ, физика,
химия, и т.д.);
– охват договорами о сетевом взаимодействии школ
города и дошкольных образовательных организаций.
Таким образом, хотелось бы отметить, что также
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как в связке «Колледж – Предприятие» работодатель
не может быть сторонним наблюдателем, так и в связке
«Колледж – Школа», колледж не может быть таковым.
Только в случае социального партнерства учреждений
общего и среднего профессионального образования обеспечивается подготовка конкурентоспособного и востребованного специалиста.
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СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Даниленко Олександр Борисович, кандидат педагогічних наук,
завідувач кафедри навігації і управління судном
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
(68601 Україна, Ізмаїл, вулиця Фанагорійська, 9, e-mail: obdan@i.ua)
Анотація. У статті представлено характеристику структури і змісту готовності майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності, а також визначено сутність цієї готовності. З’ясовано, що необхідність підвищення
якості підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності обумовлена зростанням ролі морського та
річкового транспорту у забезпеченні світової транспортної системи, необхідністю підвищення конкурентоздатності
українських моряків на світовому ринку праці тощо. Проблема підготовки майбутніх фахівців водного та морського транспорту неодноразово привертав увагу науковців. Однак комплексного дослідження з питань розроблення,
обґрунтування та удосконалення системи підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на основі
системного та компетентнісного підходів на сьогодні немає. У дослідженні зроблено висновок, що результатом
неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах буде готовність
до професійної діяльності. З урахуванням результатів наукових досліджень, вимог і змісту нормативних документів
у галузі освіти, освітньо-професійних програм, вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків
та несення вахти 1978 року, а також Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників можна зробити
висновок, що готовність майбутніх судноводіїв до професійної діяльності – це властивість особистості фахівця,
що охоплює професійні мотиви, ціннісні орієнтації, сукупність загальних і спеціальних знань, професійно-важливі
властивості, розуміння, уміння і навички у сфері навігації і управління морськими суднами, які в інтеграції забезпечують прагнення і здатність судноводія до виконання професійної діяльності та подальший професійний розвиток.
Структуру готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності можна подати як сукупність мотиваційного
(професійні мотиви, інтереси і потреби), ціннісного (професійно-ціннісні орієнтації), інформаційного (сукупність
загальних і спеціальних знань), психологічного (морально-психологічні та професійно-важливі властивості) та
операційного (фахові практичні уміння і навички) компонентів.
Ключові слова: майбутні судноводії, морські заклади вищої освіти, фахівці морської галузі, компетентнісний
підхід, готовність до професійної діяльності, навігація і управління морськими суднами.
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Abstract. The article presents the characteristics of the structure and content of future navigators’ readiness for
professional activity, as well as the essence of this readiness. It has been clarified that the necessity to improve the quality
of training of future navigators for professional activity is due to the growing role of sea and river transport in ensuring
the world transport system, the need to increase the competitiveness of Ukrainian seamen on the world labor market, and
the like. The problem of training future specialists in water and maritime transport has repeatedly attracted the attention
of scientists. However, today there is no comprehensive study on the development, justification and improvement of the
system of training future navigators for professional activities based on systemic and competence approaches. The study
has concluded that as the result of continuous professional training of future navigators in higher educational institutions
will be their readiness for professional activity. Taking into account the results of scientific research, the requirements
and content of regulatory documents in the field of education, educational and professional programs, the requirements
of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978,
as well as the Catalogue of Qualification Characteristics of Employees’ Occupations, we can conclude that the readiness
of future navigators for professional activity is a property of the specialist’s personality, covering professional motives,
value orientations, a set of general and special knowledge, professionally important qualities, understanding, skills and
abilities in the field of navigation and ship handling and maneuvering, which in integration provide the desire and ability
of the navigator to carry out professional activities and further professional development. The structure of the readiness of
future navigators for professional activity can be represented as a set of motivational (professional motives, interests and
needs), value-based (professional and value-based orientations), informational (a set of general and special knowledge),
psychological (moral-psychological and professionally important properties) and operational (professional practical skills
and abilities) components.
Keywords: future navigators, maritime institutions of higher education, specialists in the maritime industry, competence
approach, professional readiness, navigation and ship handling and maneuvering.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На теперішній час у світовому судноплавстві сформувався міжнародний ринок праці, де в умовах жорсткої
конкуренції Україна впевнено демонструє роль провідної
морської держави. За даними досліджень, Україна за
кількістю моряків входить до першої десятки країн у світі,
а у рейтингу щодо кількості морських офіцерів навіть у
першу п’ятірку. Підготовка і працевлаштування моряків
на ринку морського флоту є престижним і економічно
вигідним для України, особливо осіб командного складу
екіпажу суден. Йдеться про помічників капітана судна,
які пройшли підготовку за освітньо-професійною проНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

грамою бакалавра за спеціальністю «Річковий та морський транспорт» і спеціалізацією «Навігація і управління
морськими суднами», а також фахівців, що здобули
другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань
«Транспорт» спеціальності «Річковий та морський
транспорт» (спеціалізація «Навігація і управління морськими суднами» або спеціалізація «Судноводіння»).
Знання та навички, здобуті під час навчання забезпечують їм можливість керувати будь-якими сучасними суднами як у вітчизняних так і закордонних
судноплавних компаніях. Разом з тим, необхідність
підвищення якості підготовки майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності обумовлена низкою чинників,
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а саме: зростанням ролі морського та річкового транспорту у забезпеченні світової транспортної системи,
без якої нормальне функцінування світового господарства було б неможливим; необхідністю підвищення
конкурентоздатності українських моряків на світово-му
ринку праці; необхідністю посилення охорони людського життя і збереження майна на морі, а також захисту
морського середовища; потребою зниження відсотку,
що припадає на «людський чинник» підчас аварій та катастроф на морі; необхідністю врахування спеціальних
вимог до професійної компетент-ності моряків, що
містяться в міжнародних конвенціях, зокрема в Міжнародній конвенції про підготовку, дипломування
моряків та несення вахти тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблема підготовки майбутніх
фа-хівців водного та морського транспорту неодноразово привертав увагу науковців. Зокрема К. Ткаченко
[1] представляє дослідження проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту,
С. Волошинов [2] обґрунтовує особливості застосування
системного підходу до алгоритмічної підготовки судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного середовища, Л. Герганов [3] представляє концептуальні засади
професійного навчання кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві, О. Дягилева [4] обґрунтовує ідеї підготовки науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів морського профілю в контексті розвитку науково-дослідницького середовища,
А. Погодаєва [5] наводить результати аналізу професійної підготовки фахівців морського профілю з точки
зору компетентнісного підходу. Крім цього різноманітні
аспекти проблеми вищої школи морського профілю розкривалися у працях інших авторів.
Однак комплексного дослідження з питань розроблення, обґрунтування та удосконалення системи підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності
на основі системного та компетентнісного підходів на
сьогодні немає. Потрібно з’ясувати сутність поняття
«готовність майбутніх судноводіїв до професійної діяльності», охарактеризувати його структуру і зміст.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою статті є з’ясування сутності, характеристика
структури і змісту готовності майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
З’ясування сутності, структури і змісту готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності передбачає
врахування особливостей здобуття ними спеціальності
у системі неперервної професійної підготовки у вищих
морських закладах освіти. Йдеться про два рівні освіти
– перший (бакалаврський) і другий (магістерський). Ці
рівні регулюються Національною рамкою кваліфікацій
[6]. З урахуванням змісту освітньо-професійної програми підготовки майбутніх судноводіїв за спеціальністю
«Річковий та морський транспорт» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (спеціалізація «Навігація
і управління морськими суднами»), відповідного навчального плану, яким передбачено 52 тижні (12 місяців) плавальної практики, вимог Положення про звання
осіб командного складу морських суден та порядок їх
присвоєння [7], Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
[9], а також Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників [8], можна зробити висновок, що
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти дозволяє
майбутнім судноводіям одразу після випуску з морських
закладів вищої освіти отримати звання штурмана та право на зайняття посади вахтового помічника капітана
морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше, відповідно до Правила II/1 Міжнародної Конвенції
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про підготовку і дипломування моряків та несення вахти
[9] та національних вимог (за умови наявності диплома
оператора Глобальної морської системи зв’язку у разі
лиха та для забезпечення безпеки і стажу плавання на
морських самохідних суднах не менше ніж 12 місяців у
складі палубної команди [10].
Другий (магістерський) рівень вищої освіти дозволяє
випускникам обіймати посади осіб командного складу
морських та річкових суден з навігації та управління
морськими суднами, працювати на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію
флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства, зокрема посади штурмана, головного штурмана,
вахтового помічника капітана, старшого помічника
капітана, капітана, головного капітана, головного капітана-координатора, інженера-диспетчера з руху флоту
[11].
Отже, визначення переліку посад, які можуть обіймати випускники морських закладів вищої освіти, сприятиме визначенню сутності, структури і характеристиці
змісту результату підготовки майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності. У дослідженні ми будемо виходити з того, що результатом неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв буде готовність
до професійної діяльності. Інколи замість цього поняття використовуються й інші, що позначають результат
підготовки фахівця, зокрема «підготовленість», «компетентність», «кваліфікація», «майстерність», «вправність», «професіоналізм». У дослідженні ми дотримуємося думки науковців Г. Ігнатьєвої [12] і В. Чічікіна [13],
які вважають, що поняття «готовність» є родовим, універсальним і похідним від слова «підготовка», а всі інші
відображають лише часткові смисли і значення явища,
що характеризується як готовність людини.
З’ясування структури професійної готовності доцільно проводити з урахуванням наукових уявлень про зміст
діяльності, оскільки готовність до неї формується і реалізується саме в діяльності, відображаючи її змістовну
сутність. У першу чергу розглянемо результати досліджень, у яких науковці пропонують підходи до структури професійної готовності.
Так, наприклад, Т.Н. Иванова, С. Тріфонова та ін.
[14-19] у структурі готовності виокремлює знаннєвий
(сукупність загальних і спеціальних знань), практичний
(відображає ступінь володіння вміннями і навичками,
необхідними для реалізації діяльності) і особистісний
(відображає рівень морально-психологічної готовності
до діяльності, ступінь сформованості ціннісних орієнтацій, інтересу до професійної діяльності, задоволеності її
результатами, рівень розвитку мотивації та самовдосконалення) компоненти.
На важливість психологічного компоненту у структурі професійної готовності вказує Н. Кузьміна [20] і
В. Сластьонін [21]. Вчені пропонують розглядати готовність до професійної діяльності як цілісне явище, у
якому важливе значення мають такі компоненти: психологічна готовність (інтереси, потреби, професійно-значущі мотиви); теоретична готовність (наявність знань);
технологічна готовність (наявність умінь і навичок, що
забезпечують виконання професійних функцій).
Погоджуючись з таким баченням структури готовності до професійної діяльності варто відмітити важливість
професійно-важливих властивостей, що забезпечують
виконання професійних функцій та є умовою набуття
особистістю фахівця професійною майстерністю.
Заслуговують на увагу також висновки дослідження
В. Чічікіна [13], який стверджує, що в структурі професійної готовності необхідно виділити три компоненти,
які є інваріантними для будь-якого виду професійної
готовності. Йдеться про інформаційний, операційний і
мотиваційний компоненти.
Разом з тим, у запропонованих підходах до структури готовності до професійної діяльності дослідними не
виокремлюють ціннісний компонент. Його важливість
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у структурі готовності важко переоцінити, оскільки, як
стверджують вчені [16], рівень сформованості ціннісних
орієнтацій впливає на вибір діяльності. Ціннісні орієнтації як чинник, що утворює систему соціальної активності
позиції майбутнього фахівця, впливає на взаємозв’язок
його потреб та на розвиток і формування особистості,
на вибір життєвого шляху та майбутньої професійної діяльності.
Отже, можна зробити висновок, що у структурі готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності доцільно виокремити мотиваційний, ціннісний,
інформаційний, психологічний та операційний компоненти. Далі, відповідно до логіки дослідження, з’ясуємо
зміст кожного з компонентів.
Мотиваційний компонент готовності до професійної
діяльності охоплює мотиви трудової діяльності, мотиви вибору професії і мотиви вибору місця роботи. Для
з’ясування мотивів, що спонукають молодих людей
обрати професію судноводія, у дослідженні проведено
анкетування 145 студентів Національного університету «Одеська морська академія», Азовського морського
інституту Національного університету «Одеська морська академія», Дунайського інституту Національного
університету «Одеська морська академія», а також
Херсонської державної морської академії.
Результати аналізу анкет дозволили зробити висновок, що переважна більшість тих, хто навчається
на першому та другому курсах, обирали спеціалізацію
«Навігація і управління морськими суднами» абсолютно
свідомо, оскільки мають інтерес до саме цієї професії.
Таких студентів виявилося понад 58 %. На вибір професії судноводія вплинули також родинні традиції, зокрема коли професійна діяльність одного чи декількох членів родини пов’язані з морським флотом або діяльністю
у морській транспортній або рибопереробній галузях
(родинні династії). Ця група майбутніх судноводіїв має
ґрунтовне усвідомлення про професійну відповідальність, ризики та труднощів, пов’язаних з виконанням
професійних функцій. Таких студентів виявилося понад
28%.
Серед опитаних 25,7% студентів обрали цю професію тому, що вона гарантує стабільно високу заробітну
плату. На романтизм професії та можливість побачити
світ, побувати в інших країнах вказали 19,4% майбутніх
судноводіїв.
Ще одним важливим мотивом, що вплинув на вибір
професії судноводія є можливість працювати у зарубіжних морських судноплавних компаніях та зробити там
успішну кар’єру. Це є важливим для 16,7% опитаних
студентів.
Такий мотив як «можливість реалізувати свій особистий потенціал» став для 12,5% майбутніх судноводіїв
визначним у виборі професії. Студенти пояснили, що
прагнули реалізувати наявність у них певних пізнавальних здібностей, задатків у технічній сфері або в математиці, географії, фізиці, астрономії тощо.
Важливе значення для розвитку особистості майбутнього судноводія крім мотиваційної сфери, має система
цінностей і ціннісних орієнтації. Вона також визначає
особливості поведінки, прийняття рішень, систему ставлень, характеру і світогляду майбутнього фахівця.
Для з’ясування ієрархії ціннісних орієнтацій
студентів, що здобувають професію судноводія у
Національному університеті «Одеська морська академія», Азовському морському інституті Національного
університету «Одеська морська академія», Дунайському
інституті Національного університету «Одеська морська академія», а також Херсонській державній морській
академії, було проведено анкетування 145 студентів.
Результати аналізу анкет дозволили зробити висновок,
що досить значна частина опитаних – майбутніх фахівців, що обрали спеціалізацію «Навігація і управління
морськими суднами», серед найважливіших цінностей
назвали «професію, що приносить задоволення» (24,5%),
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«матеріальний достаток» (22,2%), «престижність професії» (20,5%), «соціальну і суспільну значимість професії»
(18,5%), «безпеку судна, екіпажу і пасажирів» (16,5 %),
«кар’єру» (16,0%), «авторитет» (14,5%), «соціальне становище» (13,9%), «соціальні контакти» (12,5 %), а також
«морські традиції» (12,0%).
Важливе значення як результат підготовки майбутніх
судноводіїв до професійної діяльності має зміст інформаційного компоненту, який характеризують сукупність
загальних і спеціальних знань. Зміст цього компоненту
розкрито у Стандарті вищої освіти України підготовки
бакалаврів спеціальності 271 «Річковий та морський
транспорт», а також Освітньо-професійній програмі підготовки магістра спеціальності 271 «Річковий та
морський транспорт» і спеціалізації «Судноводіння».
Відмінність між змістом інформаційного компоненту
майбутніх судноводіїв бакалаврського і магістерського
рівнів підготовки полягає в тому, що магістри набувають спеціалізованих концептуальних знань, що є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема у контексті дослідницької роботи.
Одним з важливих результатів навчання майбутніх
судноводіїв є сформованість психологічного компоненту готовності до професійної діяльності. Відповідно до
уявлень науковців про його зміст, цей компонент має
відображати рівень морально-психологічної готовності
до діяльності [14-19], а також професійно-важливі властивості. За результатами дослідження з’ясовано, що
зміст психологічного компоненту готовності майбутніх
судноводіїв до професійної діяльності утворюють такі
властивості: здатність працювати в команді; доброзичливість, тактовність; товариськість, комунікабельність
(навички міжособистісної взаємодії); емоційна стійкість; самовладання, витримка; самостійність, автономність; організаторські здібності; соціальний інтелект;
чіткість і виразність мовлення; наполегливість; технічне
і образне мислення; концентрація і переключення уваги;
швидкість реакції; фізична витривалість, прихильність
здоровому способу життя; вербальне мислення і вербальна пам’ять; акуратність, ретельність; концентрація,
стійкість і розподіл уваги; дисциплінованість, законослухняність, зібраність; відповідальність; толерантність.
Важливим результатом підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності є сформованість операційного компоненту, який утворюють уміння і навички,
що забезпечують виконання професійних функцій, а також володіння методами, способами і прийомами виконання професійної діяльності. Їх узагальнений перелік
міститься у Стандарті вищої освіти України підготовки
бакалаврів спеціальності 271 «Річковий та морський
транспорт», а також Освітньо-професійній програмі підготовки магістра спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» і спеціалізації «Судноводіння».
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Визначення змісту компонентів готовності майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності на бакалаврському та магістерському рівнях
вищої освіти дозволяє з’ясувати сутність цієї готовності.
З урахуванням результатів наукових досліджень, вимог
і змісту нормативних документів у галузі освіти, освітньо-професійних програм, вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення
вахти 1978 року, а також Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 67 «Водний
транспорт» можна зробити висновок, що готовність
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності – це
властивість особистості фахівця, що охоплює професійні мотиви, ціннісні орієнтації, сукупність загальних і
спеціальних знань, професійно-важливі властивості, розуміння, уміння і навички у сфері навігації і управління
морськими суднами, які в інтеграції забезпечують прагнення і здатність судноводія до виконання професійної
діяльності та подальший професійний розвиток.
Структуру готовності майбутніх судноводіїв до про11
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фесійної діяльності можна подати як сукупність мотиваційного (професійні мотиви, інтереси і потреби), ціннісного (професійно-ціннісні орієнтації), інформаційного
(сукупність загальних і спеціальних знань), психологічного (морально-психологічні та професійно-важливі
властивості) та операційного (фахові практичні уміння і
навички) компоненти.
Перспективами подальших наукових розвідок у контексті розв’язання проблеми дослідження є визначення
діагностичного апарату для з’ясування стану сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності, а також характеристика традиційної системи
підготовки фахівців у сфері навігації і управління морськими суднами у морських закладах вищої освіти.
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Анотация. В разработката е обоснована необходимостта от професионално усъвършенстване на учителите.
Изискванията към педагогическите специалисти стават все по-големи. Затова изключително важно е те да получават висококачествено професионално развитие, като се започне от първоначалната подготовка, през подкрепата за
начинаещите учители и се стигне до възможност за непрекъснато професионално развитие през цялата им кариера. В статията, базирана на нормативните документи, е представена възможността за професионално развитие на
учителите. Разгледани са видовете квалификация на педагогическите специалисти – въвеждаща и продължаваща.
Описано е въвеждащото обучение като задължително за начинаещите учители и възприемано като много съществен елемент за постигане на успех в дейността. Анализирано е прилагането на способи за подкрепа и менторство
на начинаещите учители. Оценен е положителният ефект на наставничеството за всички участници в процеса – за
начинаещия учител, за наставника, за училището. Очертани са рамките на продължаващата квалификация на учителите. Дефиниран е квалификационният кредит като измерител на времето, в което педагогическият специалист
се е обучавал за повишаване на квалификацията си. Изброени са организационните форми на продължаващата квалификация. Отделено е внимание на възможностите за придобиване на професионални квалификационни степени.
В заключение се обобщава мястото, ролята и значението на професионалното развитие на учителите за усъвършенстване на образованието. Оценява се, че по-добрата учителска квалификация е предпоставка за осъществяване
на по-ефективно обучение и по-добре подготвени ученици.
Ключови думи: професионално развитие на учителите, подкрепа на начинаещите учители, менторство, продължаваща квалификация, квалификационен кредит, професионална квалификационна степен.
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Abstract. The need for professional development of teachers is explained in this document. Requirements for
pedagogical specialists are getting higher. Therefore, it is extremely important for them to receive high-quality professional
development, starting with initial training, support for beginner teachers and the opportunity for continuous professional
development throughout their careers. The article, based on the normative documents, presents the possibility of professional
development of the teachers. The types of qualification of the pedagogical specialists are considered - introductory and
continuing. Leadership education is described as a must for beginner teachers and perceived as a very important element in
achieving success in the activity. The implementation of support and mentoring tools for beginner teachers is analyzed. The
positive effect of mentoring on all participants in the process is assessed - for the novice teacher, the mentor, the school.
It outlines the frame of the continuing qualification of teachers. Qualifying credit is defined as a measure of the time the
pedagogical specialist has trained to enhance his / her qualification. The organizational forms of the continuing qualification
are listed. Attention is paid to the possibilities of acquiring professional qualification degrees. In conclusion, the place,
role and importance of the professional development of the teachers for the improvement of education is summarized. It is
estimated that better teacher training is a prerequisite for more effective training and better prepared students.
Key words: professional development of teachers, support for beginner teachers, mentoring, continuing qualification,
qualification credit, professional qualification degree.
Учителят е основен участник в образователния процес. Той е проводник и реализатор на целите на обществото за овладяване от подрастващите на социалния
опит. ”Поставените нови акценти относно ролята на образованието и неговата съдържателна и функционална
насоченост поставят изисквания за добра професионална компетентност на учителя.”[1] За доброто, осъществяваната педагогическите функции се изисква адекватна
професионална подготовка, не само първоначална, но и
последваща. Колкото по-добре подготвени са учителите, толкова по- качествено е обучението на учениците.
Затова е необходимо изграждането на професионалната
компетентност на учителя да продължава „през целия
живот”. Необходимо е учителите да получат условия
за своето професионално и кариерно усъвършенстване.
Ем. Димитрова отбелязва, че „ повишаването на квалификацията на учителите и подобряването на техния
статус в обществото са основни предпоставки за изграждане на общество, формиращо национални ценности за
бъдещето.” [3].
Поддържането на високо качество във всяка една
трудова сфера изисква постоянна квалификация на кадрите в нея. През последните десетилетия неимоверно нараства значението на професионалното развитие
на човешките ресурси, които са главните фактори за
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

ефективността на националното стопанство, култура и
просперитет. И основното в тази насока е издигане на
равнището на образованието и професионалната квалификация на работната сила. Това е от особена важност за
професията на учителя, защото на него се пада трудната
задача да изгради детето като личност, да го социализира, да го образова. Ще цитираме мнението на холандските изследователи B. Koste и J. Dengerin, според които
професионалното развитие може да бъде дефинирано
по различни начини: първо, то може да бъде разбирано
като процес на повишаване на нивото на прагматичните
характеристики, който се стреми да придобие една професионална група като цяло; на второ място, това може
да се разглежда като подобряване на качеството на услугите, предоставяни от индивидуалния професионалист
[17]. Отнесено към педагозите повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на
изпълняваната работа и за кариерно развитие.
Решаващо условие за качествено образование са обучението и продължаващата квалификация на педагогическите специалисти и свързаните с това политики, съответстващи на динамично променящите се социални и
икономически условия.[5] Именно този факт задължава
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учителят на 21 век да не спира да се развива, да не се
осланя само на годините опит и придобитите квалификации и умения. Необходима е подкрепа на учителите
за подобряване на преподавателската практика. SABERУЧИТЕЛИ [8] разглежда три стратегически лоста, които
училищните системи могат да използват за постигане на
тази цел:
1) наличие на възможности за повишаване на квалификацията на учителите;
2) дейности за професионално развитие на учителите, основани на взаимодействие и поставящи акцент
върху подобряване на учебния процес;
3) гарантиране, че професионалното развитие на учителите се определя въз основа на набелязаните нужди.
По важните нормативни документи, рамкиращи професионалното развитие на учителите са следните:
- Закон за предучилищното и училищното образование, ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., (в сила от 1 август
2016 г.), изм. и доп. (последното - ДВ. бр.58 от 18 Юли
2017г.);
- Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри за 2014-2020 г. МОН, 2014.
- Национална програма - мон https://www.mon.bg/
upload/11967/np8_razvitie_kadri_2015.pdf- НАРЕДБА №
12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от
27.09.2016 г.)
С приемането на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
и държавните изисквания за придобиване на квалификация „учител“ бяха създадени нормативните предпоставки за изграждането и функционирането на действена система, гарантираща подобряване на резултатите в
училище.
Чрез Националната програма „Развитие на педагогическите кадри“ (03.11.2015) се осигуряват допълнителни
възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности
на педагогическите кадри с цел подобряване качеството
на българското образование и обучение, постигане на
по-висок обществен статут на педагогическите кадри за
утвърждаване ролята им на ключов фактор в общество,
основано на знанието[5].
В Наредба 12 [6] са представени нови държавни образователни стандарти за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и
училищно образование. В нея се разглеждат условията
и реда за организиране и провеждане на практическата
подготовка на стажант-учителите в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;
условията и реда за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти, професионално-квалификационните степени, условията и реда за придобиването им, както и системата от квалификационни кредити;
условията и реда за кариерното развитие на педагогическите специалисти; условията и реда за атестиране на
педагогическите специалисти; обстоятелствата, които
се вписват в информационния регистър на одобрените
програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Както отбелязва Гюрова „може да се каже, че Законът
и Наредбата са опит да се активизират педагогическите
специалисти (директори, учители и др.) да се включват
в квалификационни дейности. Това се налага от тревожните факти за ниската образователна активност на тези
кадри през периода до 2013 г., констатирани в Раздел 1
на Националната стратегия на МОН за развитие на педагогическите кадри за 2014-2020 г.”[2].. Независимо от
някои несъвършенства и капани пред качеството на продължаващата квалификация на учителите, анализирани
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от авторката, новите нормативни документи подбуждат педагозите към професионално усъвършенстване и
развитие. С приетия държавен образователен стандарт
се създават предпоставки за обвързване участието на
учителите в различни форми за повишаване на ква
лификацията с кариерното им израстване, с оценката на
техния труд и съответствието им с необходимите компетентности, заложени в стандарта. “Необходимите компетентности, като съвкупност от знания, умения и отношения, по нива на кариерно развитие са определени в
професионален профил, зададен в стандарта”[3].
Квалификацията на педагогическите специалисти, в
зависимост от потребностите, целите и съдържанието на
обученията, е:
1. Въвеждаща – насочена към усвояване на знания и
формиране на умения, въвеждащи в професията, ориентирани към адаптиране в образователна среда и за методическо и организационно подпомагане.
Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа
за педагогически специалисти, постъпили за първи път
на работа в системата на предучилищното и училищно
образование или назначени за първи път на нова длъжност, включително и на длъжност по управление на институцията, а също и при промяна на учебните планове
и учебните програми в училищата.
2. Продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и личностното усъвършенстване в рамките
на учене през целия живот, ориентирана към кариерното
развитие на педагогическите специалисти и успешната
им реализация.
Подкрепа и менторство за новоназначени учители
Изискванията към учителите стават все по-големи.
Затова изключително важно да получават висококачествено професионално развитие, като се започне от първоначалната подготовка, през подкрепата за начинаещите
учители и се стигне до възможност за непрекъснато професионално развитие през цялата им кариера [9-14].
Това означава, че учителите се нуждаят от подкрепа, за да развиват непрекъснато своите знания и умения.
Подкрепата за начинаещи учители е приоритет в голяма
част от европейските страни. Някои държави прилагат
въвеждащи програми за начинаещи учители [4].
В рамките на тези въвеждащи програми начинаещите учители извършват всички или почти всички дейности, присъщи на педагогическите кадри, като получават
възнаграждение за това. Осигурени са им индивидуална
помощ и допълнително обучение. Въвеждащата квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация като работодателят определя в срок до два месеца от встъпването в длъжност.
Въвеждащото обучение е задължително за начинаещите
учители и се възприема като много съществен елемент
за постигане на успех в дейността.
През последните години все повече бизнес организации осъществяват ефективно наставничество. Повечето
от тях целят по-бързо и качествено навлизане на новопостъпилите специалисти в спецификата на работа в организацията. Търси се менторство и подкрепа за младите
специалисти. Това разбиране на думата ментор като „доверен ръководител” се е разпространило и съхранило до
днес. Много често двете думи „ментор” и „наставник” се
използват като синоними. В училищната система процесът на наставничество и менторинг се изразява в предаване от по-опитния и квалифициран учител на своя наставляван (млад специалист) знания и умения, които са необходими на последния за ефективно изпълнение на професионалните му задължения. „Обучението на младия
учител на работното място заслужава особено внимание,
защото днес то представлява един от най-ефективните
методи за повишаване на квалификацията, проверен във
времето и отработен от много поколения.” Пенева[7]
Целта на менторинга е предаването на по-богатия опит
на ментора към наставляваните при прилагане на индиScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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видуален подход. По този начин менторингът се доказва
като подходящ, евтин и гъвкав метод за подготовка и
подкрепа на възрастни хора във всички сфери на живота
и по-специално при обучението и започването на работа.
Разпространено, че менторът е някои по-опитен или възрастен, чийто модел може да бъде копиран. В съвременния свят традицията един по-опитен и мъдър човек да
оказва подкрепа и да насърчава личностното развитие на
друг човек е възприета в много сфери на живота. В някои случаи това води до увековечаване на старите, добре
изпитани методи за постигане на разнообразие и устойчиво развитие. Менторските програми трябва да включват регулярни срещи за сътрудничество между учители
с опит, които работят ефективно, и нови учители, така
че да бъдат адресирани предизвикателствата, които те
срещат. Участниците в менторската програма наблюдават взаимно класните си стаи, дискутират методите си
на преподаване, оценяване и ръководство на процесите в
класната стая. Менторите трябва да изготвят план за обмен на информация и подкрепа. Получаващите менторска подкрепа също могат да разчитат на списък с въпроси, които да фасилитират комуникацията им с техните
ментори. Една ефективна менторска програма ще търси
ментори с разбиране за решителността и упоритостта,
необходими за преодоляване на бариерите
Менторингът е вид обучение на работното място.
Същността му е че предоставя качествено обучение при
процеса на адаптиране при наемане на работа.
Хаймина [15] представя структурна схема на наставничеството, включваща всички субекти, които участват
в процеса – наставник, млад специалист, администрация
на училището. Схемата на Хаймина представя и функциите и дейностите на отделните лица. Процесът на наставничество влияе на интересите на всички субекти,
участващи във взаимодействието: обучавания млад специалист, самия наставник и организацията – работодател. Наставничеството има положителен ефект за всички участници в процеса.
То е необходимо за начинаещия учител, защото го
подготвя за професионална дейност, като:
- помага му по-безболезнено да се справи с трудни
педагогически ситуации;
- да може да възприеме правилно всички аспекти на
знанията, уменията, схващанията и др., които са необходими;
- осигурява връзката между теоретичното обучение
и практическото прилагане на наученото на работното
място;
- подпомага наставляваните при изследването на
нови възможности: нови технологии и установяване на
нови контакти.
Същевременно, наставникът ще се възползва от
сътрудничеството си със своя наставляван, ще има
възможност да развие собствените си познания, умения
и възможности в смисъла на:
- повишаване на професионалния опит и удовлетвореност от работата;
- споделяне на личните умения и опит с останалите
членове на колектива;
- предоставяне на възможност за развитие на управленски умения;
- придобиване на опит и разпознаване, признаване на
вече наличните умения и способности;
- предоставяне на възможност за откриване и осъзнаване на собствените способности, умения и опит.
Безспорна е и ползата за училището или образователната институция:
- наставничеството поощрява сътрудничеството и
взаимопомощта между колеги, подобрява сътрудничеството;
- повишава професионалната компетентност и на наставлявания и на наставника и на останалите учители;
- постига се ръст в качеството на образованието.
Разработена е Електронна платформа за менторство
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)
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в подкрепа на училищата. Директори и учители минаха 9-месечен курс за наставничество в Педагогическия
факултет на ПУ. Електронна платформа може да консултира учители и директори, да насочва, подкрепя
и подпомага ежедневната им работа в училище. В нея
има лекции, материали и конкретни съвети, свързани с
процеса на обучение и управление на класната стая или
педагогическия екип. Сайтът best teacher е разработен
от Педагогическия факултет на Пловдивския университет. Една от целите на програмата е да подкрепи новоназначени учители, възпитатели и школски шефове.
Електронната платформа е първи опит в България да се
реализира още един инструмент за поддържане процеса
на наставничеството. „Защото наставничеството е един
от най-важните елементи на училищната култура и, ако
се наложи масово, училищата ще станат по-гъвкави.
Сайтът ще събере опита на различен тип учебни заведения. Защото менторството всъщност е трансфериране
на знания от по-опитните към тези с по-малко опит и
подпомагане на кариерното развитие“, отбелязва проф.
Галин Цоков [16].
Съществена роля за подготовката на учители играе
изграждането на система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване. В наставничеството опита, уменията и компетенциите са много по-важен ресурс от възраст или позиция.
Отворена и ясна комуникация, доверие и сътрудничество между страните са в основата на взаимоотношението. Въвеждащата подготовка подпомага адекватното
включване на новопостъпилите учители в системата на
образованието. Особено важно и необходимо е това за
учителите по технологии и предприемачество поради
характеристиките на учебната дисциплина – новост на
учебния предмет, авангардност на учебното съдържание, по-различна и богата образователна среда, изискваща нестандартно материално-техническо обезпечаване
и др. Стимулира учителите за пълноценно участие в
процеса на обучение и възпитание в училище и създаване на условия за конкуренция между тях. Създава предпоставки за кариерно развитие на учителските кадри
Продължаваща квалификация на учителите
Повишаването на квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на
следдипломно обучение се подпомага професионалното
развитие и пълноценната професионална реализация на
педагогическите кадри. Участието във форми на професионална квалификация от учители е един от начините
за потенциално подобряване на учебната практика. За
да се постигнат целите, залегнали в Стратегията на ЕС
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е необходимо образователна система като цяло да заложи
на мобилността и гъвкавостта, като насърчава педагогическите кадри чрез предоставяне на възможности за
учене и продължаваща квалификация през целия живот,
като инвестира в квалификационната дейност на педагогическите кадри, нейното качество и ефективност.
Продължаващото професионално развитие е прието за
част от професионалните задължения на учителите в 28
европейски страни, включително и в България. Дори в
държави, в които то не е част от професионалните задължения, предоставянето на специфична допълнителна
квалификация става задължително при въвеждане на образователни реформи [4].
Развитието на професионалните компетентности на
педагогическите кадри се осъществява чрез продължаваща квалификация:
- за придобиване на нови фундаментални знания и
умения в конкретната област на преподаване;
- при промени на съществуващите или въвеждане на
нови държавни образователни изисквания (ДОИ);
- за повишаване на методическата подготовка и усвояване на новости в преподаването.
Различни организации, институции, Центрове за
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творческо обучение, провеждат поредица от лекции и
работни семинари за учители. Учителите са задължени
да участват в дейностите за повишаване на квалификацията, но отсъстват конкретни изисквания по отношение
на продължителността и интензивността на обучението.
Осигуряват се на условия за създаване на мотивация за
развитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за
формиране на компетентности по приоритетни направления. Дискутира се ефективното прилагане на съвременните образователни технологии в класната стая.
Семинарите представят някои от най-новите и полезни образователни технологии и практически насоки за ефективното им използване в учебния процес.
Организират се и курсове за допълнителна професионална квалификация – например курс за придобиване
на професионална квалификация „Учител”, курс за
придобиване на професионална квалификация „Учител
по информатика и информационни технологии”. За учители по технологии и предприемачество се организират обучения по учебни програми, утвърдени от МОН.
Добър пример в това отношение е обучителна програма „Актуални проблеми на методиката на обучение по
технологии и предприемачество в прогимназиален етап
(V – VІІ клас)“, одобрена програма със заповед № РД091021/25.01.2017 г. за повишаване на квалификацията
на педагогическите специалисти, вписана в ИРОПК на
МОН. /издателство Бит и техника/. Друго мероприятие
e следният проект: на 04.10.2018 г. Министерство на образованието и науката стартира изпълнението на проект
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“[18]. Конкретен бенефициент
на проекта е Министерство на образованието и науката.
Регионалните управления на образованието, училищата
и детските градини ще участват в техническото и финансово изпълнение на проектните дейности. Проектът
ще се изпълнява през три учебни години – 2018/2019
г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Квалификационната програма е насочена към всички, работещи в системата на
предучилищното и училищното образование и обхване
цялата страна. Всеки педагогически специалист може да
заяви желанието си за включване в обучение за повишаване на квалификацията му.
Ефективното професионално развитие на учителите
предполага по-скоро продължително взаимодействие и
възможност за вътрешно-училищен анализ на учебните
практики.Така се подобрява цялостната педагоическа
дейност като се развиват не само индивидуалните личностните резултати, но и общите постижения на училището.
Учителите, директорите и другите педагогически
специалисти са длъжни да повишават квалификацията
си:
- по програми за продължаваща квалификация в не
по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране за всеки педагогически специалист;
- в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа годишно
за всеки педагогически специалист;
За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити. Квалификационният
кредит е измерител на времето, в което педагогическият
специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си. Един квалификационен кредит се присъжда за:
- участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа
са присъствени;
- подготовка, представяне и публикуване на доклад в
специализирано издание;
- научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.
Добре би било професионалното развитие на учителите по технологии и предприемачество да се свързва с
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нарастващ престиж на специалността; с повече отговорности; със съответстващо на тях възнаграждение чрез
интегриране на модела в системата за диференцирано заплащане. За преподавателите по технологии и предприемачество е особено необходимо създаване и надграждане на технологична и предприемаческа компетентности,
дигитални, творчески и др. ключови компетентности,
отговарящи на съвременните изисквания и очакванията
за по-качествено образование на младите хора.
Придобиване на професионално-квалификационни
степени
Възможността за професионално развитие е основна
мотивация за участие в дейности за продължаваща квалификация. Включването в дейности за повишаване на
професионалната квалификация може да бъде в отговор
на нуждите на конкретни преподаватели. Придобиването
на професионално-квалификационни степени (ПКС) се
извършва съгласно Наредба №12 [6]. Към момента има
пет професионално-квалификационни степени:
1) пета професионално-квалификационна степен;
2) четвърта професионално-квалификационна
степен;
3) трета професионално-квалификационна степен;
4) втора професионално-квалификационна степен;
5) първа професионално-квалификационна степен.
В учителската професия тези пет професионалноквалификационни степени не са задължителни и се покриват след натрупан стаж, който е различен за всяка
степен. Например за най-ниската пета степен могат без
изпит да кандидатстват учители, които имат поне 4 последователни години стаж и положат устен изпит с поне
4.50.
Осигуряването на допълнителни възможности за
въвеждаща и продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности
на педагогически специалисти е предпоставка за подобряване качеството на българското образование и обучение, за постигане на по-висок обществен статут на
педагогическите специалисти за утвърждаване ролята
им на ключов фактор в общество, основано на знанието. Разработеният от МОН пакет от документи създава
нормативна база и регламентира професионалното развитие на учителите. позволява реформиране на систе
мата на средното образование чрез повишаване статута
и професионалното израстване на учителите, както и
обвързване на постигнатите от тях резултати в пряката
им работа с длъжностното израстване и заплащането на
вложения от тях труд. Професионалното развитие позволява на учителите да усъвършенстват способностите и
да повишат квалификацията си. То е „гаранция за добри
резултати и предпоставка за реформа”[3]. Системата за
професионално израстване на учителите осигурява създаване на мотивация за прогрес и самоусъвършенстване
на педагогическите кадри. Реализацията на добро професионално развитие и кариера повишават ефективността на учителската работа. Това рефлектира върху подготовката на учениците – те стават по-знаещи, по-можещи,
по-компетентни. С всичко това системата за професионално развитие на учителите е фактор за оптимизиране
и усъвършенстване на образованието.
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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
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Анотація. У рамках концепції нової української школи важливою складовою навчального процесу є
організація навчального, виховного й розвивального дозвілля молодших школярів, а відтак актуальною є проблема обґрунтування основних концептуальних засад професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи
до організації дозвіллєвої діяльності дітей. Концептуальні засади розглянуто як провідні ідеї педагогічної теорії
та практики, які є базовими та пріоритетними в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до
організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Урахування цих засад сприятиме формуванню в студентів
творчого рівня готовності організовувати цілеспрямоване дозвілля учнів. У процесі підготовки студентів до
організації дозвіллєвої діяльності учнів початкової школи вагомими визначено такі концепти, як: цілеспрямованість
і системність професійної підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів
(цілеспрямованість визначено як процес формулювання й реалізації оперативних, тактичних та стратегічних цілей
у період професійного оволодіння студентами компетентностями організації дозвілля учнів); орієнтування системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших
школярів на формування творчої суб’єктності студентів, як інтегральної якості, яка проявляється в здатності активно й творчо організовувати дозвіллєву діяльність учнів; урахування в процесі професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів вітагенного досвіду студентів,
як тієї частини суб’єктного життєвого досвіду особистості, яка є для неї особисто значущою, орієнтованою на її
інтелектуально-творчий потенціал.
Ключові слова: дозвіллєва діяльність, концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів, цілеспрямованість і систематичність
професійної підготовки, творча суб’єктність майбутнього вчителя початкової школи, вітагенний досвід.
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Abstract. As part of this new Ukrainian school, an important component of the educational process is the organization
of an educational, educational leisure and developmental leisure for primary schoolchildren,and therefore the problem of
substantiation of the basic conceptual bases of professional training of future teachers of primary school to the organization
of leisure activities of children is relevant. The conceptual foundations are considered as the leading ideas of pedagogical
theory and practice, which are basic and priority in the process of preparing future teachers of primary school for the
organization of leisure activities of primary schoolchildren. Taking into account these ambition will help to create a creative
level of readiness for students to organize purposeful leisure activities for schoolchildrens. In the process of preparing
students for organizing leisure activities of primary schoolchildren are determined such concepts as: purposefulness and
systematic training of future teachers for the organization of leisure activity of junior pupils (purposefulness is defined as
the process of formulation and implementation of operational, tactical and strategic goals during the period of professional
mastery by students of competencies of organization leisure activities of schoolchildren); orientation of the system of
professional training of future primary school teachers to the organization of leisure activity of primary schoolchildren on
the formation of the creative subjectivity of students as integral quality, which manifests itself in the ability to actively and
creatively organize leisure activities of schoolchildren; taking into account in the process of professional training of future
primary school teachers for the organization of leisure activities of primary schoolchildren the vitality of students experience
as a part of the subjective life experience of the individual, which is for her personally significant, focused on her intellectual
and creative potential.
Key words: leisure activity,conceptual basis for the training of future primary school teachers to organization leisure
activities for primary schoolchildren, purposefulness and systematic professional training, creative subjectivity of the future
teacher of primary school, vitality experience.
Постановка проблеми в загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сьогодення ставить перед закладами
вищої освіти завдання створення умов для підготовки
творчої особистості, конкурентоспроможного вчителя
початкової школи, готового до виконання професійних
завдань загалом та до організації дозвіллєвої
діяльності учнів зокрема. У центрі освітнього процесу має стати студент, як суб’єкт, активний учасник
педагогічної взаємодії, як творча особистість, яка креативно організовує дозвілля дітей, розвиваючи в них
суб’єктність, власні погляди та особистісну позицію.
Професійна
підготовка
майбутніх
учителів
початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності
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молодших школярів в Україні ґрунтується на положеннях Закону України «Про освіту» (2017), «Про вищу
освіту», Концепції нової української школи (2017),
Указу Президента України «Про Національну стратегію
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№344,
2013) та ін.
Відсутність у науковому обігу концепції професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів спонукало нас до наукового її обґрунтування з врахуванням
стану дозвіллєвої діяльності учнів на сучасному етапі,
вимог до професійної підготовки вчителя початкової
школи в контексті викликів нової української школи,
авторських поглядів на мету, завдання, зміст, форми та
Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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методи професійної підготовки студентів до організації
дозвілля молодших школярів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Підготовку фахівців до організації
дозвілля розглядали В .Балахтар [1], І. Каташинська [2],
І. Сидор [3] та ін. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи вивчали О. Буднік [4], О. Савченко [5] та ін. [6-13]. Однак,
теоретичного обґрунтування потребують концептуальні
засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля школярів.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Визначити та обґрунтувати основні концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Основна ідея авторської концепції підготовки майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів базується на інтерпретації
результатів теоретичного аналізу, констатувального етапу дослідження і визначається як цілісний, динамічний
та діалектичний процес формування в майбутніх учителів початкової школи ключових компетентностей, необхідних для якісного виконання поліфункційних професійних завдань у початковій школі загалом та з організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів зокрема.
У педагогічному словнику поняття «концепція» аналізується як провідна ідея педагогічної теорії [14, с. 177].
У контексті нашого дослідження концептуальні засади
професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших
школярів розглядаємо як провідні ідеї педагогічної теорії та практики, які є базовими та пріоритетними в процесі їхньої професійної підготовки, і врахування яких
сприятиме формуванню в студентів творчого рівня готовності організовувати цілеспрямоване дозвілля учнів
молодшого шкільного віку.
Аналіз педагогічної теорії, освітньої практики та
власний досвід діяльності дозволив стверджувати, що
важливими в професійній підготовці майбутніх учителів
початкової школи є цілеспрямованість і системність
формування компонентів готовності організовувати
дозвіллєву діяльність молодших школярів. Оскільки
виклики сучасного реформування системи освіти ставлять перед закладами вищої освіти вимоги модернізації
цілей та змісту підготовки вчителів початкової школи,
то новий контент освіти припускає активне включення в пізнавальну діяльність усіх суб’єктів освітнього
процесу, забезпечуючи розвиток творчого потенціалу
студентів і самореалізацію викладача, встановлення
взаємної довіри, творчої взаємодії, діалогу через використання різноманіття форм, методів та технологій навчання. Тому, цілеспрямованість професійної підготовки
вчителів початкової школи до організації дозвіллєвої
діяльності молодших школярів передбачає необхідність
усвідомлення та прийняття студентами оперативних,
тактичних та стратегічних цілей професійного навчання та визнання їх як особистісно та ціннісно значущих.
Чітко окреслена мета дозволяє оптимально підібрати
зміст професійної підготовки студентів до організації
дозвіллєвої діяльності учнів, виділити в ньому ключові
компетентності, створити сприятливе середовище для
оволодіння ними, надати освітньому процесу необхідну
цілісність і єдність. Нами цілеспрямованість визначено
як процес формулювання й реалізації оперативних, тактичних та стратегічних цілей у період професійного навчання студентів організовувати дозвіллєву діяльність
учнів початкової школи, який орієнтує суб’єктів
освітнього процесу на досягнення бажаного кінцевого
результату – творчого рівня сформованості ключових
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компетентностей організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів.
Визначенню мети професійної підготовки до організації дозвілля дітей передує мотив, без якого вона не
може виникнути, утворюючи ланцюжок: потреба – мотив – мета – бачення результату – шляхи та засоби
досягнення результату – результат [15, с. 144].
У процесі постановки різних видів цілей у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до
організації дозвіллєвої діяльності учнів наголошуємо на
їх діагностичності. Акцентування уваги саме на діагностичному характері мети дозвіллєвої діяльності означає,
що цілі професійної підготовки мають бути зрозумілими й точними. У цьому контексті взято за основу вимоги до діагностичної постановки мети, запропоновані
В. Безпалько [16]. Отже, діагностичною мета підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля учнів буде за умов:
– чіткого переліку якостей і рис, які необхідно сформувати в процесі професійної підготовки студентів до
організації дозвілля молодших школярів, і які можна
виокремити від інших якостей фахівця;
– наявності інструментарію виявлення й діагностики
означених якостей учителя у ході об’єктивного контролю сформованості або існування можливості визначення
критеріїв оцінювання сформованості означених якостей;
– наявності можливості зміни інтенсивності певної
якості майбутнього вчителя педагогічними засобами на
підставі даних контролю;
– наявності шкали оцінювання якостей і властивостей студентів з організації дозвілля дітей, що спирається
на результати відповідних вимірювань.
Зауважимо, що діагностично визначена мета забезпечує гарантований позитивний результат професійної
підготовки фахівців початкової школи організовувати
дозвіллєву діяльність дітей.
У нерозривному зв’язку з діагностуванням здійснюється прогнозування (від грец. рrognosis – передбачення = pro – вперед + gnosis – знання) [14]. У контексті
нашого дослідження – це здатність вчителя початкової
школи передбачати результати власної діяльності в ході
підготовки до організації дозвілля учнів, визначати її
стратегію, оцінити можливості отримання якісного рівня
сформованості ключових компетентностей організації
дозвіллєвої діяльності школярів.
Окрім діагностичності, прогностичності, має бути і
реальність мети, тобто формулювання й обґрунтування
цілей підготовки майбутніх фахівців до організації
дозвілля учнів з урахуванням можливостей закладу вищої освіти. Саме реальність мети сприяє якісній
підготовці студентів організовувати різні види дозвілля
учнів; підвищенню професійної майстерності майбутнього вчителя початкової школи у сфері дозвіллєвої
діяльності учнів; мотивації навчальних досягнень у
процесі оволодіння системою ключових компетентностей організовувати дозвілля дітей в закладі загальної
середньої освіти.
За нашим переконанням, реалізація оперативних,
тактичних та стратегічних цілей забезпечить виконання
нових завдань освіти в контексті підготовки майбутніх
учителів до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів, а саме: формування нового менталітету
вчителя початкової школи як творчої, самодостатньої
особистості, здатної цілеспрямовано розвивати свої
здібності, інтереси; постійно пізнавати себе й світ
відповідно власним бажанням і на основі цього виховувати учня як суб’єкта дозвіллєвої діяльності; створення
інноваційного освітнього середовища закладу вищої
освіти, в якому можливе не лише отримання якісної
підготовки загалом та з організації дозвілля учнів зокрема, але й досягнення якісно нового рівня культури,
раціонального мислення, яке виявляється плідним в усій
сфері пізнавальної діяльності.
Систематичність професійної підготовки майбутніх
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учителів початкової школи до організації дозвілля молодших школярів передбачає систематичний вплив на
студентську молодь з урахуванням її вікових можливостей і розвитку, створення оптимальних умов для прояву
ініціативності, творчості, самостійності в розв’язанні
професійних завдань організації дозвілля учнів; поглиблення системи вимог до професійної підготовки.
Педагогічна діяльність вимагає пошуку нових
підходів до організації дозвіллєвої діяльності молодших
школярів, оскільки саме вчитель початкової школи має
тримати руку на часі й відповідати вимогам сьогодення. У цьому контексті важливою є його самість, тобто
здатність до самоудосконалення, вміння мобілізувати
власні ресурси задля самовираження й самоствердження
у професійній діяльності. Тому, наступним концептом
нашого дослідження є орієнтування системи професійної
підготовки на формування творчої суб’єктності
майбутніх учителів початкової школи в організації
дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Цим концептом ми утверджуємо думку про те, що професійна
підготовка студентів передбачає цілеспрямованість розвитку творчої суб’єктності кожної особистості, як модератора розвитком суб’єктності молодшого школяра у
дозвіллєвій діяльності.
Учитель початкової школи в процесі організації
дозвіллєвої діяльності має бути носієм суб’єктного,
самобутність якого стосовно вчителя проявляється в
його індивідуальності, а суб’єктність – в наявності неповторного професійного «Я», в його унікальності та
дозвіллєвій творчості, у професійній і фаховій компетентностях у підходах до організації дозвілля дітей у початкових класах, неповторному індивідуальному творчому стилі педагогічної дозвіллєвої діяльності, творчій
суб’єктній позиції в організації дозвілля дітей. Тому формування та розвиток суб’єктності майбутнього вчителя
початкової школи як суб’єкта організації дозвілля дітей
мають здійснюватися в спеціально створених умовах закладу вищої освіти, які відповідають вимогам майбутньої
творчої професійної діяльності, шляхом «послідовного
самопробудження субстанціальних інтуїцій суб’єктного
ядра в процесі оволодіння педагогічною освітою і
спонтанного саморозгортання в онтогенезі, важливим
етапом якого є набуття професійної освіти, провідних
суб’єктних механізмів педагогічної активності» безпосередньо у творчій навчальній, науковій і професійній
– діяльності [17].
Суб’єктність учителя початкової школи в ході
організації дозвілля дітей проявляється в компетентності
щодо організації дозвілля, в активності й творчості,
індивідуальному творчому стилі. Тому нами закцентовано увагу на необхідності розвитку в майбутніх учителів
початкової школи творчої суб’єктності в процесі їхньої
підготовки до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів, оскільки дозвіллєва діяльність
сама по собі є творчою діяльністю й її організовувати
має творча особистість, з розвиненим творчим
потенціалом. Варто зазначити, що в студентському віці
відбувається складне переструктурування психічних
функцій всередині інтелекту, змінюється вся структура
особистості у зв’язку з входженням у нові, більш широкі
й різноманітні соціальні спільноти. У цей період на
перший план виходять високий освітній рівень, значна
пізнавальна мотивація, найвища соціальна активність
і гармонійне поєднання інтелектуальної й соціальної
зрілості. З огляду на це, можемо констатувати, що в
студентському віці є всі психологічні передумови для
розвитку творчості й творчого потенціалу майбутнього
вчителя початкової школи. Враховуючи те, що характерною особливістю дозвілля є те, що воно виступає
джерелом самореалізації й максимальної активізації
творчої діяльності, є емоційно забарвленим і привносить у кожну форму занять душевні переживання, то
лише творча і креативна особистість вчителя початкової
школи в процесі організації дозвіллєвої діяльності змо20

pedagogical
sciences

же творчо виконувати професійні функції і вирішувати
педагогічні дозвіллєві проблеми. У процесі підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації
дозвіллєвої діяльності креативність проявляється в
інноваційних перетвореннях професійної (навчальної,
виховної, науково-дослідної, практичної) діяльності,
у самовдосконаленні на рівнях: студент (потенціал)
– професійна підготовка – підготовка до організації
дозвілля молодших школярів.
З огляду на визначене, творчу суб’єктність вчителя початкової школи визначаємо як інтегральну його
якість, яка проявляється в здатності активно й творчо
організовувати дозвіллєву діяльність молодших школярів
з урахуванням їхніх інтересів та потреб. Основними рисами творчої суб’єктності вчителя початкової школи в
організації дозвілля дітей молодшого шкільного віку
визначаємо креативність, унікальність, відповідальність,
надситуативну активність, неповторність професійного
«Я» в дозвіллєвій діяльності, індивідуальний творчий
стиль дозвіллєвої діяльності, творчу суб’єктну позицію
в організації дозвілля дітей.
Оскільки творча суб’єктність майбутнього вчителя
початкової школи в процесуальному аспекті включає
досвід суспільної діяльності, властивий кожному окремо взятому фахівцеві, то важливим концептом нашого дослідження є врахування в процесі професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи до
організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів
вітагенного досвіду студентів.
Вітагенне навчання як процес взаємодії майбутніх
учителів та викладача, покликаний допомогти студентам у формуванні повноти прояву людської
індивідуальності, нових форм власної життєдіяльності
[18]. У контексті нашого дослідження важливим є врахування положення про те, що в процесі вітагенної
освіти проявом підсвідомості виступають творчість та
фантазія, які тісно пов’язані між собою. Цей меседж
ще раз акцентує увагу на важливості в розвитку творчої
суб’єктності майбутнього вчителя початкової школи,
орієнтування його підготовки на вітагенний досвід. Під
вітагенним досвідом майбутніх учителів початкової
школи ми будемо розуміти ту частину суб’єктного
життєвого досвіду студента, яка є для нього особисто значущою, орієнтованою на його інтелектуальнотворчий потенціал, необхідний для реалізації цілей
організації дозвіллєвої діяльності. У ході дослідження
встановлено такі характеристики вітагенного досвіду
студентів: має аксіологічний контент та соціальноціннісне значення для майбутнього вчителя початкової
школи; є соціально конструктивним; допомагає проектувати дозвіллєву діяльність молодших школярів;
включає в себе досвід попередніх поколінь; неперервно поповнюється і розвивається в процесі професійної
підготовки.
У процесі підготовки майбутніх учителів до
організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів
необхідно поєднувати використання вітагенного досвіду
студентів, зокрема тієї його частини, що містить знання, пов’язані із особливостями діяльності організації
дозвілля дітей та власного дозвілля, з процесом набуття
нових знань, умінь і навичок, формуванням ціннісного
ставлення до професійної підготовки. У ході вивчення
особливостей, сутності, форм, видів, типів організації
дозвілля дітей потрібно актуалізувати вітагенний досвід
студентів як основний, особистісно-значущий, а також
цілеспрямовано педагогічно впливати на його зміст,
на корекцію помилкових уявлень і на розширення меж
вітагенного досвіду студентів.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Таким чином, проведений
аналіз дозволив нам визначити такі концептуальні основи системи професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності
молодших школярів: цілеспрямованість і системність
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професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів, орієнтування професійної підготовки
майбутніх педагогів до організації дитячого дозвілля на
формування творчої суб’єктності студентів, урахування
в процесі професійної підготовки майбутніх учителів до
організації дозвіллєвої діяльності учнів початкової школи вітагенного досвіду студентів.
Проведене дослідження не претендує на вичерпний розгляд означеної проблеми. Перспективами для
дослідження вважаємо визначення ефективності впровадження визначених нами концептуальних положень у
процес підготовки студентів до організації дозвіллєвої
діяльності молодших школярів.
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Аннотация. Вопрос организации процесса обучения на основе учета индивидуальных качеств, в том числе и
психологических факторов обучающегося с целью развития его личности, является достаточно актуальным в настоящее время. В связи с этим возникла необходимость в реорганизации системы российского образования. Наиболее
эффективным методом выступает полимодальное обучение, учитывающее каналы восприятия информационного
материала и позволяющее не только повлиять на развитие личностных особенностей ученика, но и на активизацию
учебной деятельности, и как следствие на эффективность обучения, посредством повышения познавательной активности у обучающихся. В статье представлены методические подходы к организации полимодального обучения,
результатом которого является развитие уровня организации модальностей как доминантных, так и рецессивных.
Раскрыта краткая характеристика обучающихся с разными ведущими модальностями – кинестетик, аудиал, визуал,
и разработана схема визуального перехода, являющаяся более полезной при полимодальном обучении учеников,
чем при традиционном изложении учебного материала. Определили, что для повышения эффективности учебного
процесса возможно использование опорной схемы с целью повышения индивидуальных качеств учащихся – коммуникативных навыков, психологический и личностный рост.
Ключевые слова: образование, полимодальное обучение, индивидуальные особенности учащихся, модальность восприятия, учебный процесс, познавательная активность учащихся, опорная схема, типы обучающихся по
восприятию учебного материала, кинестетик, визуал, аудиал.
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Abstract. The question of organizing the learning process on the basis of taking into account individual qualities,
including the psychological factors of the learner with the aim of developing his personality, is quite relevant at present.
In this regard, there is a need to reorganize the Russian education system. The most effective method is polymodal
training, which takes into account the channels of perception of informational material and allows not only to influence the
development of the student’s personal characteristics, but also to enhance learning activities, and as a result, to improve
learning, by increasing cognitive activity in students. The article presents the methodological approaches to the organization
of polymodal education, the result of which is the development of the level of organization of modalities, both dominant
and recessive. A brief description of students with different leading modalities — kinesthetic, audial, visual — is revealed,
and a visual transition scheme is developed, which is more useful for students with polymodal training than with traditional
presentation of educational material. It was determined that, in order to increase the efficiency of the educational process,
it is possible to use a reference scheme in order to improve the individual qualities of students - communication skills,
psychological and personal growth.
Keywords: education, polymodal training, individual characteristics of students, perception modality, educational process, cognitive activity of students, reference scheme, types of students perceiving educational material, kinesthetic, visual,
audial.
В федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования обращено внимание на то, что процесс познания необходимо строить
с учетом возрастных, личностных, физиологических и
психологических особенностей обучающихся. В школе
следует осуществлять подготовку выпускника, который
должен усваивать не только теоретическую базу, но и
приобретать умение объяснять процессы, происходящие
в действительности с научной точки зрения [1].
Задача учителя заключается в том, чтобы развить
интерес к предмету у обучающегося, активизировать
учебно-познавательную активность. При методическиправильном построении уроков и при учете индивидуальных особенностей учащихся учебный процесс может
стать увлекательнее. Однако на ранней стадии освоения школьного курса химии, когда учебный материал в
большей степени представлен в вербальном и знаковом
виде, наблюдается снижение познавательного интереса
к изучаемому предмету, и как следствие, и непонимание
изучаемого материала.
Для поддержания и развития интереса следует учитывать не только материал учебника, требования программы, но и психологические особенности обучающегося, последовательность поступления информации в
22

мозг. Отсюда использование полимодального обучения
в изучении школьного курса химии является актуальным.
Термин «модальность» в современной педагогической энциклопедии и толковом психологическом словаре связан с «принадлежностью к определенной сенсорной системе, использующейся для характеристики
либо ощущения, либо сигнала. В первом случае имеется
в виду возникновение ощущения в определенной сенсорной системе, во втором – адекватность раздражения
определенного анализатора» [3;4].
Под модальностью понимается процесс получения
информации через определенные каналы восприятия.
Как человек видит, чувствует, слышит – это всё определенные виды модальностей, помогающие в последствии
осмыслять и воспроизводить полученный материал
окружающей действительности [5].
Полимодальное обучение в психолого-педагогической и методической литературе рассматривается как
совокупность методик, опирающихся на знания и умелое использование особенностей восприятия и обработки информации разными сенсорными каналами и разными полушариями мозга. Отсюда полимодальное обучение связано с развитием мыслительной деятельности
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обучающегося, с его умением работать с информацией и
умело использовать ее в решении учебных задач [6]
М. А. Ахметов [7] утверждает, что цель полимодального обучения направлена на развитие в сознании
учащихся большого числа образов об определенном явлении, что является основой мышления и развития понятий. Он отмечает важность формирования способности
переводить один образ в другой, учебный материал из
одной вида в другой. Если учащийся, который обладает
такой способностью, может по рассказу учителя мысленно представить образ у себя в мозге, запоминая информацию в визуальной форме, то он сможет описывать
ее словами и запоминать на длительное время.
Отсюда в процессе обучения учителю следует ориентироваться на специфику познавательных процессов
школьников и понимать процесс развития умственной
деятельности как вследствие различных способов передачи информации. Также следует учесть воздействия,
способствующие развитию умственной деятельности
учащегося. И на основе психологических особенностей
восприятия программного материала определить методы, способы и приемы обучения, направленные на активизацию восприятия. Целесообразно варьировать подачу учебного материала в соответствии с возможностями
учащегося [8].
И. Д. Сотникова [9] в своих исследованиях приходит
к выводу, что при обучении детей важно не само преобладание той или иной модальности, как уровень ее организации, а развитие у школьников ресурсных модальностей и пролификация доминирующей модальности.
Якиманская И. С. [10] отмечает, что не только обучение надлежит быть полимодальным, но также и учебные
пособия, учебники. Учебники такого рода будут представлять одну и ту же информацию в разных контекстах
и в различных стилях, тем самым они смогут заинтересовать различные группы учащихся. Надо обозначить
работу учителя с различными учащимися с учетом типа
модальностями с целью организации более эффективного обучения.
Признавая уникальность каждого индивида, школьные психологи выявили следующую типологию восприятия информации: визуально-, аудиально- и кинестетически-ориентированные индивиды, которые наиболее
часто встречаются.
Учитывая психологические особенности визуалов,
которые выражены забывчивостью, большей эмоциональностью, высокой фантазией, следует учебный процесс организовывать так, чтобы создать условия для
проявления их индивидуальности. Для них важны процесс и форма подачи информации. Они воспринимают
информацию через зрительный анализатор. Поэтому
в учебном процессе учителю следует в значительной
степени использовать наглядные средства обучения.
Можно предложить учащимся самостоятельное создание средств наглядности (презентация, таблицы, схемы,
рисунки, модели) или процесс описать ситуацию, придумать рассказ, составить задания по теме и т.д.
Аудиалы имеют острый слух и хорошую память.
Опираясь на физиологические особенности, учителю
следует на уроке использовать голосовое ударение, растянутость речи при объявлении наиболее значимых моментов.
Ученики-кинестетики воспринимают информацию
зрительным анализатором, но в отличие от визуалов, у
них не возникает внутреннего образа. Для лучшего понимания материала им необходимо приобретение собственного опыта через самостоятельное проведение эксперимента, систематическое выполнение упражнений и
т.д.
При организации группового обучения более результативной вариацией является совместная работа аудиалов и визуалов. Учитывая особенность кинестетиков, их
деятельность следует наиболее полно использовать на
стадиях закрепления, обобщения и систематизации изНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

учаемого материала.
Диагностическое определение по количественной
наполняемости школьников в классах показало, что в
основном идет преобладание визуалов (69%) и в меньшей степени представлены аудиалы (25%) и кинестетики (6%). Отсюда учебный процесс учителями выстраивается с ориентацией на визуалов. При этом аудиалы и
кинестетики, как правило, остаются без какой-либо учительской помощи в познании учебного материала.
Большинство учителей останавливается на основных
пунктах объяснения, повторяя учебный материал несколько раз иными словами, что позволяет ученикам понимать предмет обсуждения лучше. После завершения
объяснения учителю желательно вернуться к главным
его этапам и умозаключениям.
Возможность объяснения учителем «другими словами» позволяет учащимся полученную информацию в
вербальной форме зафиксировать в сознании в различных аудиальных, визуальных и кинестетических образах
(рисунок 1).

Рисунок 1- Процесс перехода информации в сознание обучающегося
Первоначальная информация, полученная учащимся
с различным типом ведущей модальности, поступает в
сознание через визуальный канал при прочтении или
через аудиальный канал – при прослушивании. Для
кинестетика возможно эффективное использование
средств, вызвыющих деятельность самого учащегося
с данными типом доминантной модальности.
Обучающийся формирует и развивает образ в своем
сознании на основе полученого учебного материала
в форме картинок – для визуалов, звуков – для
аудиалов, чувств – для кинестетиков и т.д. Активизация
мыслительной деятельности заключается в наложении
образа, который появился в сознании ученика, на
жизненный опыт обучающегося, в результате чего
происходит запоминание образа и усвоение нового
понятия. На заключительном этапе происходит
рефлексия, учащийся анализирует полученный материал
с учетом усвоенных понятий и умений. Учитель
возвращается к изучаемому материалу через выполнения
упражнений и заданий, которые воздействовали
на аудиала, кинестетика и визуала посредством
полимодальных действий, повышающих эффективность
усвоения учебно-программного материала.
Отмечено, что понимание происходит, когда образ,
существующий в сознании учителя и переведенный в
вербальную форму, накладывается с образом, который
возникает в голове у обучающегося при прослушивании
учебного материала [11-23]. Если образ учителя не совпал с образом ученика, то процесс понимания не происходит.
Одним из важных условий успешного усвоения
учебного материала является «визуальный переход»
[11] – деятельность обучающегося, при котором в его
сознании картинка переходит в термин и наоборот. У
учеников на раннем этапе изучения химии эта проблема
является популярной, потому что они не понимают значение слов и определений, восприятия наглядного пособия и использование символики.
Для решения проблемы перевода материала из одной
формы в другую используют опорные схемы, необходимые для формирования речи учащихся.
Опорная схема содержит две части:
- опорный сигнал (представляет собой картинку, за23
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рисовку и т.д.);
- текст, применяемый для дальнейшего составления
рассказа и комментирования опорного сигнала.
Опорная схема эффективна в учебном процессе при
решении «визуального перехода», т.к. не все учащиеся
способны ее воспроизвести. На это влияют уровень владения речью, психическое и умственное развитие, развитие восприятия и запоминания. Использование опорной схемы повышает эффективность обучения, т.к. это
увеличивает познавательную активность учащихся. При
составлении опорной схемы необходимо использовать
знакомые ученикам рисунки, модели, ключевые слова,
что делает легче пересказ и комментирование, это упрощает осуществление самоконтроля при выполнении
упражнений.
На уроках небольшое количество преподавателей
используют хоровое проговаривание терминов вслух.
Хотя при произношении определения вслух учащийся
выполняет двойную работу. Он, произнося определенный термин, запоминает его посредством движением
мышц ротовой полости и дважды слышит, как во внешней среде, так и внутри.
На основе вышеизложенного приходим к выводу,
что полимодальное обучение ориентировано как на более прочное обучение знаниям, так и на развитие личностных качеств учащихся.
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Аннотация. В статье обоснованы организационные основы профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования, которые предполагают разработку и внедрение совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных нормативно-правовых, организационных и процессуальных шагов реализации
непрерывного профессионального развития экономиста. Методическим инструментарием исследования стали
общенаучные и конкретно научные методы: анализ литературы и нормативных документов; сравнение, классификация, обобщение, ретроспективный и сравнительный анализ. Проанализированы и обобщены положения стандартов высшего экономического образования в Украине за 1998–2018 гг. Определено, что организационные основы
содержания профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования Украины
в период 1998–2013 гг. основаны на принципах профессионального развития; преемственности в изучении содержания учебных дисциплин в рамках горизонтального и вертикального непрерывного образования; предметно-ориентированного подхода; компетентностного подхода; научности; доступности; систематичности и последовательности; связи теории с практикой; единства обучения, воспитания и непрерывного личностного профессионального
развития будущего экономиста; унификации и дифференциации. С введением в 2018–2019 у. г. нового поколения
стандартов высшего образования по экономическим специальностям, констатирован переход к результат-ориентированной парадигме профессиональной подготовки будущих экономистов.
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Abstract. The article substantiates the organizational basis for professional training of future economists in the system of
continuing education, which involve the development and implementation of a set of interrelated and interdependent regulatory, organizational and procedural steps to implement the continuous professional development of an economist. General
scientific and specifically scientific methods became the methodological tools of the study: analysis of literature and regulatory documents; comparison, classification, synthesis, retrospective and comparative analysis. Analyzed and summarized
the provisions of the standards of higher economic education in Ukraine for 1998–2018. It was determined that the organizational basis of the content of professional training of future economists in the system of continuous education of Ukraine
in the period 1998–2013 was based on the principles of professional development; continuity in the study of the content of
academic disciplines in the framework of horizontal and vertical continuing education; subject-oriented approach; competence approach; scientific; accessibility; systematic and consistent; communication theory with practice; unity of education,
upbringing and continuous personal professional development of the future economist; unification and differentiation. With
the introduction of 2018–2019 a new generation of higher education standards in economic specialties, the transition to a
result oriented paradigm of training future economists is stated.
Keywords: higher economic education, branch of knowledge, specialty, content of education, result oriented approach,
competence approach, professional training of economists, level of higher education, standard of higher education, system
of continuous education.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Среди
современных образовательных трендов первенство, на
наш взгляд, принадлежит непрерывному профессиональному развитию. В «Национальном образовательнонаучном глоссарии» термин «непрерывное профессиональное развитие» определен как «непрерывный процесс обучения и совершенствования профессиональных
компетенций специалистов после получения высшего
и / или последипломного образования, что позволяет
специалисту поддерживать или улучшать стандарты
профессиональной деятельности и продолжается в течение всего периода его профессиональной деятельности»
[1, с. 11]. Фактически, непрерывное профессиональное
развитие – цель системы непрерывного образования.
Ведущую роль в профессиональной подготовке будущих экономистов возложено на систему непрерывного
образования.
С принятием в 2014 г. Закона Украины «О высшем
образовании», начался новый этап реформирования системы высшего образования, предусматривающий академическую автономию, компетентностный подход к
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содержанию образования и др. С 2015 г. начался процесс
разработки нового поколения стандартов высшего экономического образования в контексте новой образовательной парадигмы. Современные процессы глобализации, создание единого европейского пространства высшего образования, цифровая трансформация экономики
и образования побуждают нас к исследованию организационных основ профессиональной подготовки будущих
экономистов в системе непрерывного образования.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Анализ публикаций
по проблеме организационных основ профессиональной
подготовки будущих экономиста в системе непрерывного образования показал, что в трудах отечественных
ученых она не нашла должного отражения. В диссертационном исследовании Л. Максимовой теоретически
обоснованы организационно-педагогические основы
обеспечения качества профессиональной подготовки
будущих экономистов средствами информационно-коммуникационных технологий, разработана и экспери25
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ментально проверена эффективность информационнокоммуникационной учебной среды как средства формирования профессиональной компетентности будущих
экономистов [5]. В 2016 г. Г. Ковальчук защитила докторскую диссертационную работу на тему: «Теоретикометодические основы технологий обучения экономическим дисциплинам в системе непрерывного образования» [6]. В исследованиях автора проанализированы
теоретические аспекты профессиональной подготовки
будущих экономистов [7–8].
Формирование целей статьи (постановка задачи).
Цель статьи – охарактеризовать организационные основы профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Прежде всего, обратимся к определению понятий «организационный» и «основания». В «Словаре украинского языка» понятие «организационный» определено как
«связанный с организацией чего-либо, осуществляющий организацию чего-нибудь» [2, с. 739]. В «Большом
толковом словаре современного украинского языка» [3,
с. 856] и в «Словаре украинского языка» понятие «основы» трактуется как «основа чего-либо; то главное,
на чем основывается, базируется что-либо; исходное,
главное положение, принцип; основа мировоззрения,
правило поведения; способ, метод осуществления чегонибудь» [2, с. 300].
Нам импонируют подходы Л. Березовской к определению понятия «организационно-педагогические основы», которая под организационными основаниями
понимает «подготовку, разработку и принятие основополагающих документов, осуществление и реализацию
реформы, ее организаторов и участников» [4, с. 4].
Таким образом, обобщая предложенные выше определение понятия «организационные основы» и исходя
из толкования термина «основы» как «основа, исходное, главное положение, принцип; основа мировоззрения, правило поведения; способ, метод осуществления
чего-либо», под «организационными основами профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования» понимаем совокупность
взаимосвязанных и взаимообусловленных нормативноправовых, организационных и процессуальных основ
реализации непрерывного профессионального развития
экономиста.
Хронологические рамки исследования организационных основ профессиональной подготовки будущих
экономистов в системе непрерывного образования охватывают период 1994–2019 гг. До 1994 г. система высшего образования Украины действовала преимущественно
на основании нормативно-методических документов
Советского Союза. Но, в связи с попыткой реформировать национальную систему высшего образования, в
направлении ее сближения с системами высшего профессионально-ориентированного академического образования, наряду с сохранением образовательно-квалификационного уровня «специалист», законодательством
Украины были введены два новых уровня академического образования: «бакалавр» и «магистр». Это потребовало разработки нового нормативно-правового и нормативно-методического обеспечения функционирования
системы непрерывного экономического образования.
С 1993 г. начался процесс разработки образовательнопрофессиональных программ подготовки по различным
направлениям и специальностям высшего образования.
В 1994 г. разработан перечень направлений и специальностей высшего образования, содержащий почти шестьдесят направлений подготовки и более шестисот специальностей образовательно-квалификационных уровней
специалиста и магистра. Как показал собственный опыт
научно-педагогической деятельности в заведениях высшего образования, перечень 1994 г. оказался прекрасно
приспособленной для коммерциализации высшего эко26
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номического образования эклектичной смесью традиционных названий отраслей экономики Украины и новых
научных направлений и специальностей.
Среди государственных нормативных документов,
которые определяли нормативное содержание обучения, устанавливали требования к объему подготовки
специалистов экономических специальностей на образовательно-квалификационных уровнях «бакалавр»,
«специалист» и «магистр» в 1998–2013 гг. ведущее место занимали образовательно-профессиональные программы [9–12]. Именно образовательно-профессиональные программы подготовки бакалавров, специалистов
и магистров, как составляющие отраслевого стандарта
высшего образования, были обязательными для органов
управления высшим образованием и высших учебных
заведений, а также министерств, ведомств, ассоциаций,
предприятий, организаций различных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность
по подготовке специалистов экономических специальностей на определенном уровне непрерывного экономического образования.
Первыми нормативными документами, которые урегулировали процесс профессиональной подготовки будущих экономистов, были сборники нормативных программ профессионально ориентированных дисциплин
для экономических специальностей, подготовленные
в 1996–1998 гг. авторскими коллективами Киевского
национального экономического университета. Анализ
сборника нормативных программ профессионально ориентированных дисциплин по специальности «Банковское
дело», дал возможность констатировать, что авторами
указаны цель дисциплины, ее тематическое содержание,
список рекомендованной литературы (отечественной и
переводной зарубежной). В программах некоторых дисциплин, например «Банковские операции», «Банковская
статистика», «Анализ инвестиционных проектов», указаны задачи учебного предмета [9, с. 17–51].
Проанализируем содержание нормативной части
образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра направления «Экономика и предпринимательство» [11]. На основе анализа констатируем,
что программа охватывает перечень нормативных (обязательных для изучения) дисциплин, объемы учебного
времени и формы контроля. В нормативную часть образовательно-профессиональной программы входят три
циклы: дисциплин гуманитарной подготовки (12 дисциплин, 2160 ч. (60 кредитов)) [11, с. 15], дисциплин естественно-научной и общеэкономической подготовки (18
дисциплин, 4320 ч. (120 кредитов)) [11, с. 16–17], профессиональной подготовки по специальностям (4–7 дисциплин, 2160 ч. (60 кредитов)) [11, с. 18–22].
Нам импонирует, что стандарт предусматривал перечень рекомендуемых выборочных дисциплин каждого
цикла с учетом специальностей [11, с. 23–29] в рамках
направления подготовки «Экономика и предпринимательство», а также предусматривал учет специфики отрасли, региона, пожеланий стейкхолдеров и интересов
студентов [11, с. 11].
Анализ содержания образовательно-профессиональной программы подготовки магистра по специальностям
отрасли знаний «Экономика и предпринимательство»
[12], дал основания для вывода, что он в 2013 г. изменено соотношение учебного времени на циклы дисциплин. Так на цикл профессиональной подготовки предусмотрено 1368 ч. (38 кредитов, один кредит равен 36
академическим часам), из которых 42,1 % (576 ч. (16
кредитов)) предусмотрено на нормативные дисциплины
и 57,9 % (792 ч. (22 кредиты)) – на выборочные дисциплины [12, с. 10]. Нововведением стандарта было внедрение компетентностной парадигмы: образовательнопрофессиональная программа содержит аннотации нормативных дисциплин. Структуру аннотаций изложено с
учетом компетентностного подхода. Аннотация содержит следующую информацию: цель дисциплины, задачи
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дисциплины, предмет дисциплины, место дисциплины в
учебном процессе подготовки специалистов; знания и
умения, формируемые при изучении дисциплины; тематическое содержание дисциплины [12, с. 11; 30–103].
В 2015–2018 гг. наработаны нормативные документы, позволяющие достижения задач, указанных
в Национальной стратегии развития образования в
Украине на период до 2021 г. Стандарты высшего образования разработаны на основании компетентностного
подхода и согласованы с Национальной рамкой квалификаций.
Постановлением Кабинета министров Украины от
29.04.2015 г. № 266 утвержден перечень 29 отраслей
знаний и специальностей, по которым осуществляется
подготовка в высших учебных заведениях. В постановлении указан перечень экономических специальностей,
а именно: специальность 051 Экономика (отрасль знаний 05 «Социальные и поведенческие науки») и специальности 071 Учет и налогообложение; 072 Финансы,
банковское дело и страхование; 073 Менеджмент; 075
Маркетинг; 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность отрасли знаний 07 Управление и
администрирование [13], наработан механизм согласования старых и нового перечня отраслей знаний и специальностей [14].
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Украины в 2018 г. введены стандарты
высшего образования с шести экономических специальностей первого (бакалаврского) уровня высшего образования: 051 Экономика, 071 Учет и налогообложение, 073
Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Предпринимательство,
торговля и биржевая деятельность.
Проанализируем стандарт высшего образования
Украины первого (бакалаврского) уровня, отрасли знаний 05 «Социальные и поведенческие науки», специальности 051 «Экономика» [15]. Стандарт определяет:
объем кредитов ЕКТС, необходимый для получения соответствующего уровня высшего образования; перечень
компетенций выпускника; формы аттестации; требования к наличию системы внутреннего обеспечения качества высшего образования и др. В сравнении с предыдущем поколением стандартов, которые до 70 % определяли содержание нормативных учебных дисциплин, отличительной особенностью новых стандартов подготовки
бакалавров с экономических специальностей есть формулирование результатов обучения. Фактически именно результат ориентированная и компетентностная парадигмы позволяют сфокусировать профессиональную
подготовку на учебных достижениях, профессиональном и личностном становлении будущего экономиста.
Итак, стандарт включает перечень результатов обучения
как индикаторов компетенций, которые приобретает будущий бакалавр экономики в системе непрерывной профессиональной подготовки, способствующих успешной
личностной и профессиональной самореализации выпускника.
Проанализируем стандарт первого (бакалаврского) уровня высшего образования отрасли знаний 05
«Социальные и поведенческие науки», специальности
051 «Экономика» [15]. На основе анализа установлено,
что нормативное содержание подготовки бакалавра,
сформулированное в терминах результатов обучения
можно объединить в следующие группы: профессиональные способности (знать и использовать экономическую терминологию, объяснять базовые концепции
микро- и макроэкономики; понимать принципы экономической науки, особенности функционирования экономических систем; применять аналитический и методический инструментарий для обоснования предложений и
принятия управленческих решений различными экономическими агентами и др.), общую грамотность (уметь
использовать данные, предоставлять аргументацию,
критически оценивать логику и формировать выводы
из научных и аналитических текстов по экономике; овНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)
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ладеть навыками устной и письменной профессиональной коммуникации на государственном и иностранном
языках и др.) и развитие личности. К составляющими
личностного становлении будущего экономиста отнесено: определять и планировать возможности личного
профессионального развития; демонстрировать базовые
навыки креативного и критического мышления в исследованиях и профессиональном общении, воспроизводить моральные, культурные, ценности, приумножать
достижения общества в социально-экономической сфере, пропагандировать ведения здорового образа жизни,
демонстрировать гибкость и адаптивность в новых ситуациях, в работе с новыми объектами, и в неопределенных условиях; показывать навыки самостоятельной
работы, демонстрировать критическое, креативное, самокритичное мышление; демонстрировать способность
действовать социально ответственно и сознательно на
основе этических принципов, ценить и уважать культурное многообразие, индивидуальные различия людей и
др. [15].
Введение в действие с 2018–2019 учебного года стандартов высшего образования по экономическим специальностям позволит гармонизировать украинскую и
европейскую системы непрерывной профессиональной
подготовки будущих экономистов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Итак, организационные
основы профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования предполагают разработку и внедрение совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных нормативно-правовых,
организационных и процессуальных шагов реализации
непрерывного профессионального развития экономиста
[16-22]. Организационные основы содержания профессиональной подготовки будущих экономистов в системе
непрерывного образования в период 1998–2013 гг. основывался на таких принципах: профессионального развития; преемственности в изучении содержания учебных
дисциплин в рамках горизонтального (на уровнях бакалавра, специалиста и магистра) непрерывного образования; преемственности в изучении содержания учебных
дисциплин профессиональной подготовки в рамках
вертикального (бакалавр – специалист – магистр) непрерывного образования; предметно-ориентированного
подхода; компетентностного подхода; научности; доступности; систематичности и последовательности; связи теории с практикой; единства обучения, воспитания
и непрерывного личностного профессионального развития будущего экономиста; унификации (нормативная
составляющая) и дифференциации (выборочная составляющая). На основе анализа и обобщения положений
законодательно-нормативных документов 2015–2018 гг.
доказано, что стандарты высшего экономического образования является основополагающим компонентом базы
нормативно-законодательного обеспечения системы
высшего образования и призваны на государственном
уровне гарантировать качество высшего образования,
единство подходов к формированию и оценки нормативного содержания подготовки соискателей высшего
образования.
Дальнейшего исследования требует вопрос дидактических основ профессиональной подготовки будущих
экономистов в системе непрерывного образования.
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Анотація. У статті висвітлено процеси становлення і розвитку методологічних аспектів інтеграції екологічної
та економічної культур на початку ХХІ століття. Акцентовано роль інтеграції у становленні культурологічного
рівня майбутнього фахівця. Показано можливості еволюційного моделювання як створення моделі розвитку певного явища протягом конкретного історичного періоду та пошуку шляхів оптимізації еколого-економічної підготовки
фахівців. Обґрунтовано методологічні засади інтеграції екологічної та економічної культур (впровадження в зміст
освіти не лише методологічних знань, а й посилення інтеграційного значення, мети, знань, узагальнювальних
ідей тощо); застосування інтегральних мірил сформованості понять та умінь; орієнтування на інтегративну природу сприйняття людиною гуманітарних і природничо-наукових основ осягнення суті довколишньої дійсності;
методологічні передумови розвитку інтегративного мислення; врахування логіки розвитку і мислення формуючи у студентів наукові поняття – природничо-наукові, гуманітарні, математичні тощо, а також моральні цінності;
врахування особливостей формування понять, що є загальними для різних навчальних дисциплін, і перетворення
їх на інтегративні наукові поняття, з органічним поєднанням інформації з певних дисциплін; виокремлення стилів
поняттєвого мислення (емпіричний, теоретичний, інтегративний), потенційно доступних і гуманітаріям, і природничникам тощо). Розглянуто конкретний приклад використання методологічного принципу доповнюваності.
Ключові слова: формування, розвиток, інтеграція, інтегративний підхід, екологічна культура, економічна
культура, фахівець, методологічні знання, еволюційне моделювання, еколого-економічна підготовка, принцип
доповнюваності.
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Abstract. The article covers the processes of the formation and development of methodological aspects of the integration
of ecological and economic cultures at the beginning of the XXIst century. The role of integration in the development of
the cultural level of the future specialist is emphasized. It shows the possibilities of evolutionary modeling as the creation
of models for the development of a particular phenomenon during a specific historical period and the search for ways to
optimize the ecological and economic training of specialists. The methodological bases of the integration of ecological and
economic cultures are substantiated (the introduction of not only methodological knowledge into the curriculum, but also the
strengthening of the meaning of integration, its goal, knowledge, the generalization etc.); the application of integral measures
of the formation of concepts and skills, the orientation on the integrative nature of the human perception of the humanities,
natural and scientific foundations of comprehension of the essence of the surrounding reality; methodological preconditions
of the development of the integrated thinking; scientific phenomena – natural scientific, humanitarian, mathematical and
others, as well as moral values; taking into account the peculiarities of the formation of concepts that are common to different
educational disciplines, and their transformation into integrative scientific concepts, with the combination of information
from certain disciplines; identification of styles of conceptual thinking (empirical, theoretical, integrative), potentially available both for humanitarians and naturalists, etc. A set example of using the methodological principle of supplementation is
considered.
Keywords: formation, development, integration, integrative approach, ecological culture, economic culture, specialty,
methodological knowledge, evolutionary modeling, ecological-economic preparation, principle of complement.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Освітня діяльність розвивається на основі вирішення
важливих проблем нинішнього суспільства: екстенсивного розвитку людства, погіршення екологічного стану,
повсякчасних економічних криз тощо. Недостатній досвід у вирішенні зазначених проблем спонукає застосовувати метод спроб і похибок, а це здебільшого спричинює
негативні наслідки. Тож учені акцентують на потребі
використовувати насамперед новітні наукові методи для
вирішення зазначених проблем. Водночас «з середини
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ХХ ст. роль природного чинника в економіці зростає в
часі і просторі, поступово перетворюючись в головний,
вихідний фактор виробництва життєвих благ» [1, с. 9].
Зазначена проблема особливо важлива для України, з її
екологічно розбалансованою економікою, виснаженим
природним капіталом, забрудненим довкіллям.
Аби в майбутньому зберегти й відтворити навколишнє середовище, потрібний належний рівень і екологічної,
і економічної культури фахівців, а також їх органічний
інтегративний взаємозв’язок. Інтеграція є досить широкою і багатоплановою категорією, яка об’єднує геть
29

Kozlovsky Yuriy Mikhailovich, Kozlovskaya Irina Mikhailovna, Savka Iryna Volodymyrivna
INTEGRATED APPROACH TO FORMATION OF THE ECOLOGICAL ...

усі процеси діяльності людства – від об’єднання країн
до об’єднання методів навчання. Важливо зазначити, що
інтеграція в освітніх межах має ґрунтуватися на загальнопедагогічних, дидактичних, виховних, управлінських
законах і закономірностях. Сьогодні спостерігаємо в науковому обороті безліч різновидів інтеграції: педагогічна, психологічна, управлінська, дидактична, соціальна,
державна, інтеграція впливу та багато інших. З метою
результативного застосування інтеграції на практиці
насамперед необхідне забезпечення теоретико-методологічної основи інтеграційних процесів, дедалі актуальніших і перспективніших у розвитку суспільства, передусім науки і освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. У педагогічній науці досліджуються проблеми доповнюваності в інтеграції культур
(Г. Г. Гранатов [1], Н. А. Плугина [1], О. М. Железнякова
[2]), методологічний аспект інтеграції екологічної та
економічної культур (Ю. М. Козловський [3]), розвиток
екологічної економіки (Л. Г Мельник) [4], особливості стилю мислення у природознавстві (И. Б Новик [5]),
культурологічний підхід до формування системи неперервної екологічної підготовки фахівців (В. Ф. Прусак
[6]), особливості формування екологічної культури студентів вищих технічних закладів освіти (Н. П. Єфіменко
[7]), формування економічної культури майбутніх учителів (Д. О. Разуменко [8], Т. Ф. Скиба [9], питання загальної екологічної підготовки (С. М. Соболєва, Т. Є. Царик,
В. В. Файфура [11] та ін. [12-19]).
Водночас проблема інтегративної взаємодії та методологічної єдності екологічної та економічної культури
майбутніх економістів не була об’єктом педагогічного
дослідження. Частково ці питання автори вже розробляли у своїх наукових працях (Ю. М. Козловський [3],
І. В. Савка [20]). Пропонована стаття є продовженням
розпочатих досліджень.
Формування цілей статті (постановка завдання). Наше завдання – обґрунтувати доцільність та
методологічні засади розвитку інтеграції екологічної та
економічної культури фахівців.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Провідна ідея дослідження ґрунтується на положенні
про те, що формування еколого-економічної культури
фахівців доцільно розглядати у їх історичному аспекті
в контексті посилення інтеграційних процесів. На межі
ХХ-ХХІ століття введено поняття освітньої інтегрології
як галузі педагогічного знання, що досліджує сутність,
закономірності і застосування інтеграції в освіті. Інакше
кажучи, інтеграція наполегливо наголошує на єднанні
всіх складових і процесів, на знаходженні методів
об’єднання колись відокремлених елементів. Це може
видаватися вкрай сміливим порівнянням, утім розпилений, розбитий ущент після гріхопадіння людський світ
також у невпинних пошуках дарованої Господом єдності,
цілісності й повноти. Тож впроваджувати й активно
розвивати таку галузь наукових знань як інтегрологію
просто необхідно. Едукаційна інтегрологія об’єднує і
дидактичні, і виховні, і розвивальні, і культурологічні
аспекти передання досвіду від покоління до покоління,
створюючи
едукаційний
простір
нинішнього
суспільства.
Водночас «економічно спрямований прагматизм
відносин людини з природою, отримання економічного
прибутку будь-якою ціною, недостатній рівень
екологічних знань, екологічної свідомості та екологічної
культури всіх верств населення – основні чинники загострення сучасної екологічної ситуації в Україні» [7,
с. 3]. Вирішення зазначених завдань значною мірою
залежать від якості екологічної підготовки майбутніх
фахівців економічного профілю, професійна діяльність
яких пов’язана з безпосереднім використанням природ30

pedagogical
sciences

них ресурсів, технологічними процесами, що забруднюють навколишнє природне середовище.
З культурологічної точки зору, освіта є ніщо інше,
як одна з умов відтворення діяльності. З позицій формування системи неперервної екологічної підготовки,
культурологічний підхід розглядають «як основний спосіб структуризації знань. Він заснований на
інтеграції навчальних дисциплін, створенні цілісного
образу епохи, культури» [2, с. 475]. Культурологічний
підхід у єдності з особистісним і діяльнісним становлять
сутність гуманістичної педагогіки. Їх використання дає
змогу створити культурно-освітній простір для розвитку
та саморозвитку особистості.
Екологічну культуру розглядають як цілісну сутнісну
характеристику особистості майбутнього спеціаліста,
один з показників рівня його фахової підготовки, як
цілісне особистісне утворення, яке характерне сформованим ціннісно-мотиваційним ставленням до навколишньої
дійсності та людства, високим рівнем оволодіння системою екологічних знань, знань нормативних документів,
способами творчої екологічної діяльності, що дає змогу
особистості найповніше реалізувати себе в професійній
діяльності [4, с. 7]. Екологічна культура фахівця є атрибутивною складовою його професійної підготовки.
Економічну культуру розглядають як один з елементів
професійної культури, «що ґрунтується на створених
людиною економічних нормах, правилах, вимогах і способах, пов’язаних з діяльністю щодо життєзабезпечення
і зафіксованих в економічній свідомості, а також який
безпосередньо пов’язаний з реалізацією цих знань
у сфері економіки» [22, с. 42]. Економічна культура
особистості виступає якісною характеристикою, яка
показує рівень економічних знань, навичок та вмінь,
ступінь реалізації здібностей і можливостей людини в
економічній сфері суспільства – виробництві, розподілі,
обміні і споживанні матеріальних благ і послуг. Сутність
економічної культури особистості можна розглядати як
органічне поєднання розвинутої економічної свідомості,
переконаності і практичної економічної діяльності.
У змісті навчання студентів вищих навчальних
закладів необхідно відображати об’єктивні процеси посилення взаємозв’язків економіки та екології, оскільки
екологічних проблем практично неможливо вирішувати
поза економікою. Економічні системи разом з довкіллям
створюють еколого-економічні системи. Водночас
«гарантією тривалого і стабільного існування екологоекономічних систем є збалансованість (своєрідний гомеостаз), гармонійність цих взаємозалежних стосунків між
природою і людиною» [3, с. 86]. Унікальність екологоекономічних систем вимагає індивідуального підходу до
вирішення природоохоронних проблем і забезпечення
екологічної безпеки.
Із початком ХХІ століття розвиток і діяльність екологоекономічних систем стають дедалі актуальнішими, тож
потреба в їх дослідженні та коригуванні щоразу зростає.
Зазначені процеси необхідно оперативно відображати
передусім у змісті вищої освіти.
Сьогодні питання творення творчої, духовної
особистості,
якій
притаманні
загальнолюдські,
національні та професійні цінності, вкрай важливе.
Відтак у психіці людини під час навчання, виховання цiлiсного світосприйняття як передумови створення системи цінностей можливе лише з урахуванням
iнтеграцiйних процесів. З метою формування творчої
особистості фахівця з належними фаховими знаннями
й навичками, єдиним світоглядом та системою загальнолюдських і професійних цінностей доцільно виявляти культурологічні аспекти та засоби їх інтеграції.
Це одне з нагальних завдань сучасної педагогіки.
Культура є цілісним, інтегративним поняттям, хоча
з найрізноманітнішими складовими – від культури
праці до естетичної культури, від побутової до високих аспектів культури моральної. Зведення екологічної
й економічної складових у професійній культурі
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спеціаліста доцільне, тож обсяги та поглиблення
взаємодії зазначених культурологічних складових культури зростають і, очевидно, зростатимуть надалі.
Отож, ми обґрунтували методологічні основи інтеграції екологічної та економічної культур як
органічного результату взаємодії природничо-наукової і
гуманітарної культур, раціонального та ірраціонального
в оцінці довкілля:
– впровадження в зміст освіти не лише методологічних
знань, а й посилення інтеграційного значення, мети,
знань, узагальнювальних ідей тощо;
– застосування інтегральних мірил сформованості
понять та умінь, ґрунтуючись на їх узагальненості,
згорнутості, ґрунтовності, системності, усвідомленості;
– орієнтування на інтегративну природу сприйняття
людиною гуманітарних і природничо-наукових основ
осягнення суті довколишньої дійсності;
– методологічні передумови розвитку інтегративного
мислення, тобто єдиний науково-гуманітарний і
теологічний «образ Світу і місце людини в ньому», що
встановлюють ціннісний зміст зв’язку людини з природою;
– послуговування провідними засадами і законами: еволюції в інтегративній логіці (відповідність,
природодоцільність, доповнення тощо);
– врахування логіки розвитку і мислення формуючи у студентів наукові поняття – природничо-наукові,
гуманітарні, математичні тощо, а також моральні
цінності;
– врахування особливостей формування понять, що є
загальними для різних навчальних дисциплін, і перетворення їх на інтегративні наукові поняття, з органічним
поєднанням інформації з певних дисциплін;
– виокремлення стилів поняттєвого мислення
(емпіричний, теоретичний, інтегративний), потенційно
доступних і гуманітаріям, і природничникам, для встановлення перспективного стилю для майбутнього фаху.
Розглянемо детальніше деякі з означених положень.
Винятково завдяки багатофакторному моделюванню можливе належне врахування безлічі чинників впливу на роботу вищого навчального закладу. Ієрархізацію
й обсяги, сутність і значущість їх можливо визначити тільки теоретико-методологічним дослідженням.
Формування розвитку соціальних систем – найскладніше
завдання теорії побудови моделей, адже необхідно показати не лише контури й стадії розвитку процесу,
а й встановити основні точки його екстраполяції у
майбутнє.
За еволюційного моделювання процес моделювання складної соціально-економічної системи «зводиться
до створення моделі його еволюції або до пошуку допустимих станів системи, до процедури (алгоритму)
відстеження допустимих станів (траєкторій), атрибутів
еволюційної динаміки» [21, с. 150]. При дослідженні
еволюції системи необхідна її декомпозиція на
підсистеми з метою забезпечення ефективної взаємодії
з оточенням; оптимального обміну матеріальними,
енергетичними, інформаційними, організаційними ресурсами; еволюції системи в умовах динамічних змін
і зміни цілей, структури та рівня складності системи;
керованості системи та стійких зв’язків з підсистемами,
зворотного зв’язку.
У результаті аналізу цих тенденцій стверджуємо,
що «принцип доповнюваності можна розглядати як
логічну ланку, що забезпечує перехід від лінійного,
традиційного одновимірного представлення знання
до багатовимірного, а від нього до нового нелінійного
тринітарного представлення знання і його основних компонентів» [23, с. 21]. Далі автор цілком слушно стверджує, що на основі синергетичного підходу
здійснюється єдність класичної і некласичної педагогіки,
яке представляє системну доповнюваність, де третім
елементом є постнеокласична педагогіка.
На нашу думку, реалізація інтегративного підходу
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до формування системних еколого-економічних знань
та умінь майбутніх фахівців базується на таких концептуальних засадах: концептуальне бачення розробки
інтегрованого змісту професійної підготовки на засадах філософії освіти, методології педагогічної науки,
використанні системного, діяльнісного, когнітивного та
особистісно орієнтованого підходів; підвищення якості
фахової підготовки та її відповідність сучасним вимогам
суспільства вимагає поглиблення процесів інтеграції
змісту навчання; передумовами інтеграції є визначення її теоретичних рівнів (методологічного, загально
педагогічного, дидактичного та методичного); процес
інтеграції професійних знань та умінь вимагає формування відповідного освітнього середовища; інтегровані
знання та уміння відповідають принципам наступності
та ідеям неперервності професійної освіти; навчально-методичне забезпечення системи інтегрованих
знань та умінь передбачає застосування найновіших
засобів отримання, передачі та збереження інформації,
доступність викладу змісту навчального матеріалу, розробку найрізноманітніших методів, форм та засобів навчання; завданням викладача є розуміння значущості
та практичне використання інтеграції знань та умінь
студентів; інтеграція знань та умінь реалізується під час
вивчення окремих навчальних дисциплін; позаурочній
діяльності, дипломного проектування, виробничої
практики та спеціально розроблених курсів, а також у
процесі самоосвіти; формування системи інтегрованих
знань та умінь є цілісним явищем, що охоплює процеси
навчання, виховання та розвитку студента, спрямоване
на вироблення моделей поведінки спеціаліста.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, зведення екологічної
й економічної складових у професійній культурі
спеціаліста доцільне, тож обсяги та поглиблення взаємодії зазначених культурологічних складових культури зростають і, очевидно, зростатимуть
надалі. Методологічні основи зведення екологічної та
економічної культур слугують органічним результатом взаємозв’язку природничо-наукової і гуманітарної
культур, раціонального та ірраціонального в довкіллі
та в освіті. Культурологічний підхід в інтеграції
економічних та екологічних проблем є визначальним,
оскільки в підсумку еколого-економічний ефект загалом суттєво залежить не тільки від професійного рівня
фахівця, але й від його професійної культури, передусім
економічної. На наше переконання, повноцінну і
максимально ефективну інтеграцію можливостей
екологічної та економічної підготовки фахівця забезпечить методологічний принцип доповнюваності під час
перехідного періоду, коли нове ще не стабілізувалося, а
належних підстав відмовитися від старого досі немає. На
нашу думку, об’єднання екологічної й економічної культури фахівця, послуговуючись методологічним принципом доповнюваності, забезпечить раціональність цього
процесу, з рівновагою між екологічною та економічною
складовими, їх локальною почерговою перевагою та
кореляцією з іншими складовими системи педагогіки
вищого начального закладу.
До подальших напрямів дослідження належить застосування обґрунтованих методологічних засад для
конкретних спеціальностей у вищих навчальних закладах.
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Анотація. У статті проаналізовано організаційні передумови становлення системи управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ століття. Констатовано, що українська початкова школа пройшла складний
шлях становлення та розвитку. Її витоки пов’язані з діяльністю двірцевих княжих шкіл, сільських та міських шкіл,
приходських та повітових училищ, цифирних шкіл, малих (двокласних) та головних (чотирикласних) училищ та ін.
З’ясовано, щo у пeршiй половині XIX ст. закладено передумови розвитку системи управління початковою школою,
основними з яких були: становлення централізованої державної системи управління навчальними закладами (заснування Міністерства народної освіти (1802 р.)); утворення навчальних округів та затвердження попередніх правил
народної освіти (регламентовано управлінську структуру та вертикаль управління й адміністративного підпорядкування, конкретизовано модель системи управління початковою школою: повітове училище → гімназія → університет → навчальний округ → Міністерство народної освіти (1803 р.)); реалізація ідеї наступності у системі освіти та
в управлінні нею («Статут гімназій, повітових і приходських училищ» (1828 р.)); посилення адміністративної влади
попечителя навчального округу та закріплення системи управління початковою школою («Положення про навчальні округи» (1835 р.)) та ін. Доведено, що новий етап у розвитку системи управління початковими школами в Україні
розпочався у 1864 р. із прийняттям «Положення про початкові народні училища».
Ключові слова: початкова школа, управління, організаційні передумови управління, система управління, попечитель, навчальний округ, Міністерство народної освіти, історія початкової освіти.
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Abstract. The article analyzes the organizational preconditions for the establishment of primary school management
system in Ukraine in the second half of the nineteenth century. It is stated that the Ukrainian primary school went through a
difficult path of formation and development. Its origins are related to the activity of princely schools, rural and urban schools,
parish and county schools, arithmetic schools, small (two-class) and main (four-class) schools, etc. It is found out that in
the first half of the nineteenth century the preconditions of primary school management were laid, the main ones were: the
establishment of the centralized state management system of educational establishments (establishment of the Ministry of
Public Education (1802)); the formation of educational districts and the approval of the previous rules of public education
(regulated the administrative structure and the vertical management, administrative subordination, specified the model of the
primary school management system: county school → gymnasium → university → educational district → the Ministry of
Public Education (1803)); realization of the idea of continuity in the system of education and its management («The statute
of gymnasiums, county and parish schools» (1828)); the strengthening of administrative authority of the educational district
trustee and the consolidation of the primary school management system («The regulations on educational districts» (1835))
and others. It is proved that a new stage in the development of the primary school management system in Ukraine began in
1864 with the adoption of the «Regulation on Primary Schools».
Key words: primary school, management, organizational preconditions of management, management system, trustee,
educational district, the Ministry of public education, history of primary education.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
На сучасному етапі реформування системи
освіти України актуалізується проблема підвищення
ефективності закладів загальної середньої освіти, зокрема їхньої початкової ланки. Водночас зауважимо,
що проблема управління та реалізації функції контролю є однією з найбільш актуальних як із теоретичного,
так і з практичного аспектів. Відомо, що розгляд будьякого дискусійного питання буде максимально ефективним лише за умови звернення до його витоків, тому
особливої актуальності набуває вивчення організаційних
передумов становлення початковою школою в Україні у
період, що розглядається.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Проблема становлення початковою школою та
управління нею в історико-педагогічному аспекті знайшла відображення в дослідженнях сучасних українНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

ських учених, зокрема, у таких аспектах, як: основні
підходи до управління навчальними закладами у вітчизняній педагогічній думці (Л. Гаєвська [1], C. Сисоєва
[2] та ін.); регіональні аспекти управління початковою
школою (О. Білецький [3], С. Кікто [4], М. Мінц [5],
В. Перерва [6] та ін.), розвиток та становлення початкових шкіл різних типів (Н. Коляда [7], І. Петренко [8] та
ін.), управління початковою школою та реформування
шкільної освіти (Л. Березівська [9], І. Лебідь [10] та ін.).
Аналіз наукових праць, які безпосередньо чи опосередковано стосуються досліджуваної проблеми, показав, що управління початковою школою в цілому
досліджено недостатньо, що й актуалізувало потребу розкрити організаційні засади управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ ст. в
історичному контексті освітніх перетворень минулого.
Формування цілей статті (постановка завдання).
У статті ставиться завдання проаналізувати організаційні передумови становлення системи управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ століття.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
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обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Закладення організаційних передумов становлення системи управління початковими школами на українських
землях тривалий час відбувалося на тлі складних соціально-економічних та політичних перетворень.
Розвиток системи управління початковою школою у
другій половині ХІХ ст. базувався на тривалому досвіді
діяльності початкової школи попереднього історичного
періоду. Започаткування діяльності початкової ланки
освіти відбувалося упродовж століть – початкова школа
відіграла визначальну роль у підвищенні культурного і
загальноосвітнього рівня населення на українських землях у різні історичні епохи, адже вона була основним
складником елементарної початкової освіти, тому логічним, на наше переконання, буде характеристика процесу
становлення й розвитку початкової ланки освіти.
Управління освітою на першому ієрархічному рівні,
тобто на рівні учня, завжди було спрямоване на організацію пізнавальної діяльності дитини. Тому логічно припустити, що механізм управління початковою освітою
зародився ще в первісному світі як форма переймання
молодими досвіду старших поколінь.
Загальновизнаним в історико-педагогічній науці є
твердження, що знайомство давньоруського населення
з грамотою та писемністю вперше відбулося ще в Х ст.
Осередками освіти тоді були двори, при яких створювалися двірцеві княжі школи. Пізніше були відкриті школи при Київському Софіївському соборі, а також жіноче
училище. Основна мета навчання – підготувати державні
та ідеологічні кадри, а також представників інтелігенції.
Із появою християнства й уведенням державної релігії в Київській Русі осередками навчання стають церковні храми, які давали початкову освіту віруючим і займалися підготовкою службовців для держави і церкви.
Обґрунтовуючи наукові засади рoзвитку управлiння
зaгальною середньoю освітoю, Г. Єльникова вказує, що
поступово до XIV ст. спостерігається розвиток мережі
освітніх княжих шкіл, які передбачали вже не тільки підготовку князівських дітей, а й народну освіту. У XV ст.
організовуються селянські общини, що утримували будівлю шкіл і оплачували роботу вчителів за рахунок громад.
Основною метою сільських шкіл була народна освіта. Отже, у XIV–XV ст. у кожному селі й місті, де була
церква, була і школа, а з XVІ ст. з’являються цехові
організації міських ремісників, які організовували ступеневу професійну підготовку цехових майстрів зі стажуванням за кордоном. У цей період починають організовуватися просвітні товариства, що діють і сьогодні.
Події VII–XVIII ст. харaктеризуються рoзширенням мережi сiльських i мiських шкiл рiзного типу. Поступово
з’являються приходські й повітові училища. Народну
освіту в селах у той час опікували волосні управління,
а в містах – чиновники міського магістрату [11, с. 3–6].
Таким чином, певної системи освіти, яка б могла задовольнити елементарні потреби суспільства, не існувало. Також не давали позитивних результатів і ті адміністративно-командні методи керівництва справами освіти, які були нормою в країні. Як зазначає О. Черкасов,
«відсутність системи початкової освіти й належного
аксіологічного простору для розвитку науки та освіти
зводили нанівець всі спроби розбудови нижчої школи
Петра І та Катерини ІІ» [12, с. 16].
На українських землях початкова народна школа
пройшла складний шлях становлення та розвитку, одним із етапів якого було введення так званих цифирних шкіл, де навчали грамоти й елементарних знань з
арифметики і геометрії, з метою підготовки до служби
здібних та освічених людей. Обов’язкове відвідування цифирних шкіл поширювалося на осіб усіх звань, і
тому ці школи мали характер народних училищ, що перебували в підпорядкуванні Адміралтейств-Колегій. За
твердженням В. Фармаковського, навчання в цих школах було надзвичайно жорстким, діти відвідували їх без
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будь-якого бажання, такі школи не мали великого успіху, а тому їхня кількість відчутно зменшувалася. Так,
на кінець 1744 р. цифирних шкіл залишилося не більше
8 із 222 учнями [13, с. 2]. Тому 1744 р. ці школи були
скасовані, а учні переведені у відкриті ще 1732 р. гарнізонні школи військового відомства, метою яких було
навчати солдатських дітей грамоти та основ військової справи. Гарнізонні школи функціонували протягом
усього ХVIII ст., а особи, які закінчували ці школи часто
працювали учителями [14, с. 8].
Із приходом до влади Катерини ІІ (1762–1796 рр.) початкова освіта формується як система: вона була двоступеневою і включала в себе малі (двокласні) та головні
(чотирикласні) народні училища. У контексті державної
освітньої політики 1782 р. було затверджено законопроект «План заснування народних училищ», а 1786 р.
– «Статут народних училищ», вiдповідно дo якoго в
губeрнських мiстах вiдкривалися гoловні нaродні училищa із 5-річним термiном нaвчання, а в пoвітових – мaлі
нaродні училищa із 2-річним [15].
Згідно зі Статутом передбачено чітку управлінську
вертикаль: головою училищ був губернатор, а безпосереднє управління училищами губернії покладалося на
директорів народних училищ. Контролювали училища
наглядачі, які обиралися із місцевих мешканців. Вища
урядова влада училищ була зосереджена в Комісії народних училищ у Петербурзі. Однак, за інформацією
В. Фармаковського, завдяки утвердженій Комісії кількість училищ спочатку зросла, проте невдовзі майже
призупинилася. Училища здебільшого були міські, а в
селах їх не існувало [13, с. 2–3].
Таким чином, відповідно до згаданих вище
законопроектів, створено систему шкіл – від малого народного училища (початкової школи) до університету –
та окреслено організаційні засади управління ними.
На почaтку ХІХ ст. новий імпульс у розвитку системи управління початковими школами пов’язаний із
маніфестом від 8 вересня 1802 р. про заснування міністерств, зокрема й Міністерства народної освіти (далі –
МНО). У пiдпорядкуванні мiністерства як центральнoго
відoмчого oргану упрaвління перeбували усі кaтегорії
нижчих і пoчаткових шкiл, за виняткoм церкoвноприходських шкiл і шкiл грaмоти прaвославного духoвенства. Останнім положенням маніфесту було передбачено
поділ Російської імперії на 6 навчальних округів, на чолі
кожного з яких стояв попечитель [16, с. 437]. Фактичне
керівництво школами у кожному окрузі планувалося передати університетові [17, с. 233].
Отже, із заснуванням міністерства створено систему
централізованого державного управління початковою
народною освітою на українських землях з цілком визначеним переліком обов’язків і зі встановленими межами адміністративної влади.
1802 р. при МНО створено Головне правління училищ як вищий дорадчий орган для розроблення нової
системи освіти, яке замінило Комісію училищ. Головне
управління училищ встановило замість попередніх головних, середніх і малих шкіл такі типи: губернське училище або гімназію в кожному губернському місті, нагляд за якими покладався на університет; повітові школи
(хоча б по одній у кожному губернському й повітовому
місті), за якими наглядав директор гімназії; парафіяльні
школи в селах, нагляд за якими покладався на керівника
відповідної повітової школи [17, с. 233].
Наступними кроками формування системи управління освітою стало прийняття 24 січня 1803 р. указів «Про
заснування навчальних округів» та «Попередніх правил
народної освіти», а 1804 р. – «Статуту навчальних закладів, підпорядкованих університетам». Згідно із вищевказаними законодавчими актами закріплено централізовану систему державного управління навчальними
закладами, введено адміністративно-управлінську посаду «попечитель університету та його округу», створено
шість навчальних округів, чітко регламентовано вертиScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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каль управління закладами освіти.
Найголовнішим, на наше переконання, досягненням освітньої реформи стало чітке розмежування рівнів управління освітою, зокрема й початковою. Позаяк
Міністерство народної освіти було центральним органом управління, виконавчим органом якого призначалося Головне правління училищ, шість членів якого
представляли інтереси кожного з навчальних округів
(регіональний рівень), то в цих округах вище управління
училищами доручалося університетам. Представниками
місцевого управління були: в губернії – директор народних училищ, у повітах – смотрителі повітових училищ.
Отже, відповідно до «Правил...» створювалася система
управління навчальними закладами різних типів та підпорядкування, що мала такі ієрархічні рівні: державний
– центральний, відомчий (Міністерство народної освіти), регіональний – рівень навчального округу, місцевий
– рівень губернії та повіту й інституційний – рівень конкретного навчального закладу.
Отже, з появою державної структури управління народною освітою починають розвиватися управлінські
структури на регіональному та місцевому рівнях.
1804 р. опубліковано «Статут навчальних закладів,
підвідомчих університетам», згідно з яким із малих народних училищ утворилися два типи нижчих училищ
– парафіяльні та повітові. Метою створення повітових
училищ було:
«1) підготовка юнацтва для гімназій, якщо батьки побажають дати дітям своїм кращу освіту;
2) відкриття дітям різних станів необхідного пізнання, відповідно до їх стану» [18, с. 268]. Парафіяльні училища утворювалися з метою:
«1) підготовки юнацтва для повітових училищ, якщо
батьки захочуть, щоб діти їх продовжували вивчати інші
науки;
2) надати дітям землеробського та інших станів відповідних знань, сприяти їх фізичному розвитку і розвитку моральних якостей, дати їм точні поняття про явища
природи і знищити в них марновірство і забобони, вплив
яких дуже шкідливий для їх благополуччя і здоров’я»
[18, с. 269].
Отже, на основі викладеного вище, доходимо висновку, що всі навчальні заклади мали відповідний адміністративний зв’язок. Кожен нижчий щабель підпорядковувався наступному, вищому, і навпаки – кожен
вищий здійснював керівництво мережею нижчих. Такий
зв’язок мав велике значення для нижчої, народної школи, оскільки тепер вона не тільки мала тісний зв’язок із
гімназією й університетом, але й стала необхідною попередньою ланкою, без проходження через яку неможливо
потрапити до іншої.
Формування нової концепції організації і змісту
народної освіти, основою якої були благочестя і релігійність, розпочалося з призначенням на посаду міністра народної освіти О. Голіцина (1816–1824 рр.). З
цією метою 1817 р. відбулося об’єднання двох підвідомчих О. Голіцину установ – Міністерства духовних
справ і Міністерства народної освіти, перейменованих
у Міністерство духовних справ і народної освіти, яке
проіснувало до 1824 р. При Міністерстві освіти були
створені Головне управління училищ і Комітет для перевірки підручників. Пропонувалося вилучити з підручників усе, «... що може навіяти небажання виконувати
обов’язки перед сім’єю і державою, все, що суперечить
християнському вченню» [19, с. 189].
1824 р. на посаду міністра народної освіти призначено О. Шишкова (1824–1828 рр.). На його думку, «навчання грамоти усіх завдало б більше шкоди, ніж користі.
Навчати землеробського сина риторики – означало б робити його безкорисним або шкідливим громадянином.
Але правила і настанови в християнських чеснотах, у
належній моральності потрібні всякому» [20, с. 79]. Для
досягнення цієї мети поруч з обмеженням доступу нижчих станів до загальноосвітньої школи відбувалося скоНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)
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рочення програм тих училищ, у які переважно вступали
діти нижчих станів. Такою була своєрідна декларація,
сукупність постулатів для розвитку народної освіти, запропонована адміралом О. Шишковим.
Самостійним органом Міністерство народної освіти знову стало у 1825 р. При ньому було створено
Канцелярію міністра, а 1831 р. скасовано два відділи
Головного правління училищ: Вчений комітет і Комітет
із затвердження училищ взаємного навчання [21, с. 91].
Значущі події для розвитку народної освіти та системи управління нею пов’язані з уведенням Височайше
затвердженого 8 грудня 1828 р. нового «Статуту гімназій, повітових і приходських училищ» (міністр освіти
К. Лівен (1828–1834 рр.)). В основу «Статуту…» було
покладено ідею наступності навчальних закладів: передбачено не підготовку учнів до переходу з одного закладу
до іншого, вищого, а отримання учнями в цих закладах
закінченої освіти. Саме тому передбачено навчання у
приходських училищах дітей селян, міщан і промислового класу, у повітових – дітей купців, обер-офіцерів і
дворян.
На думку Л. Гаєвської, «Статут…» був глибоко реакційним документом, який не тільки стверджував становість школи, але й спрямовував усю її діяльність на
укріплення основ «православ’я, самодержавства, народності» [21].
Отже, на основі вищевикладеного ми дійшли висновку, що «Статут…» (1828 р.) сприяв відділенню загальноосвітньої школи від середньої і вищої, посилив
адміністративну опіку над початковими навчальними
закладами, тоді як матеріальна сторона розвитку народної освіти залишилася без уваги.
21 квітня 1834 р. на посаду міністра освіти був призначений С. Уваров (1834–1850 рр.). Його першою великою реформою стало «Положення про навчальні округи» від 25 червня 1835 р. [22], згідно з яким усі питання
управління навчальними закладами переходили від університетів до попечителів; тобто вся нижча, середня і
вища школи перейшли в безпосереднє підпорядкування
навчальної адміністрації округу та закріплено таку модель управління «МНО → попечитель → навчальні заклади».
27 січня 1850 р. Міністерство освіти очолив
П. Ширинський-Шихматов (1850–1854 рр.), головним
завданням якого було виконати волю імператора – зробити Закон Божий основою будь-якого корисного вчення.
Із цією метою посилено нагляд за викладанням Закону
Божого в усіх навчальних закладах, а 1850 р. введено
посаду наглядача, на яку, за наполяганням Святійшого
Синоду, призначалися найблагонадійніші й найдосвідченіші священнослужителі, які щомісяця звітували попечителю округу про викладання Закону Божого. Отже,
у другiй чвертi ХІХ ст. посилено адміністративно-обмежувальну опіку держави над народною освітою.
1855 р. на престол вступив імператор Олександр
II, а 23 березня 1858 р. міністром освіти призначено
Є. Ковалевського (1858–1861 рр.), завданням якого було
внесення МНО до контексту загальноросійських перетворень. Одним із важливих напрямів, які вимагали першочергових заходів, Є. Ковaлевський ввaжав рефoрмування почaткової та середньoї освiти.
Навесні 1858 р. в МНО розпочалася робота над
концептуальним документом – «Проектом статуту
нижчих і середніх училищ, які перебували у відомстві
Міністерства народної освіти», який став першою спробою окреслити шляхи подальшого розвитку школи, зокрема початкової, та способів управління нею. Система
початкової освіти, згідно з проектом, включала три типи
шкіл: школи грамоти, нижчі народні училища та вищі
народні училища, які підпорядковувалися директорові
училищ, який одночасно був директором губернської
гімназії. Для забезпечення в початковій школі єдиного
релігійно-морального напряму «Статутом…» передбачено іншу форму контролю, що покладався на блюсти35
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телів, які вибиралися громадами і затверджувалися губернськими директорами [23, с. 85–163].
Детальне ознайомлення зі змістом основних положень проекту «Статуту…» щодо початкової освіти дає
підстави для висновку, що він був кроком уперед порівняно з чинним тоді «Статутом» 1828 р. Отже, початкова
школа піднялася на значно вищий рівень порівняно не
тільки з чинною на той час системою народної освіти,
але й із тим, що пропонувалося Вченим комітетом у проекті «Статуту…».
Важливим соціально-економічним та політичним
чинником, що стримував розвиток системи початкової
народної освіти та перешкоджав повноцінному залученню сільського населення до школи, було кріпосне
право та особливості менталітету селян. Кріпосне право
не давало селянам стимулів до саморозвитку, до розширення світогляду. Тому з прийняттям 19 лютого 1861 р.
Височайшого маніфесту про звільнення селян, вони отримали особисту свободу, права й обов’язки.
Після скасування кріпацтва 1861 р. затверджено низку нормативно-правових актів, які визначали загальні
напрями розвитку початкових навчальних закладів та
систему управління ними.
За словами Л. Гаєвської, з початку й до середини
ХІХ ст. управління початковою школою «набувало певних обрисів, зумовлених суспільно-політичними змінами в суспільстві, що значною мірою продукувалися змінами у вищому керівництві державою» [21, с. 91].
Отже, у 1861–1862 рр. було прийнято низку нормативних актів, що посилювали організаційні засади державної системи управління закладами початкової освіти, чітко регламентували її.
Із приходом 5 грудня 1861 р. до влади О. Головніна
(1861–1866 рр.) – основну увагу приділено необхідності
освіти для всіх станів; посиленню релігійно-морального
виховання; першочерговому розвитку розумового, фізичного, естетичного виховання учнів.
За дослідженням Л. Березівської, характерною рисою
діяльності міністерства під керівництвом О. Головніна
була широка гласність, саме йому вдалося законодавчо оформити основні документи шкільної реформи [24,
с. 39].
Згодом для впорядкування адміністративно-управлінської діяльності у сфері державного управління
18 червня 1863 р. Олександром ІІ був підписаний Указ,
згідно з яким визначено внутрішню структуру центрального галузевого органу управління – Міністерства
народної освіти, до складу якого, за твердженням
Л. Прокопенка, входили: рада міністра, департамент
народної освіти, учений комітет, археографічна комісія,
редакція журналу міністерства, архів міністерства [25,
с. 4].
Зауважимо, що безпосереднє управління справою
народної освіти покладалося на департамент народної
освіти, який керував інспекторською, розпорядчою, судовою, господарською й рахунковою частинами. Таким
чином, «Положення про початкові народні училища»,
яке було затверджене у 1864 р. встановлювало систему
центрального управління Міністерства народної освіти,
яке протягом наступних років майже не змінювалося і
діяло до 1917 р.
Таким чином, реформування міністерства пристосовувало центральний апарат до умов функціонування
школи, зокрема початкової, яка також зазнала змін.
Такі перетворення встановлювали централізацію
управління, яка була вкрай необхідною і чітко визначала
сферу діяльності різноманітних підрозділів.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму.
Отже, українська початкова школа пройшла складний шлях становлення та розвитку. Її витоки пов’язані
з діяльністю двірцевих княжих шкіл, сільських та міських шкіл, приходських та повітових училищ, цифирних
шкіл, малих (двокласних) і головних (чотирикласних)
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училищ та ін. Зазначено, щo у пeршiй половині XIX ст.
закладено передумови розвитку системи управління початковою школою в Україні досліджуваного періоду,
основними з яких були: становлення централізованої
державної системи управління навчальними закладами
(заснування Міністерства народної освіти (1802 р.));
утворення навчальних округів та затвердження попередніх правил народної освіти (регламентовано управлінську структуру та вертикаль управління й адміністративного підпорядкування, конкретизовано модель
системи управління початковою школою: повітове училище → гімназія → університет → навчальний округ
→ Міністерство народної освіти (1803 р.)); реалізація
ідеї наступності у системі освіти та в управлінні нею
(«Статут гімназій, повітових і приходських училищ»
(1828 р.)); посилення адміністративної влади попечителя навчального округу та закріплення системи управління початковою школою («Положення про навчальні
округи» (1835 р.)), «Положення про початкові народні
училища» (1864 р.) тощо.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у
вивченні принципів управління початковою школою та
провідних форм і методів управління початковою ланкою освіти.
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МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
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Анотація. У статті наголошено на розвитку критичного мислення в учнів початкової школи як актуальної проблеми сучасної освітньої реформи у Новій українській школі. Автори статті підкреслюють, що технологія розвитку
критичного мислення сприяє формуванню здатності учнів вільно висловлювати власну думку, здатність логічно
обґрунтовувати свою позицію, вирішувати проблеми, приймати рішення. Авторам визначено таку структуру уроку
розвитку критичного мислення: етап актуалізації знань та мотивації навчальної діяльності учнів, етап сприймання
й осмислення навчального матеріалу в процесі практичної діяльності, етап консолідації знань, умінь і навичок. У
статті охарактеризовано завдання другого етапу уроку, укладено перелік методів і прийомів, які, на думку авторів,
будуть ефективними для застосування. У статті наведено приклади застосування методів та прийомів технології
розвитку критичного мислення на уроках математики, описано мету кожного методу, послідовні дії вчителя та
учнів, окреслено очікувані результати навчання після застосування певного методу чи прийому. Запропоновано застосування методів «Бортовий журнал», «Навчаючи – вчуся», «Таблиця З-Х-Д», «INSERT» на уроках математики в
3 та 4 класах на етапі консолідації знань, умінь і навичок.
Ключові слова: критичне мислення, технологія розвитку критичного мислення, «Бортовий журнал», метод
«Навчаючи – вчуся», метод «Таблиця «З-Х-Д» («Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися»)», «INSERT».
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APPLICATION OF METHODS OF CRITICAL THINKING IN MATHEMATICS LESSONS
IN THE PROCESS OF STUDYING NEW MATERIAL
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Abstract. The article stresses on the development of critical thinking in elementary school students as an actual problem
of modern educational reform at the New Ukrainian School. Authors of the article emphasize that the technology of critical
thinking development promotes to the formation of the pupils’ ability to freely express their own opinions, the ability to
logically justify their position, solve problems, make decisions. The next structure of a critical thinking development lesson
was defined: stage of knowledge actualization and education process motivation; stage of apprehension and comprehension
of the material during practical activity; stage of knowledge, skills and abilities consolidation. Objectives of the second stage
were characterized, list of all methods that could be effective for the lesson stage, according to authors, was concluded. The
article contains examples of the usage of given critical thinking development technology’s methods in math lessons, tasks
of each method, sequential actions of teacher and pupils, expected results after using every method were described. Were
suggested the usage of the method “Learning log”, “Teaching – I study”, “K-W-L” , “Insert” during the consolidation of
skills and abilities stage in math lessons (3 and 4 forms).
Keywords: critical thinking, technology for developing critical thinking, “Learning log”, “K-W-L”, “Insert”.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Сучасний етап розвитку суспільства, модернізація
Нової української школи вимагають вдосконалення змісту і технологій педагогічної освіти в Україні.
Актуальним на сьогодні є твердження американського мислителя Джона Дьюї про те, що провідна мета
освіти полягає не стільки у наданні інформації учням,
а стільки у тому, щоб розвивати критичний спосіб мислення, здатність учнів самостійно аналізувати інформацію та застосовувати її відповідно до функціонального
призначення.
Тому питання розвитку критичного мислення в учнів
у контексті реалізації концептуальних засад Нової української школи набуває у наш час особливої значущості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми.
Розробці технології розвитку критичного мислення
присвятили свої наукові дослідження такі видатні вчені як А. Кроуфорд [1], Д. Макінстер [1], С. Метьюз [1],
В. Саул [1]. В Україні вперше проблема розвитку критичного мислення була піднята харківським дослідником О. Тягло [2], її також досліджували українські вчені
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О. Бєлкіна-Ковальчук [3], О. Пометун [4], І. Сущенко [4].
Формування цілей статті (постановка завдання):
проаналізувати ефективні методи і прийоми технології
розвитку критичного мислення на уроках математики
в початковій школі на етапі сприймання й осмислення
навчального матеріалу в процесі практичної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
В Україні інтерес до розвитку критичного мислення
як освітньої інновації з’явився наприкінці XX століття, адже реалії сучасного життя вимагають подолання
репродуктивного стилю навчання і переходу до нової
освітньої парадигми, яка забезпечуватиме пізнавальну
активність і самостійність мислення учнів, тому використання методів і прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках математики у початковій школі
набуває все більшої актуальності у наш час.
Цінним для нашого дослідження є твердження
А. Кроуфорда, В. Саула, С. Метьюза, Д. Макінстера, які
структурують уроки розвитку критичного мислення за
трьома фазами:
1) актуалізації,
2) побудови знань та
3) консолідації [1].
Ми пропонуємо власну назву триетапної структури
уроку:
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1) етап актуалізації знань та мотивації навчальної
діяльності учнів, що має на меті сконцентрувати увагу
учнів на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми;
2) етап сприймання й осмислення навчального матеріалу в процесі практичної діяльності передбачає представлення теми й очікуваних навчальних результатів,
забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності,
надання навчальної інформації, щоб на її основі виконувати практичні завдання;
3) етап консолідації знань, умінь і навичок – застосування знань, умінь, навичок відповідно до очікуваних
результатів уроку, узагальнення вивченого, підбиття
підсумків, оцінювання результатів уроку, рефлексія.
Відповідно до визначеної триетапної структури уроку детальніше зупинимося на визначенні функціонального призначення другого етапу та виборі ефективних
методів і прийомів технології розвитку критичного мислення у процесі вивчення нового матеріалу на уроках
математики у початковій школі.
Етап сприймання й осмислення навчального матеріалу в процесі практичної діяльності передбачає представлення теми й очікуваних навчальних результатів,
забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності,
надання навчально ї інформації, щоб на її основі виконувати практичні завдання.
Мета цього етапу уроку – порівняти очікування учнів
з тим, що вивчається; переглянути очікування й висловити нові; відстежити процеси мислення, перебіг думок
учнів; поєднати зміст уроку з особистим досвідом учнів.
На визначеному етапі учні безпосередньо ознайомлюються з новою інформацією у процесі читання або
слухання, вивчення схем, таблиць, виконання практичної, дослідницької роботи, постановки проблемних запитань [4-9].
Рекомендуємо на етапі сприймання й осмислення навчального матеріалу в процесі практичної діяльності застосовувати такі методи і прийоми критичного мислення: бортовий журнал, двосторонній щоденник, дерево
передбачень, кластер, концептуальна таблиця, мозковий
штурм, навчаючи – вчуся, таблиця «З-Х-Д», «Fishbone»,
«Insert» [10; 11].
Одним із продуктивних методів розвитку критичного мислення є бортовий журнал [12]. Мета методу − навчити учнів організовувати і систематизувати інформацію уроку через фіксацію актуалізованих знань і знань,
здобутих у процесі навчання.
Алгоритм методу
Крок 1. Перед вивченням нового матеріалу учні записують у зошиті (на дошці, фліпчарті) відповіді на запитання: «Що мені відомо з цієї теми?» у ліву колонку
таблиці 1.
Таблиця 1. Бортовий журнал *
Що мені відомо з цієї теми?

Що нового я дізнався?

* Складено авторами
Крок 2. Після ознайомлення з новим матеріалом
учні відповідають на запитання «Що нового я дізнався
(дізналась)?» у праву колонку таблиці.
Крок 3. Учні перечитують та порівнюють записи у
лівій та правій колонках таблиці. Підсумовують результати роботи.
Крок 4. Обговорюють результати в парах і представляють їх учням класу.
Результат роботи – таблиця, яка сприяє вдумливому
слуханню (читанню) нового матеріалу і дозволяє глибше осмислити новий навчальний матеріал.
У 3-ому класі у процесі вивчення теми «Позатабличне
множення і ділення: усні обчислення. Ділення з остачею» [13] результатом застосування визначеного методу
буде укладена таблиця 2.
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Доцільно в початковій школі на уроках математики
застосувати метод «Навчаючи – вчуся». Мета методу −
навчити учнів здобувати знання самостійно та передавати їх своїм однокласникам.
Таблиця 2. Ділення з остачею (бортовий журнал) *
Що мені відомо з цієї теми?

Що нового я дізнався?

компоненти дії ділення: ділене,
дільник, частка

не всі числа можна ділити
націло, ділення такого
виду називається «ділення з
остачею»

щоб дізнатися, у скільки разів одне
число більше (менше), ніж друге,
потрібно більше число поділити
на менше
при діленні будь-якого числа на 1
в частці отримуємо це саме число:
а:1=а
при діленні нуля на будь-яке число
в частці отримуємо нуль: 0 : а
=0
на нуль ділити не можна!

при діленні числа на рівне йому
число (крім нуля) в частці отримуємо 1: а : а = 1

ділення з остачею записують так:
19:2= 9 (ост. 1)
у цьому записі:
19 – ділене, 2 – дільник,
9 – неповна частка, 1 –
остача
запис читають так:
19 поділити на 2 дорівнює 9
і в остачі 1
остача завжди менша від
дільника
щоб виконати ділення з
остачею, потрібно:
знайти найбільше число,
яке менше від діленого і
ділиться на дільник без
остачі;
виконати ділення цього
числа і знайти неповну
частку;
знайти остачу, віднявши
від діленого те число, яке
ділиться на дане число без
остачі

щоб поділити на 10 число, яке
закінчується нулями, потрібно
справа в ньому відкинути один
нуль
щоб поділити на 100 число, що
закінчується нулями, потрібно
справа в ньому відкинути два нулі

* Розроблено авторами
Алгоритм методу
Крок 1. Ознайомитесь із завданнями на картках, які
роздає учитель. Якщо щось не зрозуміло, запитайте про
це в учителя, перевірте, чи правильно розумієте інформацію.
Крок 2. Запам’ятайте подану в картках інформацію і
підготуйтесь до викладу її іншим учням.
Крок 3. За інструкцією вчителя коротко ознайомте зі
своєю інформацією однокласників.
Крок 4. Говоріть тільки з однією особою. Переказавши
їй свою інформацію, уважно вислухайте інформацію від
неї та постарайтесь запам’ятати (занотувати) її.
Крок 5. Коли час виконання завдання завершиться,
розкажіть у класі, про що дізналися від інших.
Результат роботи − зв’язна розповідь учнів про нову
цікаву інформацію за темою уроку.
Наприклад, у 4-ому класі під час вивчення теми
«Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове» [14] можна застосувати метод «Навчаючи –
вчуся» із використанням таких карток (рисунок 1).
Рекомендуємо на етапі сприймання й осмислення навчального матеріалу в процесі практичної діяльності застосовувати метод «Таблиця «З-Х-Д» («Знаємо – хочемо
дізнатися – дізналися»)».
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Який алгоритм
розв’язування
рівняння?

Рисунок 1 – Картки для застосування методу
«Навчаючи – вчуся» (розроблено авторами)
Мета методу − навчити учнів графічної організації,
логічного і змістового структурування матеріалу, формулювання запитань, аналізування змін і результатів
уроку.
Цей метод дозволяє нагадати учням те, що вони вже
знають, і сформулювати питання, що допомагають спрямувати їхній пошук для кращого розуміння цієї теми.
Алгоритм методу
Крок 1. Укладіть таблицю із трьох колонок:
«Знаємо», «Хочемо дізнатися», «Дізналися» та заповніть
її на дошці (і в зошитах).
Таблиця 3. Таблиця «З-Х-Д» *
Знаємо

Хочемо
дізнатися

Дізналися

* Складено авторами
Крок 2. До ознайомлення зі змістом теми або текстом
заповніть першу колонку «Знаємо».
Крок 3. Після пропозиції вчителя сформулювати запитання, що ще з цієї теми учні хочуть дізнатись,
запишіть свої питання у другу колонку таблиці «Хочемо
дізнатися».
Крок 4. Після ознайомлення з текстом або наприкінці
уроку заповнюйте третю колонку таблиці «Дізналися»,
запитавши в однокласників, що нового вони дізналися
на цьому уроці.
Крок 5. Підведіть підсумки роботи, зіставляючи
зміст колонок.
Результат роботи − укладена таблиця «З-Х-Д».
Подаємо приклад таблиці «З-Х-Д», яку можна укласти на уроці під час вивчення теми «Ознайомлення з рівнянням» у 3-ому класі [10].
Таблиця 4. Рівняння (таблиця «З-Х-Д») *
Знаємо

Хочемо дізнатися

Дізналися

Є числові
рівності
(наприклад,
3+29 = 32) і
рівності зі
змінною
(наприклад,
42 – а = 27)

Як називаються рівності зі
змінною?

Рівність, яка містить змінну,
називають рівнянням.

Що означає
знайти значення змінної?

Розв’язати рівняння – означає
знайти те числове значення
змінної, при якому рівність
буде істинною.
Знайдене число – розв’язок
(корінь) рівняння.
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Визначити, який компонент
дії невідомий.
Пригадати правило, як знайти
невідомий компонент.
Виконати відповідну арифметичну дію.
Виконати перевірку: підставити знайдене значення
замість змінної та визначити,
чи буде при цьому рівність
істинною.

* Розроблено авторами
Доречно, на нашу думку, застосовувати на уроках
математики читання з маркуванням тексту «INSERT».
Мета методу − активізувати процес сприйняття інформації та підвищити його ефективність через системну
розмітку тексту під час читання і обдумування. Метод
допомагає усвідомлювати текст, виділяти в ньому
відоме, невідоме, цікаве, систематизувати матеріал.
Трактування терміну «INSERT»:

Алгоритм методу
Крок 1. Учитель заздалегідь визначає текст або його
фрагмент для читання з позначками. Текст має містити
різноманітну інформацію.
Крок 2. Учні, працюючи з текстом, одночасно маркують його окремі частини олівцем або маркером на берегах наступним чином:
+ − знаком «плюс», що вже відомо;
− − знаком «мінус» − нове;
! − знаком оклику − цікаве і неочікуване;
? − знаком питання − незрозуміле, те, що викликає
бажання дізнатися більше.
Крок 3. Після читання тексту учні систематизують інформацію відповідно до своїх позначок у такій
таблиці:
Таблиця 5. Таблиця «INSERT» *

* Складено авторами
Результат роботи − систематизована таблиця
проаналізованої текстової інформації.
Так, у 4-ому класі під час вивчення теми «Швидкість
руху» [11] учні ознайомлюються із матеріалом
підручника, «маркують» окремі частини тексту, систематизують інформацію відповідно до своїх позначок у
таблиці 6.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Отже, у контексті Нової
української школи якість системи освіти визначається
підготовкою учнів до життя, оскільки знання, вміння та
навички, якими вони оволодівають у процесі навчання,
нині є не настільки актуальними та достатніми. Адже сучасна освіта передбачає розвиток в учнів нової генерації
такого типу мислення, що дозволяє відокремлювати
істотну інформацію від несуттєвої, бачити проблему та
знаходити найоптимальніші шляхи її рішення, висувати
гіпотези й оцінювати альтернативи, бути підприємливим
у змінних життєвих ситуаціях, мати власну думку й
арґументовано відстоювати власну позицію та робити свідомий вибір тощо. У зв’язку з цим актуальною у
наш час є проблема розвитку критичного мислення в
освітньому процесі початкової школи.
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Таблиця 6. Швидкість руху («INSERT») *

* Розроблено авторами
Ефективними методами та прийомами розвитку критичного мислення, які сприяють формуванню
в молодших школярів математичної компетентності,
здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації
з повсякденного життя, розробляти стратегії дій для
розв’язування різноманітних задач, а також здатності
робити усвідомлений вибір є бортовий журнал,
двосторонній щоденник, дерево передбачень, кластер,
концептуальна таблиця, мозковий штурм, «Навчаючи –
вчуся», таблиця «З-Х-Д», «Fishbone», «Insert».
Застосування вище перелічених методів і прийомів
критичного мислення, безумовно, не вичерпує всіх
аспектів проблеми розвитку критичного мислення в
учнів початкової школи. Перспективними можуть бути
дослідження технології розвитку критичного мислення учнів початкової школи на етапі актуалізації знань
та мотивації навчальної діяльності учнів, на етапі
консолідації знань, умінь і навичок.
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Анотація. У статті розкрито особливості виховної позааудиторної роботи з іноземними студентами у вищих навчальних закладах України у 60-рр. ХХ століття. На основі вивчення архівних документів та історико-педагогічної
літератури проаналізовано розпорядження та діяльність Міністерства вищої освіти Української радянської
соціалістичної республіки та уряду, які створювали передумови для виникнення певної системи виховання і навчання студентів-іноземців. Зазначено, що на початку 1960-х рр. вагомий внесок у виховну роботу з іноземними
студентами зробили викладачі кафедр російської мови як іноземної, що відкривались у вищих навчальних закладах.
Розкрито виховний потенціал навчальних дисциплін, зокрема російської мови як іноземної, під час вивчення якої
студенти-іноземці ознайомлювались з культурою та традиціями країни, кліматичними умовами тощо. Висвітлено
основні форми позааудиторної роботи зі студентами-іноземцями, які активно впроваджувались у освітній процес
вищих навчальних закладів у досліджуваний період. Серед масових форм позааудиторної роботи найбільш поширеними були лекторії, конкурси, тематичні вечори, молодіжні фестивалі і зльоти, зустрічі з письменниками, художниками тощо; серед групових – клуби, диспути тощо; серед індивідуальних – консультації, бесіди. Встановлено,
що для іноземних студентів упродовж канікул організовувались екскурсії країною, відпочинок і оздоровлення у
таборах та санаторіях. Представлено особливості виховної роботи в гуртожитку.
Ключові слова: іноземний студент, виховна робота, форми позааудиторної роботи.
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Abstract. The article describes peculiarities of extracurricular educational work with foreign students in Higher
Educational Institutions of Ukraine in the 60`s of 20thcentury. Based on studies of archival documents and historical and
pedagogical literature was conducted analysis of the orders and activities of the Government and the Ministry of Higher
Education of the Ukrainian SSR, that created prerequisites for the emergence of a certain system of education and training
of foreign students. Noted that in the early 1960’s professors of the departments of Russian Language as Foreign, which
were opening in Higher Educational Institutions, made a significant contribution to educational work with foreign students.
Research revealed the educative potential of academic disciplines, in particular, Russian as a foreign language, during
studying which one, foreign students were introduced to the culture and traditions of the country, climatic conditions,
etc. The main forms of extracurricular work with foreign students, which were actively implemented in the educational
process of higher educational institutions in the studied period are highlighted. The most common, among the mass forms of
extracurricular work were lectures, contests, theme nights, youth festivals, meetings with writers, artists, etc.; among group
forms – clubs, debates, etc.; among individual forms – consultations, conversations. It was revealed that guided tours of the
country were organized, work and recreation camps were created at the vacation time for foreign students. The features of
educational work in the student dormitory are presented.
Keywords: foreign student, educational work, forms of extracurricular work.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Глобалізація культурних процесів зумовлює
потребу модернізації освітньої системи України, що
впливає і на підготовку висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців. Підготовка фахівців для іноземних
країн є важливим чинником становлення української
держави як рівноправного партнера у створенні
світового освітнього простору.
Про інтеграцію України у світовій освітній простір
свідчить збільшення в українських закладах вищої
освіти кількості іноземних студентів, підготовка яких
регулюється законодавчими документами: постановою
Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних
громадян в Україні» (26.02.1993), Законом України
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (22.09.2011), Законом України «Про вищу освіту»
(1.07.2014) та іншими.
Для поліпшення рівня освітньої роботи з іноземними
студентами на сучасному етапі розвитку суспільства
доцільно вивчення та аналіз історико-педагогічного
досвіду щодо підготовки іноземних студентів в
радянській Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз42

глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз науково-педагогічної
літератури свідчить, що проблему професійної
підготовки іноземних громадян в Україні досліджували
В. Гуменюк [1], Т. Довгодько [2], Т. Шмоніна [3]. Вчена
Л. Рибаченко у дисертаційному дослідженні «Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах
України (1946-2000 рр.)» (2001) [4] розглянула проблему підготовки іноземних студентів у ретроспективі,
де побічно торкалась питання позааудиторної роботи зі студетами-іноземцями. Цікаві дані представлені
дослідницею Н. Грищенко у статті «Позанавчальна
діяльність іноземних студентів ВНЗ у сучасних умовах» [5], яка зазначила, що використання особистісносоціального й синергетичного підходу у позанавчальній
діяльності сприяє актуалізації студентом власних потреб, інтересів, цілей у відкритому, самоорганізованому
та одночасно керованому соціокультурному просторі.
Нашу увагу привертає початок 60-х рр. ХХ століття
– період активного розгортання широкомасштабного
навчання іноземних студентів у вищих навчальних навчальних закладах України. У 1961 р. в Харківському
державному університеті імені А. Горького (у 1999 р.
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перетворений у Харківський національний університет
імені В. Каразіна, у подальшому у статті будемо вживати назву, яка існувала на момент нашого дослідження
– Харківський державний університет) було створено один із перших у країні підготовчий факультет для
іноземних громадян, хоча підготовка фахівців для
зарубіжних країн здійснювалась з 1948 р. В цей період
закладалось підґрунтя для подальшого удосконалення
методів і форм роботи з іноземними студентами, у подальшому поширення набули найбільш ефективні форми позааудиторної роботи з іноземними студентами.
Формування цілей статті (постановка завдання). На
основі аналізу архівних джерел та історико-педагогічної
літератури висвітлити форми позааудитороної виховної
роботи зі студентами-іноземцями у вищих навчальних
закладах України у 60-х рр. ХХ століття.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Одним із головних завдань вищої освіти є всебічний
розвиток творчої особистості майбутнього фахівця,
виховання відповідальної і конкурентоспроможної
особистості.
Процес виховання завжди спрямований на зміну
поглядів, переконань, ідеалів, звичок, поведінки.
Сутність виховання з точки зору філософії визначається
як перетворення культури людства в індивідуальну
форму існування. Сутність виховання з точки зору
педагогіки полягає у передачі соціального досвіду.
Зміст цього процесу полягає в тому, щоб те зовнішнє,
об’єктивне, найкраще, що є в соціальному досвіді, стало
суб’єктивним, тобто перетворилося на погляди і переконання, вчинки і поведінку особистості [6, с.138].
Важливу роль у вихованні особистості відіграє не
лише навчальна діяльність, а й позааудиторна робота,
яка є необхідною складовою освітнього процесу, протягом якої студент самостійно займається виконанням
навчальних завдань, творчих робіт професійного характеру, а також професійною самоосвітою та самовдосконаленням [7, с. 20–23].
Підготовка іноземних громадян в СРСР розглядалась
як важлива політична міжнародна програма, у зв’язку
з цим, значна увага приділялась саме ідейно-виховній
роботі з іноземними студентами.
Наприкінці 50-х рр. виховною роботою з іноземними
студентами у вищих навчальних закладах займались на
громадських засадах. Дотримуючись інструктивного листа Міністерства вищої освіти СРСР (Мінвуз), у деяких
вищих навчальних закладах на громадських засадах вводилась посада заступника декана з роботи зі студентами і аспірантами із країн народної демократії, за умови
наявності у навчальному закладі понад 300 іноземних
студентів. Слід зазначити, що до 1964 р. у Мінвузі УРСР
не існувало посади фахівця з організації навчальновиховної роботи з іноземцями, хоча в Україні навчалось
близько 3000 іноземних студентів [8, с.21].
В 1964 р. у системі Мінвузу СРСР була створена
Загальносоюзна Рада зі справ іноземних студентів –
централізований орган з керівництва ідейно-виховною
роботою серед іноземних студентів. До складу
Загальносоюзної Ради увійшли представники державних і громадських організацій, які брали активну участь
у роботі з іноземцями. Рада сприяла створенню широкої
мережі міських та республіканських рад зі справ
іноземних студентів.
До моменту створення централізованих органів з
керівництва ідейно-виховною роботою серед іноземних
студентів проблемами адаптації, навчання та виховання
опікувались викладачі кафедр російської мови при вищих навчальних закладах. Викладачі російської мови, які
працювали у вищих навчальних закладах зі студентами
та аспірантами-іноземцями на нарадах і семінарах обговорювали комплекс заходів, спрямованих на адаптацію
іноземних студентів, організацію і проведення з ними
виховної роботи тощо.
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Доцільно звернутись до досвіду роботи викладачів
російської мови з іноземними студентами у Харківському
державному університеті. Так, у 1954 р. за наказом
Управління вищих навчальних закладів Міністерства
культури УРСР кафедрою загального мовознавства та
російської мови Харківського державного університету
був організований постійно діючий семінар для
викладачів російської мови, які працювали зі студентамиіноземцями, згодом перейменований у загальноміське
методичне об’єднання. Метою цього семінару був обмін
набутим досвідом, підвищення ефективності викладання
російської мови для іноземців тощо. Тематика, яка обговорювалась на засіданнях семінару, була різноманітна:
розглядались питання роботи над текстом, вимови слів
тощо. Значна увага приділялась і виховній роботі зі
студентами-іноземцями. Про це свідчить доповідь викладача Зарудського «Воспитание патриотизма на уроках русского языка у студентов-иностранцев» [9, арк. 16]
та обговорення проекту листа Методичного управління
Міністерства вищої освіти СРСР про позааудиторну роботу зі студенами-іноземцями [9, арк. 21].
У березні 1957 р. у Харкові пройшла нарада методичного об’єднання викладачів російської мови, які працювали в вищих навчальних закладах міста зі студентами та аспірантами-іноземцями. Одним із питань, які
розглядались на нараді, було питання обміну досвідом
начально-виховної роботи зі студентами-іноземцями.
Начальник навчального відділу методичного управління
С. Зіновьєв наголошував на тому, що тісне спілкування
між викладачами і студентами-іноземцями не повинно
обмежуватись лише «академічними годинами»; на практичних заняттях і позааудиторний час викладачі повинні
вести різноманітну навчально-виховну роботу тощо [9,
арк. 4–5].
Аналіз звітів викладачів кафедри російської мови
підготовчого факультету Харківського державного університету свідчить про те, що педагогічні працівники
постійно підвищували професійний рівень на методичних семінарах (З. Літовкіна та інші) [10, арк. 57];
досвідчені викладачі готували доповіді-повідомлення
на семінари. Так, викладач Л. Філіпова на засіданні
міського методичного семінару представила доповідь
«Викладання російської мови в ГДР» [10, арк. 44–45],
викладач І. Кобцева у повідомленні наголошувала
на важливості використання наочності на заняттях з
російської мови [10, арк. 53]; менш досвідченим викладачам (В. Побеленська) завідувач кафедри рекомендував
брати активну участь у засіданнях міського методичного
об’єднання [10, арк. 51].
Це свідчить про пильну увагу керівництва навчального закладу до питань підготовки кадрів для роботи з
іноземними студентами, зокрема до ідейно-виховної роботи.
У досліджуваний період серед масових форм
позааудиторної роботи зі студентами-іноземцями поширення набули конференції, лекторії, тематичні вечори, організація викладачами навчальних закладів свят,
зустрічей, традицій.
З перших курсів навчання у вищих навчальних закладах іноземні студенти ставали учасниками низки заходів, що сприяло їх адаптації та соціалізації в
соціокультурному середовищі країни. Іноземні студенти брали активну участь в різноманітних конкурсах,
вузівських та міжвузівських конференція, ювілейних
заходах та святах. Крім того, у 60-хх рр. ХХ ст. набуло поширення залучення студентської молоді до
творчої самодіяльності, що знайшло вияв в участі у
різноманітних фестивалях і зльотах.
У зв’язку із збільшенням кількості іноземних
студентів у вищих навчальних закладах, значну
увагу викладачі приділяли організації і проведенню конференції за участю іноземних студентів і
співвітчизників [11, с. 335]. Конференції мали науковотеоретичний характер, на яких обговорювались питання
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економічного, соціально-культурного розвитку країн,
звідки були студенти-іноземці.
У деяких вищих навчальних закладах України проводились масові молодіжні фестивалі та зльоти, які
мали на меті підвищення інтернаціонального виховання
молоді. Так, у грудні 1965 р., напередодні дня Радянської
Конституції, в Луцькому педагогічному інституту
відбувся вечір, присвячений дружбі народів СРСР, на
якому були присутні представники 15 національностей.
Вечір закінчився великим святковим концертом [11,
c. 332]. У 1966 р. проведено фестиваль під гаслом
«Що ти знаєш про «Інтернаціонал?», під час проведення якого порушувались науково-теоретичні питання,
організовано екскурсії, зустрічі у Будинках дружби,
обмін досвідом роботи тощо.
У Кам’янець-Подільському педагогічному інституті
в 1966 р., на вечорі, присвяченому дружбі народів СРСР,
студенти-українці читали доповіді про Азербайджан, декламувати твори Самеда Вургуна і мудрі народні легенди, виконували пісні азербайджанських композиторів,
прослуховували плівку із записами виступів студентівбакинців.
У Чернівецькому університеті традиційними стали
тематичні вечори «Чуття єдиної родини» з широким
використанням літературно-фольклорних матеріалів
народів нашої багатонаціональної країни [11, c. 332].
Один із таких вечорів було проведено у квітні 1966 р.
разом з підшефною військовою частиною, на якому виступали азербайджанці, евенка, осетин, білорус, молдованин, грузин, росіянин і українець.
За підтримки Комітету Дружби у Харківському державному університеті проводились інтернаціональні
вечори: вечір, присвячений В’єтнаму, Дню визволення
Судану, Дню Африки тощо. [12, арк. 6]. Такі заходи проводились і у Харківському політехнічному інституті:
інтернаціональний вечір, присвячений дню Паризької
Комуни, вечір «Счастья тебе, Африка» (до дня визволення Африки) [13, арк. 5].
У 1968 р. Харківському державному університеті
був проведений перший фестиваль іноземних студентів,
присвячений Міжнародному Дню солідарності молоді.
У фестивалі брали активну участь представники 48 земляцтв університету. Найкращі номери художньої
самодіяльності були представлені на міському фестивалі
іноземних студентів, учасники якого були нагороджені
дипломами, грамотами, цінними подарунками [12, арк.
6].
Велику увагу викладачі, які опікувались іноземними
студентами, приділяли організації і проведенню
зустрічей з митцями, письменниками, композиторами
тощо. Іноземні студенти постійно відвідували спектаклі
і п’єси, які ставились у Київському російському драматичному театрі імені Лесі Українки, Українському
академічному драматичному театрі імені Івана Франка
та інших театрах. Після перегляду відбувались зустрічі
іноземних студентів з режисерами і акторами та обговорення [11, с. 511].
В досліджуваний період на базі багатьох вищих навчальних закладів були створені музеї дружби народів
зусиллями викладачів та іноземних студентів.
Таким чином, до найпоширеніших масових форм
позааудиторної роботи зі студентами-іноземцями у
вищих навчальних закладах досліджуваного періоду
належали: конференції, інтернаціональні вечора,
фестивалі тощо. Вони були різноманітні, і, порівняно
з іншими формами позааудиторної роботи, мали перевагу в тому, що розраховані на одночасне охоплення
великої кількості студентської молоді. Формам масової
позааудиторної роботи властиві такі особливості, як
яскравість, урочистість, великий емоційний вплив. Ці
форми в основному мали як пізнавальну, так і розважальну спрямованість і широкі можливості діяльності
студентів-іноземців.
Поряд з масовими формами позааудоторної роботи
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були поширені групові: клуби, диспути, гуртки та секції.
У 60-х рр. ХХ ст. створювались клуби інтернаціональної дружби. Діяльність інтернаціональних клубів
була різноманітною: листування з ВУЗами союзних
республік і 15 країнами світу, оголошення конкурсів,
проведення вечорів, зустрічей з видатними письменниками і поетами [11, с.333].
У 1965/1966 навчальному році в студентському лекторії Луцького педагогічного інституту були
прочитані лекції. Викладачами кафедри марксизмуленінізму за підтримки працівників бібліотеки
інституту провели диспут про радянський патріотизм та
інтернаціоналізм.
Викладачі кафедри загальноосвітніх дисциплін
Харківського державного університету керували роботою усного медичного журналу, викладачі кафедри
історії названого навчального закладу – Клубом цікавих
зустрічей та клубом «Мир сегодня» [12, арк. 3]. Під
керівництвом викладача історії М. Купрій клуб «Мир сегодня» був традиційною формою позааудиторної роботи
з іноземними студентами. У першому семестрі засідання
у клубі проводилися на мові, зрозумілій іноземним студентам (на англійській та французькій мові), у другому – лише на російській. На засіданнях клубу обговорювались подій, які відбувались у світі, та питання, які
цікавили студентів [12, арк. 8].
В Українській сільськогосподарській академії ряд
студентів-іноземців навчалось у школі лектора, які за активну участь у лекційній пропаганді були нагороджені
грамотами Київського обласного товариства «Знання»
[11, с. 512].
В вищих навчальних закладах існували колективи
художньої самодіяльності, до яких залучались іноземні
студенти. Під час концертів, іноземні студенти представляли мистецтво своєї країни [9, арк. 9; 10, арк. 58–
59; 11, с. 512].
Слід зазначити, що за кожною групою іноземних
студентів був закріплений викладач з кафедри
російської мови. Викладачі своєю професійною
майстерністю та творчими здібностями захоплювали
студентів-іноземців. Так, вивчаючи звіти викладачів
російської мови Харківського державного університету,
переконуємось, що у групах студентів-іноземців проводилась виховна робота на високому рівні. Звітуючи
про стан роботи з іноземними студентами старший викладач кафедри російської мови Харківського державного університету В. Деменко зазначив, що з групою
студентів-іноземців склались доброзичливі стосунки, студенти групи брали активну участь у художній
самодіяльності: виступали в концертах, на вечорах [10,
арк. 58–59; 12, арк. 9]. Викладач Е. Вітковська захопила групу студентів-іноземців поетичною творчістю, а
групи студентів-іноземців під керівництвом викладачів
М. Виноградової та О. Чистякової постійно ходили у походи на природу [12, арк. 10].
До знаменних дат на підготовчому факультеті
Харківського державного університету зусиллями
іноземних студентів випускалась стіннівка «Дружба»
[12, арк. 6].
Отже, групова форма позааудиторної роботи з
іноземними студентами сприяла виявленню та розвитку їхніх інтересів та творчих здібностей, поглибленню
знань з дисципліни, збагачувала інформацією, формувала професійно значущі вміння та навички. Групова
позааудиторна робота мала цільовий характер, тобто
існувала при наявності певної загальної мети та спільних
інтересів.
Поряд з масовими і груповими формами
позааудиторної роботи найбільш поширеною і дієвою
була індивідуальна форма, а саме: індивідуальні заняття,
консультації, бесіди.
У 1957 р. на засіданні методичного об’єднання
викладачів російської мови, працюючих в вищих закладах Харкова з іноземними студентами, обговорюваScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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лись питання виховної роботи. Зазначено, що викладачами практикувались індивідуальні заняття [9, арк. 9].
Вивчаючи звіти викладачів кафедри російської мови
Харківського державного університету за 1963/1964
навчальний рік, переконані, що всі викладачі проводили індивідуальні консультації, на яких значну увагу
приділяли вивченню не лише навчальної інформації
з російської мови, а й ознайомленню з культурою
країни, традиціями [10, арк. 50, 54, 58]. Викладачі
суспільствознавчих та фахових дисциплін проводили
додаткові заняття, консультації, проводити додаткову
підготовку до занять зі студентами у гуртожитках [1,
с.140; 10, арк. 48–52].
Вагоме значення мала виховна робота, яка проводилась у гуртожитку. Архівні джерела свідчать про
те, що в обов’язки викладачів входило «відвідування
іноземних студентів у гуртожитку, надання їм допомоги у підготовці до занять, плануванні особистого часу,
гігієні праці і відпочинку, покращенні житлово-побутових умов» [1, с.141; 9, арк. 12–14].
Виховною роботою у гуртожитку опікувався викладач-вихователь, який не мав навчального навантаження. Відповідальні особи від навчальних закладів
опікувались побутовими проблемами і спілкуванням
іноземних студентів. Існували певні правила проживання у інтернаціональних гуртожитках, так і як
розподілу студентів-іноземців по групах з радянськими студентами. Спільне проживання у гуртожитку
створювало передумови для більш швидкого подолання мовного бар’єру. «Радянські студенти допомагають
іноземним студентам у навчанні, що сприяє розвитку
дружби і взаєморозуміння» [1, с.141]. Крім того, у гуртожитках працювали клуби, які разом зі студрадою,
організовували і проводили різноманітні зустрічі, вечори відпочинку. Серед іноземних студентів популярності
набули вечори-конкурси «Я читаю російські вірші», «Я
співаю українські пісні», на які запрошувались студенти
зі студії художнього слова та учні підшефної школи [10,
арк. 35; 11, с.512].
Поряд з цим, виховна робота здійснювалась викладачами вищих навчальних закладів упродовж канікул.
Для іноземних студентів організовували екскурсії та
надавали можливість відпочити у санаторіях, домах
відпочинку тощо.
Щороку у канікулярний час були організовані
екскурсії: екскурсії на виробництво та підприємства
міста, екскурсії до різних міст країни та Радянського
Союзу: до Москви, Тбілісі, Волгограду, Полтави тощо
[12, акр. 11–14]. Поряд з цим, існувала практика запрошень іноземних студентів радянськими студентами до
себе на відпочинок під час свят і канікул, запрошень
іноземних студентів у сім’ю викладача [11, с. 509; 12,
арк 12–14].
Керівництво вищих навчальних закладів та
викладачі створювали умови для відпочинку і оздоровлення іноземних студентів. Для організації відпочинку
і дозвілля іноземних студентів у домі відпочинку
«Верхньо-Писаревський» було направлено 8 викладачів
підготовчого факультету на чолі з заступником декана
цього факультету В. Кобизева [12, арк. 15].
Архівні джерела свідчать, що у 1965 р. у таборах праці
і відпочинку протягом місяця перебувало 787 іноземних
студентів, у спортивно-оздоровчих таборах канікули
провели 514 юнаків і дівчат, у будинках відпочинку та
пансіонатах розташованих на березі моря – 1296 чоловік.
Путівки в санаторій одержали 394 іноземних студенти;
286 осіб – подорожували по Радянському Союзу, 79
іноземних студента – разом з радянською молоддю працювали на цілині, 22 іноземці провели канікули в родинах своїх студентських друзів [11, c. 509].
У період з 1961 по 1969 рр. у санаторіях, домах
відпочинку, спортивно-оздоровчих таборах, таборах
праці і відпочинку відпочили 918 іноземних студента підготовчого факультету Харківського державного
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університету [14, арк. 1].
Таким чином, в системі підготовки іноземних
студентів у вищих навчальних закладах України накопичився і позитивний досвід: варто відзначити такі
позитивні форми позааудиторної роботи з іноземними
студентами того часу, як проведення інтернаціональних
студентських фестивалів художньої самодіяльності
та науково-практичних конференцій (масові форми).
Участь іноземних студентів у конференціях давали
можливість глибше пізнати сутність досліджуваної проблеми, під час виступів з доповідями на конференціях
студенти-іноземці вдосконалювали уміння висловлювати думки, ставити запитання доповідачам тощо.
Фестивалі і зльоти були спрямовані на розвиток творчих
здібностей іноземних студентів, умінням представляти народний фольклор своєї країни. Створення клубів,
проведення диспутів, відвідування гуртків та секцій
(групові форми позааудиторної роботи) впливали на
виявлення та розвиток творчих здібностей студента; залучення до диспутів формували вміння висловлювати і
відстоювали власну думку, формулювати запитання до
співрозмовника тощо.
Різноманіття форм позааудиторної роботи сприяли
повному входженню іноземних студентів до оточуючого середовища, мета яких була спрямована на розвиток
почуття дружби, тісних взаємин між студентами, кращому розумінню культури і побуту країни перебування.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. У ході вивчення архівних даних,
історико-педагогічної літератури можемо зробити висновок, що виховна робота зі студентами-іноземцями у
60-ті рр. ХХ ст. відрізнялася надмірною ідеологізацією.
Система управління загальноосвітньою і фаховою
підготовкою іноземних громадян відбивала політично
обумовлені директиви керівних партійних органів. До
того ж мав місце адміністративно-командний стиль
управління освітою іноземних громадян.
Виховна позааудиторна робота серед іноземних
студентів мала більш індивідуальний характер.
Такий характер обумовлений тим, що ці студенти
були представниками різних країн світу, культури і
суттєво відрізнялись один від одного за релігійними і
національними традиціями. Позааудитотрна робота з
іноземним студентами у досліджуваний період сприяла
успішному діалогічному спілкуванню, принаймні, створювала умови для розвитку в студента рефлексивності,
емпатійності, толерантності, що формувала в нього
спроможність до співбуття, співдії, морального збагачення.
Поряд з масовими (конференції, фестивалі, вечори,
свята, екскурсії,) і груповими (клуби, диспути, гуртки,
секції) формами позааудиторної роботи, найбільш поширеними і дієвими формами з іноземними студентами
у досліджуваний період були індивідуальні заняття та
консультації, які спряли гармонійному входженню студента у оточуюче середовище країни перебування.
Важлива роль у вихованні належала викладачам,
які опікували іноземними студентами у вищих навчальних закладах. Викладачі російської мови як
іноземної, суспільствознавчих та фахових дисциплін,
викладачі-вихователі заохочували іноземних студентів
до навчальної роботи, сприяли розвитку інтересу до
творчої діяльності тощо.
Сьогодні заслуговує на увагу практика організації
роботи з земляцтвами і осередками іноземних студентів,
що є темою для подальшого дослідження.
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Анотація. В Україні і багатьох країнах світу діяльність державної системи освіти доповнюється роботою громадських товариств, комітетів і комісій у сфері соціокультурного забезпечення дітей. Особливо важливою діяльність
громадських товариств у сфері освіти була у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст., адже у той час держава
була не у змозі забезпечити освітні потреби всіх дітей. Харківське товариство поширення в народі грамотності діяло
протягом 1869–1920 рр. і провадило освітню, оздоровчу, соціальну й видавничу діяльності. Товариство постійно
розширювало мережу шкіл (зокрема, початкових і допоміжних). Особливостями організації навчання у школах товариства були: намагання перейти на чотирирічний термін навчання в початковій школі, розширення змісту освіти
(упровадження нових навчальних дисциплін), оснащення класів меблями та навчальним обладнанням, організація
шкільних музеїв для зберігання наочних посібників, улаштування у школах учнівських індивідуальних і колективних бібліотек, запровадження роботи шкільних комісій для теоретичної розв’язання різних шкільних проблем,
організація навчання з орієнтацією на збереження здоров’я та фізичне виховання учнів. Статистичні дані свідчать,
що кількість дітей, охоплених освітньою діяльністю товариства постійно збільшувалася.
Ключові слова: Харківське товариство поширення в народі грамотності, навчання, школа, організація, початкова шкільна освіта, допоміжні школи, обладнання, читання, бібліотека, здоров’я.
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Abstract. The activities of the state system of education in Ukraine and many countries of the world are supplemented by
the work of public organizations, committees and commissions in children’s socio-cultural support. The activities of public
organizations in educational sphere were of particular importance in the second half of the 19th century – at the beginning of
the 20th century, as the state was not able to meet children’s educational needs. Kharkiv Society of Spread of Literacy among
People existed within 1869–1920 and conducted educational, health maintaining, social and publishing activities. The society constantly expanded the network of schools (primary and special schools, in particular). The peculiarities of organization
of education at schools of the society were: attempt to move to a four-year term of study at primary school, extension of
educational content (introduction of new subjects), equipping classes with furniture and training equipment, organization of
school museums for storage of visual aids, arrangement of children’s individual and mass libraries at schools, introduction
of work of school commissions for theoretical solving various school problems, organization of education with focus on
schoolchildren’s health maintenance and physical education. The statistic data show that the quantity of children who were
involved in educational activities of the society constantly increased.
Keywords: Kharkiv Society of Spread of Literacy among People, education, school, organization, primary school education, special schools, equipment, reading, library, health.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Перед сучасною системою освіти постає основне
завдання – всебічний розвиток людини, що передбачає
виявлення і підтримку її талантів і здібностей, формування компетентностей, особистих цінностей і моральних якостей, що є необхідними для самореалізації особистості та підвищення освітнього рівня громадян [1].
Однак, це завдання досить важке, тривале у часі і з урахуванням того, що, окрім виховання, на людину впливає ще низка інших факторів (спадковість, середовище,
діяльність), передбачає активне залучення можливостей
соціуму і громадськості для здійснення цілеспрямованого виховного впливу на дитину, організації її навчання
та створення умов для різнобічного розвитку.
Так, різні громадські організації, ради, комітети і
комісії завжди мали велике значення в освітній сфері в
Україні. Зокрема, у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. в Україні діяло багато товариств (Київське та
Харківське товариства поширення в народі грамотності, товариство «Просвіта», Фребелівські товариства,
Українське товариство шкільної освіти, товариства допомоги бідним учням та ученицям навчальних закладів,
товариства піклування про безпритульних малолітніх
сиріт, товариство сприяння початковій освіті, товариства фізичного виховання, доброчинні та релігійні товариства), що своєю діяльністю розв’язували багато освітніх завдань держави. Вони успішно провадили освітню,
культурну й соціальну роботу, залучаючи до неї тих
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

дітей, які не були охоплені системою державної освіти.
Одним із найстаріших і найпотужніших вітчизняних
товариств, що спрямовували свою увагу на соціокультурні проблеми дітей, було Харківське товариство поширення в народі грамотності – організація української
інтелігенції, яка діяла протягом 1869–1920 рр. і стала
першою громадською організацією культурно-освітнього характеру. Метою цього товариства було посильне
поширення грамотності і корисних для народу теоретичних і прикладних знань та сприяння поширенню народної освіти шляхом заснування різного роду навчальних
закладів (училищ і шкіл, вечірніх і недільних класів, музеїв, бібліотек, читалень тощо), організації книжкових
складів, народних читань і бесід, систематичних курсів й
окремих лекцій із різних галузей знань, виставок, народних вистав і концертів, надання безпосередньо різного
роду допомоги учням і вчителям у народних училищах
товариства, сприяння фізичному розвитку й догляду за
дітьми шкільного віку, видання і поширення корисних
книг, посібників, каталогів, забезпечення освітніх установ необхідними книгами і посібниками через училищні
ради й інспекторів народних училищ, обговорення педагогічних проблем і заходів з народної освіти тощо [2].
Важливим напрямом діяльності Харківського товариства поширення в народі грамотності була освітня діяльність, що передбачала заснування дитячих закладів
(звичайних і допоміжних шкіл) та організацію навчання
в них дітей. Мережа шкіл цього товариства охоплювала
всю Харківську губернію і забезпечувала елементарни47
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ми знаннями багато дітей.
З огляду на це доцільним є аналіз особливостей організації навчання у школах Харківського товариства
поширення в народі грамотності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Слід відзначити, що в сучасній
історико-педагогічній літературі представлено небагато праць, які б висвітлювали різні аспекти діяльності Харківського товариства поширення в народі грамотності. Так, Т. Поволоцька і В. Селегей [3] аналізують внесок цього товариства в розвиток ідей освіти на
Харківщині. Д. Сергієнко [4] розкриває меценатську
діяльність Х. Алчевської у межах Харківського товариства поширення в народі грамотності. М. Макарова
[5] описує історію діяльності цього товариства та його
видатних членів. С. Лупаренко [6] і Р. Сопко [7] розкривають видавничу діяльність Харківського товариства
поширення в народі грамотності, зокрема аналізують
видану товариством «Народну енциклопедію наукових
і прикладних знань». С. Лупаренко [8] і Л. Лутаєва [9]
досліджують медично-оздоровчий напрям діяльності товариства.
Натомість, питання організації навчання у школах
Харківського товариства поширення в народі грамотності не стали предметом детального дослідження вчених,
що і зумовило цей науковий пошук.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета статті – розкрити особливості організації навчання
у школах Харківського товариства поширення в народі
грамотності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Харківське товариство поширення в народі грамотності
мало відділення по всій Харківській губернії. При більшості з цих губерній працювали різні школи, зокрема:
жіночі недільні школи з майстернями або без них, чоловічі недільні школи, жіночі ремісничі школи, початкові
школи і допоміжні школи [2].
Основними особливостями організації навчання у
Харківського товариства поширення в народі грамотності були такі [10]:
1) прагнення організації чотирирічної початкової народної школи і планомірне збільшення кількості вищих
початкових училищ;
2) окрема організація занять із маловстигаючими учнями та дітьми із відхиленнями в розвитку у спеціальних класах або школах;
3) улаштування невеликих шкіл із невеликою кількістю дітей у ній, оскільки через багатолюдність може
втратитися зв’язок між учителем і учнем та знизитися
виховний вплив учителя; окрім того, учні багатокомплектних шкіл часто вимушені були долати великі відстані від дому до школи;
4) прагнення оснащати класи меблями з урахуванням
антропометричних особливостей учнів певного віку.
Натомість, це не завжди вдавалося зробити;
5) улаштування у школах учнівських індивідуальних
(для вільного читання) і колективних бібліотек (були
призначені для колективного читання, комплектувалися
згідно з програмою і складалися з невеликої кількості
строго підібраних і систематизованих творів, аби вони
могли прочитатися у класі за декілька разів, а потім обговорюватися на уроках);
6) приділення уваги фізичному вихованню учнів. Під
фізичним вихованням розумілося не лише гімнастика
або іншого роду фізичні вправи, а й організація всього
шкільного життя учнів, що передбачала правильно розраховані з точки зору збереження здоров’я навчальні
приміщення й обладнання, шкільні меблі. До фізичного
виховання також відносили: розвиток і обладнання мережі літніх колоній; організацію шкільних гарячих сніданків; організацію лікувальної і гімнастичної частини
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з боку лікарів: терапевтів, окулістів, дантистів і гігієністів; організацію ігор, гімнастики, прогулянок, екскурсій;
організацію міської безкоштовної для учнів аптеки і
міського безкоштовного зуболікувального кабінету;
7) організація шкільних комісій (до їх складу входили
педагоги, лікарі, архітектори і громадські діячі з народної освіти) для теоретичної розв’язання різних проблем
шкільної справи (розробка шкільних програм відповідно
до вимог початкової школи і реального життя, забезпечення наступності між нижчою та вищою початковою
школою);
8) організація шкільних музеїв (переважно для сільських шкіл повіту або району) для зберігання наочних
посібників. Усі посібники музеїв (які були додатком
до того комплекту посібників, що знаходився у школі)
складалися відповідно до шкільної програми, розподілялися на окремі галузі знань (людина, рослини, тварини,
повітря, вода тощо) і розміщувались у ящиках, кількість яких дорівнювала кількості шкіл повіту чи району.
Коли вчитель використовував увесь вміст ящика, тобто
засвоював з дітьми ту чи іншу галузь знань, він обмінював його на новий. Отже, посібники музеїв протягом
навчального року використовувались у різних школах,
після чого знову поверталися до музею для ремонту і
поновлення. У роботі цих музеїв були труднощі: через
велику кількість шкіл вони не завжди своєчасно забезпечували всі школи посібниками; також самих посібників
було недостатня кількість.
Важливо зазначити, що діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності стимулювала
інтенсивний розвиток мережі дитячих навчально-виховних закладів, зокрема початкових і допоміжних шкіл.
Основою своєї діяльності Харківське товариство поширення в народі грамотності вважало розвиток початкової шкільної освіти [11, С. 18]. Однією з проблем, що
поставала перед школами товариства, було збільшення
строку навчання (з 3-річного на 4-річний курс початкової школи). Це було зумовлене такими причинами: велика кількість дітей, які навчалися на 3-річному курсі,
фактично вчилися 4 роки, залишаючись у певному класі
на другий рік; лише найбільш здібні діти могли засвоїти навчальну програму за 3 роки і покинути школу,
проте більшість дітей дуже потребували четвертий рік
навчання, аби закінчити школу; четвертий рік навчання
надає більше можливостей для здійснення виховного
впливу школи [10]. Загалом, на початку ХХ ст. постала
проблема подовження навчання дітей у різних дитячих
освітніх установах: «…школа повинна приділяти більше
уваги дітям, задля чого необхідно подовжити шкільний
період навчання. Досягнути це можливо організацією
достатньої кількості постійних дитячих садків для дітей
дошкільного віку, установленням чотирирічного курсу
навчання в нижчих початкових училищах і відкриттям
необхідної кількості вищих початкових училищ» [10,
с. 39].
Іншою проблемою початкової освіти того часу був
обмежений курс навчання, що недостатньо сприяв
розв’язанню завдання системи освіти – формуванню
різнобічної особистості. З огляду на це до навчальних
планів шкіл уносилися нові дисципліни. Так, у школах
Харківського товариства поширення в народі грамотності у 1911–1912 навчальному році були введені такі
додаткові предмети, як гігієна, малювання, музика, ліплення. Також у школах були класи ручної праці (по дереву) [12].
Слід зазначити, що Харківське товариство поширення в народі грамотності у своїх навчальних закладах
намагалося втілити в життя передові форми та методи
навчання й виховання підростаючого покоління. Так, у
школах товариства влаштовували вечори, шкільні свята,
літературні ранки, присвячені пам’яті видатних людей
(зокрема, М. Гоголю) [13], широко використовувалися
словесні методи навчання і засоби наочності.
Велике значення у гармонійному розвитку дитини
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надавалося читанню дітей. Так, у школах працювали бібліотеки, якими протягом навчального року видавалося
до 10000 книг [2; 14]. Ці книги стали основою для шкільного і позакласного читання учнів, проте деякі вчителі
вважали, що в наявності у шкільних бібліотеках дуже
мало цікавих книг, які могли б задовольнити дитячі пізнавальні потреби, що постійно збільшувалися.
Отже, Харківське товариство поширення в народі
грамотності намагалося розв’язати існуючу наприкінці
ХІХ ст. – на початку ХХ ст. гостру потребу в розвитку мережі початкових шкіл. Це здійснювалося шляхом
улаштування власних початкових шкіл, забезпечення
їх необхідними матеріалами, піклування про фізичний,
моральний, естетичний розвиток учнів і створення умов
для їхнього повноцінного формування як особистостей.
Щодо закладів для дітей із відхиленнями в розвитку
(згідно тогочасної статистики, такими вважалось 3–4 %
дітей; але в реальному житті кількість відсталих дітей
постійно збільшувалася внаслідок несприятливих економічних, соціальних та інших умов життя і сягала 8 %)
[10], то у деяких школах були створені допоміжні класи
для відсталих дітей (у них навчалося не більше 5–20 учнів). Форми та методи роботи з дітьми, як мали відхилення у розвитку, передбачали: заняття-ігри (складання
розрізних картин, побудови із кубиків, доміно, лото), що
дозволяли розвивати уявлення, фантазію, увагу; наочні
методи (ілюстрація і демонстрація), що сприяли зосередженості і наполегливості учнів; гімнастику, фізичні
вправи; ручну працю; самостійні й індивідуальні заняття
і вправи [10].
Загалом, статистичні дані, що наводяться у звітах
товариства [2; 10], свідчать про щорічне збільшення
кількості дітей, які навчалися у школах Харківського товариства поширення в народі грамотності або охоплювалися освітньо-культурною діяльністю, та кількості
проведених освітніх заходів.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, організація навчання у
школах Харківського товариства поширення в народі
грамотності, мережа яких постійно збільшувалася, передбачала: розширення змісту освіти (упровадження нових навчальних дисциплін: гігієна, малювання, музика,
ліплення, ручна праця), намагання перейти на чотирирічний термін навчання в початковій школі, оснащення
класів меблями та навчальним обладнанням, організація шкільних музеїв для зберігання наочних посібників,
улаштування у школах учнівських індивідуальних і колективних бібліотек, запровадження роботи шкільних
комісій для теоретичної розв’язання різних шкільних
проблем, організація навчання з орієнтацією на збереження здоров’я та фізичне виховання учнів (обладнані
відповідно до потреб дітей класи, улаштування літніх
колоній для оздоровлення школярів, організація гарячих сніданків, ігор, гімнастики, прогулянок, екскурсій,
улаштування міських безкоштовних для учнів аптеки і
зуболікувального кабінету). У своїй роботі Харківське
товариство поширення в народі грамотності намагалося
розв’язувати багато державних питань щодо навчання і
виховання дітей, їх опіки, і це їм дійсно вдавалося, але
охопити всіх дітей, які потребували освіти і піклування товариство було не в змозі через фінансові труднощі,
брак приміщень, недостатнє розуміння дорослим населенням важливості освіти.
Дана робота не вичерпує всіх аспектів досліджуваної
проблеми. Перспективними є питання організації роботи Харківського товариства поширення в народі грамотності з дітьми дошкільного віку та дорослими, особливості організації товариством позашкільної освіти.
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Аннотация. В статье описывается операционный состав приема сравнения. Проведенный анализ психологопедагогической, научно-математической и методической литературы позволил нам выявить основные компоненты
сравнения. Сравнение как познавательное универсальное действие является одним из самых важных в познавательном процессе. Обучающиеся могут использовать его для «открытия» новых знаний. Кроме того, сравнение входит в
состав многих других, более сложных, действий, например, операционный состав аналогии, классификации, эмпирического обобщения, регулятивных действий контроля и внимания. В то же время сравнение могут выполнять уже
дошкольники (в простейших случаях). Это говорит о важности формирования сравнения у младших школьников
на протяжении всего их обучения в начальной школе. Действие сравнения играет особую роль в организации продуктивной деятельности младших школьников в процессе обучения математике. Как один из приемов умственной
деятельности является наиболее применяемым в практике обучения математике. Чтобы эффективно формировать
прием сравнения, необходимо выделить его операционный состав, так как успешность формирования действия
зависит от сформированности операций из состава этого действия. Учителю для проектирования учебных задач с
целью формирования приема сравнения необходимо знать его состав и подбирать задания и системы вопросов к
ним так, чтобы обучающиеся, отвечая на вопросы, выполнял операции, входящие в состав.
Ключевые слова: сравнение, виды сравнения, операционный состав сравнения, обучение младших школьников, формирование приема сравнения
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Abstract. The article describes the operational composition of the comparison method. The analysis of psychological,
educational, scientific, mathematical and methodical literature allowed us to identify the main components of the comparison. Comparison as a cognitive universal action is one of the most important in the cognitive process. Students can use it
to “discover” new knowledge. In addition, the comparison is part of many other, more complex actions, for example, the
operational composition of analogy, classification, empirical synthesis, regulatory actions of control and attention. At the
same time, pre-schoolers can perform the comparison (in the simplest cases). This suggests the importance of comparing
comparisons among younger students throughout their entire primary school education. The action of comparison plays a
special role in organizing the productive activities of younger students in the process of teaching mathematics. As one of the
techniques of mental activity is the most used in the practice of teaching mathematics. In order to effectively form a method
of comparison, it is necessary to single out its operational structure, since the success of the formation of an action depends
on the formation of operations from the composition of this action. The teacher to design training tasks in order to form a
method of comparing it is necessary to know its composition and select tasks and systems of questions for them so that students, answering questions, perform the operations that are part of the lesson.
Keywords: comparison, types of comparison, operational composition of the comparison, training of younger students,
the formation of the method of comparison.
Выбор приема формирования сравнения зависит от
операционного состава этого действия. Поэтому крайне
важно определить состав операций каждого вида сравнения.
Известны различные термины сравнения:
Это логическая операция. Она состоит из анализа,
т.е. выделение нужных признаков у объектов, и сопоставления однородных признаков, присущих объектам.
Сравнение позволяет изучить существенное в объекте
посредством сопоставления его с другими объектами,
выявления сходства и различий
Это дидактический прием. Педагог использует его
на уроке для передачи детям знаний и формирования
их представлений, для установления связи новых представлений с уже имеющимися. В педагогике определено
значение сравнения как основного приема, способствующего легкому и более качественному усвоению знаний
у детей [1].
Это универсальное учебное действие. И если логическая операция – это «инструмент» мышления, то УУД
– это «инструмент» деятельности. С появлением деятельности возникает главное условие «существования»
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универсального учебного действия – цель. Ведь от того,
какая цель мы выбираем объекты сравнения, выбираем
определенные аспекты и признаки сравнения. И только
после этого начинаем сопоставлять, находить сходство
и различие, делать вывод [1].
Таким образом, сравнение – это интеллектуальная
деятельность, направленная на выявление сходного и
различного в данных объектах. Сравнение всегда осуществляется по какому-либо общему признаку: по форме, по цвету, по способу вычисления или некоторому
другому признаку; он может быть задан заранее или выбран при анализе данных предметов [7].
Сравнить- это значит найти, выявить, чем похожи и
чем отличаются данные предметы.
В начальном курсе математики используются разные
виды сравнения. В начальном курсе математики используются разные виды сравнения: полное – неполное, явное – неявное, сопоставление – противопоставление, количественное – качественное, непосредственное – опосредованное. Следовательно, необходимо формировать у
обучающихся все эти виды [5].
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ражена на рисунке 1.

Рисунок 1- Схема Виды сравнения (составлено автором)
В психологии известна следующая зависимость
формирования основного интеллектуального действия. Успешность формирования действия зависит
от сформированности операций из состава этого действия (А.И. Раев, Л.А. Регуш, А.К. Артемов и др.) [1-3].
Следовательно, для того, чтобы эффективно формировать прием сравнения, необходимо выделить его операционный состав [14-16].
Разные ученые (А.И. Раев, Н.Ф. Талызина, А.К.
Артемов и др.) [1-13] выделяют различный состав сравнения. Авторы едины во мнении, выделяя в структуре
сравнения следующие операции:
а) выделение признаков сравниваемых объектов;
б) расчленение выделенных признаков на существенные и не существенные в данной ситуации;
в) выделение признаков, являющихся основанием
сравнения
Наряду с перечисленными операциями Н.Ф.
Талызина выделяет такие операции сравнения, как а)
установление общих признаков, б) сопоставление объектов по данному основанию. То есть, автор приводил
структуру только одного вида сравнения – сопоставления.
А.К. Артемов, добавляет к выше названным общим
операциям следующие: а) нахождение сходных и различных признаков объектов (то есть осуществление неполного сравнения), б) формулировка вывода из проведенного сравнения (осуществление полного сравнения)
– указывает на структуру следующих видов сравнения,
сопоставление и противопоставление, полное и неполное сравнение.
А.И. Раев наряду с перечисленными общими структурными операциями выделяет в составе сравнения такие операции:
а) определение возможных линий сравнения в соответствии с поставленной целью и обнаруженными признаками;
б) установление общих признаков по каждой из намеченных линий сравнения;
в) установление особенных признаков по каждой из
намеченных линий сравнений;
г) определение степени существенности общих и
особенных признаков по каждой линии сравнения;
д) соотнесение полученных данных по всем линиям;
е) формулировка вывода о сходстве и различии данных объектов в соответствии с поставленной целью.
Таким образом, А.И. Раев представил в своей работе
наиболее общую структуру сравнения, куда включены
все операции сравнения (для всех его видов и по различным основаниям).
Анализ литературных источников (А.И. Раев, Н.Ф.
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Талызина, Л.А. Регуш, А.К. Артемов) и моделирование
приемов сравнения позволили выделить нам следующие
операции в составе каждого вида сравнения; операционный состав сопоставления определяется следующим
образом:
а) выделение признаков сравниваемых объектов
(признак – это какая-то черта, сторона, особенность объекта, которая воспринимается непосредственно);
б) расчленение выделенных признаков на существенные и несущественные в данной ситуации (без существенного признака предмет существовать не может, в
то время как несущественный признак на его существование не влияет);
в) выделение признаков, являющихся основанием
сравнения;
г) нахождение сходных признаков объектов (для неполного сравнения);
д) формулировка вывода из проведенного сопоставления (для полного сравнения).
Структура противопоставления:
а) выделение признаков сравниваемых объектов;
б) расчленение выделенных признаков на существенные и несущественные в данной ситуации;
в) выделение признаков, являющихся основанием
сравнения;
г) нахождение различных признаков объектов (для
неполного сравнения);
д) формулировка вывода из проведенного противопоставления (для полного сравнения).
Структура сравнения, в ходе которого выделяют как
сходные, так и различные признаки объектов:
а) выделение признаков сравниваемых объектов;
б) расчленение выделенных признаков на существенные и несущественные в данной ситуации;
в) выделение признаков, являющихся основанием
сравнения;
г) нахождение сходных и различных признаков объектов (для неполного сравнения);
д) формулировка вывода из проведенного сравнения
(для полного сравнения).
Отличие видов сравнения в операционном составе
показано на схеме 1

Рисунок 2 – Схема Операционный состав сравнения
(составлено автором)
Как видно из операционного состава разных видов сравнения, полное сравнение отличается от неполного по своей структуре, наличию определенного
вывода. Неполное сравнение осуществляется на уровне непосредственного восприятия данных объектов.
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Конкретизируем эту схему на примерах. Для нахождения способа сложения многозначных чисел учащихся
предлагается сравнивать следующие примеры:

Сравнивая, обучающиеся выполняют следующие
операции:
Выделение признаков. В нашем случае такими признаками являются:
а) первое слагаемое второго столбика содержит в
своем составе первое слагаемое первого столбика;
б) второе слагаемое второго столбика содержит в
своем составе второе слагаемое первого столбика;
в) слагаемые записаны строго разряд под разрядом:
единицы под единицами, десятки под десятками;
г) слагаемые первого столбика - трехзначные числа,
слагаемые второго столбика - многозначные числа;
д) наличие в сумме восьмерок;
е) складываются единицы с единицами, десятки с десятками, сотни с
сотнями;
ж) сложение начинается с единиц.
2. Разделение признаков на существенные и несущественные. В нашем случае существенными для нахождения способа сложения являются: в, г, е, ж.
3. Отвлечение от несущественных признаков.
4. Выбор отличительных или общих существенных
признаков. В нашем примере важна общность в способах сложения трехзначных и многозначных чисел.
Поэтому выбираем только общие признаки: в, е, ж.
5. Формулировка вывода.
В нашем случае такое формулирование важно, так
как в дальнейшем этот вывод будет служить методом решения примеров этого класса. Делаем вывод: письменное сложение любых многозначных чисел выполняется
так же, как и сложение трехзначных чисел.
Таким образом, в результате анализа литературы и
моделирования действия сравнения, мы видели операционные составы некоторых видов сравнения, используемых в начальных классах при изучении математики.
Все эти виды, в основном, имеют сходный операционный состав, различаясь лишь некоторыми дополнительными операциями. Это различие необходимо учитывать
при обучении учащихся сравнению.
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Abstract. The article deals with the analysis of foreign scholarship on the training of doctors of philosophy in order to
find out the main directions of the development of doctoral education in the contemporary world. The article illustrates that
a social demand for highly skilled knowledge workers has been substantially increased in the context of knowledge society.
This demand forces institutions of higher education to reform the process of training doctors of philosophy in such a way as to
meet the needs of not only the academic sector but also the global labor market. The professionalization of doctoral training
is carried out by deepening the links between universities and manufacturing companies, which leads to the development of
joint programs or contracts. The doctoral students can obtain an additional degree of an industrial doctor. The main form,
content and outcome of training is the preparation of a real project developed on site, by an employee who works at the
enterprise and simultaneously studies in a doctoral program (work-based learning), or a PhD-student who is developing a
project made on demand an external organization (project-based learning). The project approach integrates knowledge and
skills and gains new knowledge through collaboration, active participation and interaction with the manufacturing sector.
Keywords: doctor’s degree, doctor of philosophy, PhD, professionalization, designing, doctor’s crisis, industrial doctor,
project, doctoral student
Problem solving in general terms and its connection with
important scientific or practical tasks. With the adoption of
the new law «On Higher Education», the third level of higher education has been introduced, and the PhD training has
been started in Ukraine. As this process is an absolute innovation in the national system of training of research staff, we
consider it necessary to reflect upon modern vectors of the
development of doctoral education in the world.
Analysis of recent research and publications that deal
with aspects of this problem and which is the basis of the
author’s point of view; the allocation of previously unsettled parts of the general problem. Previously, the state and
trends of doctoral training abroad have been analysed in the
research by Zh. Talanova [1]; historical and pedagogical
aspects of the development of the system of academic and
research staff in Ukraine and the world have been revealed
by I. Reheilo [2]; the experience in developing of doctoral
programs in Spain, Great Britain, France, Poland has been
reviewed in the collective work [3]; the scientific research
by S. Sysoieva, I. Reheilo are devoted to the analysis of the
content of PhD training in the field of education in the United
States [4]. However, issues related to the professionalization
and projectification of doctoral education were not the subject for a separate consideration.
Formation of purposes of the article (statement of the
task). The purpose of the research is the identification of
the main vectors for the development of PhD training in the
modern world.
Presentation of the main research material with the full
justification of obtained scientific results. As shown by the
analysis of foreign sources, there were radical changes in
doctoral training in the last decade in Europe as well as in
other regions of the world. The key factor that caused the
transformational changes in this area was the development
of the knowledge society and, accordingly, the growth of the
social request for the training of highly skilled professionals. Thus, in modern conditions, the doctoral education is
becoming more than the preparation of the next generation
of researchers and it is increasingly seen as the powerful tool
for the production of knowledge workers in order to satisfy
needs of the global labour market [5, p. 147; 6, p. 2].
The growing number of those wishing to receive a doctorate degree is due to the fact that it offers more opportunities
for employment. In the era of global technological progress,
graduate students find many professional opportunities that
allow them to use the knowledge and skills acquired during
their education. For example, among American PhD 48.5 %
of people have found work in science, 32.4 % – in industry,
7.5 % – in management [5]. At the same time, the data show
that there are more than 27,000 Doctors of Philosophy work
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as retailers in the United States [7], which may indicate both
a decline in demand and opportunities for graduating students.
The key feature of this phenomenon is the fact that universities produce too many graduate professionals who have
too little employment in academic circles; at the same time,
they do not have the appropriate skills for productive activities outside the university space which has been called the
doctoral crisis [8, p. 33]. Thus, nowadays, under the increasing influence of social requirements, doctoral programs undergo paradigmatic changes on a global scale that lead to the
«crisis of identity of doctoral education» [5, p. 141], which
is expressed in the contradiction between the preparation of
the future generation of scientists and the training of highly
educated professionals for the knowledge economy.
In this paradigm, the emphasis in doctoral education
gradually shifts from the preparation of the «doctor of philosophy as a product», assessing its contribution to the development of knowledge through the original study, to the
preparation of the «doctor of philosophy as a process», which
is the training that will provide him with the competencies
necessary to become a knowledge worker for the needs of
the world labour market in the knowledge economy [6, p. 3].
Thus, politics in Europe is aimed at increasing the diffusion of Doctors of Philosophy outside the academic sphere
[9]. Similar trends are observed in Australia [10] and the
United States [11]. In recent years, many European universities have rebuilt their doctoral programs and, in general,
Europe has become a world leader in the reform of doctoral
education, including the direction of expanding «university-industry» interaction as one of the ways to improve the
employment opportunities for graduates of doctoral programs [12].
Currently, there is no single model of the joint preparation of PhD. These may be initiatives of large, medium and
small businesses, university leadership, public-private partnership structures [13, p. 467]. Thus, in the United Kingdom,
centres and colleges of doctoral training have been created;
in Australia technological networks of university-industrial
centres that are focused on preparing doctoral students in
conjunction with the manufacturing sector have been created. New industry-oriented programs benefit from the receipt
of financial and other contributions from industry partners
[8]. The essence of the program lies in the fact that doctors
spend a lot of time working in the workplace of the partnership enterprise carrying out research in the most important
areas for him.
The Swinburne University of Technology in Australia
has developed a program for the preparation of Doctors of
Philosophy on technical innovation which provides a transi53
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tion from a traditional doctor to a branch, industrial-oriented
doctor through the integration of multidisciplinary research,
entrepreneurship education and innovation [14, p. 1222].
The similar program for the training of an industrial doctor has been introduced in Norway in which companies must
apply for support for an employee who seeks to obtain the
qualification [14, p. 198]. In Spain, you can get an industrial doctor degree in addition to an academic PhD. For this
you should work in a commercial company, private or public sector; taking part in industrial research or experimental
projects related to the subject of the dissertation [16, p. 126].
The interesting experience in collaborating with doctoral students has been developed at the British Midlands
University. PhD students who are employees at the same
time conduct research in their workplace in the form of projects that are implemented in real production environments
and are part of the process of so-called work-based learning
(WBL) that can be carried out in the framework of doctoral
training. The process of learning in this case means acquiring
the knowledge and skills that are desirable in the work [17,
p. 3]. According to the authors of the article, such programs
are very useful for doctoral students, because they provide
them with wide personal advantages: deeper understanding
of production issues, self-confidence development, personal
status enhancement, the acquisition of the necessary knowledge and skills directly in the workplace, the availability of
professional benefits, professional qualification experience,
support from the employer, clear vision of the purpose [17,
p. 12]. Universities ensure the integration of entrepreneurial activities with educational and research [18, p. 313].
Employers, in turn, actively interact with both higher education and their doctoral students through participation in
collaborative design, implementation and appraisal processes and WBL-projects developed as a result of such training
have a positive impact on the processes and products of the
company itself.
Consequently, in such interaction, the dissertation work
of the doctoral student is a real project with a clear purpose and concrete results, which is implemented within the
specified time. In this case, it is about the projectification of
doctoral education [19, p. 59]. On the other hand, the project approach is the project-based learning (PBL) which integrates knowledge and skills, and obtains new knowledge
through collaboration, active participation and interaction
[20, p. 186].
The research [20] describes the methodology of such cooperative education at the Technical University of Madrid in
Spain, which combines PBL-based engineering with higher
education. During the training, professional contacts with
external customers are established. Doctorates are included in this structure for solving real problems while collaborating on a project. The participation in projects with real
content that meets real needs provides the student with the
opportunity to get in touch with clients to solve real problems in the manufacturing sector, as well as gain some early
professional experience [20, p. 187].
Conclusions of the research and perspectives for further
exploration of this direction. The analysis of contemporary
foreign scholarship has shown that doctoral training in the
world has undergone the so-called «identity crisis». On the
one hand, the development of a knowledge society has led
to the increase in social request of highly skilled doctorates
with a wide range of competencies required in the modern
globalized labour market. On the other hand, the doctor’s
education for a long time was focused only on the preparation of the future generation of scientists. The solution to
this crisis involves institutional, organizational and content
transformations, which are to deepen the links between university and production (professionalization of doctoral education) through the development of joint programs for the
preparation of Doctors of Philosophy, as well as the implementation of a dissertation study in the form of a real project
implemented in the conditions of the production environment (projectification of doctoral studies). The development
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of such a project can be done directly at the workplace of an
employee who is simultaneously studying in a doctoral program (work-based learning) or performed by doctoral students at the request of a third-party organization or enterprise
with which relevant treaties exist (project-based learning).
Prospects for further research are the development of a model for preparing a Doctor of Philosophy for the professional,
research and innovation activities.
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Анотация. Обект на настоящата публикация е ролята и мястото на социализиращите детската и училищната
игра агенти. Понятието поведенчески агент означава тези елементи на обществения социум, които намират пряко отражение върху характера, спецификата и степента на оптимално управление на игровите актове на децата и
учениците. Детската игра е била приоритет на много и разнообразни класически изследвания и постановки. В тази
връзка обектът на настоящата публикация е играта и игровото взаимодействие в училищна среда. Предметът до
известна степен прецизира конструкцията на работната теза: един от важните социализиращи детското развитие и
възпитание е социалният модел, който се налага в училищната практика. В този контекст не бива да се игнорира
ролята и мястото на знанието за обществените професии, една не малка част от които са диференцирани от техниката, технологията и организацията.Тези игрови модели, които ускоряват процеса на социализация на детето и
ученика са много по-добре познати на децата, защото за тях те разполагат с много динамични ежедневни еталони и
познания. Ролята и мястото на социалните модели се определя на първо от спецификата на новото учебно съдържание в Д.Г, П.Г.Д. Г. и началната степен на основното образование. Отчита се добре балансиран във времето преход
от един социално значим игрови модел към друг. Голямата част от социализиращите играта агенти се проявяват в
предучилищна възраст, когато социализацията върви с по-динамични темпове, поради факта, че детето има много
ясно изразен перцептивен опит и система за разграничаване на отделните видове социални действия, извършвани
от възрастните.
Ключови думи: игра, социализация, агент, игрови модел, социален модел, игрово действие, игрови компонент.
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Abstract. The subject of this publication is the role and place of socializing children and school game agents. The
concept of behavioral agent means those elements of the public society that directly affect the character, specificity and
degree of optimal management of the children‘s and students‘ games. was a priority of many and varied classical studies
and productions. In this regard, the subject of this publication is game play and game interaction in the school environment.
The subject to a certain extent refines the construction of the thesis: one of the important socializing children‘s development
and education is the social model that is imposed in the school practice. to ignore the role and place of knowledge for public
professions, not a small part of which are differentiated by technology, technology and organization. These game models,
which accelerate the process of socialization of the child and Enika are much better known to children because for them
they have a very dynamic daily standards and knowledge.The role and place of social models is determined first by the
specificity of the new educational content in Kinder garden; preparatory group for kindergarten and the primary level of
primary education. A well-balanced transition over time from one socially meaningful model to another is well-respected.
The bulk of game socializing agents occur at pre-school age when socialization is moving at a more dynamic pace due to the
fact that the child has a very clear perceptual experience and a system for distinguishing the different types of social actions
performed by adults.
Key words: game, socialization, agent, game model, social model, game action, game component.
Когато детето си играе, то забравя за останалия свят
и се претворява напълно в това, което в момента за него
е най-важно, а имено играта и игровата изява. В това си
желание то е способно да избира между многообразни
по тип и вид социални модели, свързани с игра, които да
нямат пряка връзка с труда, техниката или технологията(игра посредством тези знания и действия)[6, с.67-69].
Според С.Никандров играта на детето е тази перспективна и актуална връзка, с която се осъществява взаимодействието със света на възрастните. Тя е тази „автономна реалност”, която асимилира тази действителност
в съответствие с потребностите на детето, а не според
наличието или доминирането на външните правила и
модели, изработени от възрастните, като част от процеса
на социализация чрез семейството на детето [9, с.110.].
В това отношение учените в България отдават особено значение на играта само в този й контекст, когато
тя е свързана пряко със социализацията. Когато си играе
детето изгражда модел на поведение, който се нарича
„затворено игрово пространство”. Достъпът до него на
други участници много често се затруднява от необходимостта строго да се спазват определените норми. Те
по същество са обществени или социални норми, които
детето или ученикът свързва с една или друга обществена професия поради факта, че тя е позната, разбираема, може в един момент да се обективизира на базата
на приети от всички правила на поведение . Активното
взаимодействие на учениците в процеса на играта се разНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

глежда като предпоставка за формиране на обществено
мнение в ученическата общност в процеса на игрово социализиране [5, с.26],.
Т.Агарова, която е една от най-забележителните изследователки на социалната функция на играта застъпва
тезата, че игровото моделиране следва да се развива на
„…базата на усвояване на знания за обществените професии, за които децата имат най-обща представа още от
детската градина, за да могат на тази база да формират
„постепенно интерес, предпочитания, афинитет и мотиви за участие в труда посредством играта в училище” [1,
с.24-25].
Когато играе, независимо от интензивността на играта или игровото действие, у детето се изгражда така
необходимата връзка със субекта на професията, която
претворява. Много често това са професии и оттам и субекти, които следва да пресъздаде, които се отличават с
неяснота и непознаване. У ученика игровото желание се
засилва постепенно поради факта, че следва да изиграе
професия, която има за него „ново значение”. Играта
кара ученикът да възприема игровия сюжет на базата на
най-голямото привидно сходство и идентичност с професията или дейността, която тя основно включва [4,
с.8-11].
Мястото на играта в живота на детето от предучилищна възраст се определя от подражателното му отношение към действителността, което на свой ред зависи
от специфичното за всяка възраст “вграждане” на ли55
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чността в системата на обществените отношения и което
поражда сензитивните особености през целия период на
предучилищното детство, като същевременно подготвя
прехода към следващите възрастови периоди.
Своеобразието на играта произтича от игровите мотиви и цели, които се съдържат в самия игров процес,
докато при всяка друга дейност мотивировката е свързана с резултата. С други думи, детето играе заради
самата игра, без да се интересува от резултата, който е
важен за групата на възрастните. Радостта от играта се
крие във възможността на детето не само да опознава
света, но и да го “изменя”. Следователно чрез играта
децата отразяват действителността по пътя на нейното
“активно преобразуване”, което води до неочакваното
за непросветения възрастен съчетание между реалност
и измислица. Непосредствено свързан със специфичната
характеристика на играта е въпросът за социалният характер на нейния произход, съдържание, мотивировка и
структура.
В онтологически аспект играта се появява в индивидуалния живот на всяко дете, живеещо в социално
обкръжение, поради стремежа му към самостоятелност
и участие в живота на възрастните. Тази потребност не
може да бъде непосредствено реализирана поради сложността на социалния живот, от една страна, и трудовия
процес от друга, който от своя страна е неделима, оформяща техническия компонент на социално-обществената среда.
В същото време детето се стреми към удовлетворяване на своите потребности и желания, за него е трудно
да разбере “отсрочването” на изпълнението им. И като
следствие на това ярко противоречие възниква играта [7,
с.33-34]. Социалното съдържание на играта се обогатява
в процеса на усвояване от детето на социален опит и се
развива заедно с обогатяването на този опит. Този процес в голямата си част е неориентиран и неконтролируем, поради наличието на множество перцептивни еталони и модели, които детето следва да разграничи и усвои.
Социалният произход и съдържание на играта пораждат
сложната й социална структура, изразяваща се в система от взаимни връзки и отношения. Тяхното създаване,
функциониране и изменение опосредства ръководството
на играта [9, с.98-110].
„Външната” структура на играта включва връзките между играещите деца и факторите на социалната
обстановка, преди всичко – изискванията и действията
от страна на възрастните, ръководещи възпитателния
и игрови процес. Ако външната структура на играта се
формира стихийно, сериозно се намалява водещата й
роля по отношение развитието и възпитанието на детето. Докато целенасоченото, планирано и мотивиращо
външно структуриране води до оптимално осъществяване на развиващите и възпитателните функции на играта.
„Вътрешната” структура на всяка игра включва
система от връзки и отношения между играещите деца,
която разкрива психичния облик на детето и чрез която
се осъществява педагогическото влияние върху игровия
процес. Ето защо твърде съществени са някои типични
зависимости, отнасящи се до вътрешната структура на
играта.
Отношенията в играта зависят на свой ред от индивидуалността и равнището на развитие на всяко дете.
От друга страна, характеристиката на отношенията се
променя под влиянието на нравствените компоненти на
играта – еталони за оценка, норми на поведение, емоционално-нравствено състояние на играчите и т.н.
Причината за това се крие в значително по-големия
социален и трудов опит на учениците и способността им
те да извеждат на тази база и отговарящо на това поведение [8].
Е.Петрова счита, че играта има определящо значение по отношение промяната и усъвършенстването на
игрите, защото учениците вече могат да изразят едно
или друго поведенческо предпочитание, що се отнася
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до обществените професии, имащи различна социална
тежест или макар и дискретна връзка с техниката и технологията [12, с.8-10].
В хода на провеждане на играта и игровото й моделиране от страна на учителя се започва и завършва
процеса на активна социализация чрез труда. Учениците
разпознават различните видове професии. Факт, който
постепенно им дава възможност да интерпретират повече и по-разнообразни игрови актове, модели, поведения
[17, с.28].
За децата играта се свързва преди всичко с подходящия игрови замисъл, който учителят следва да предложи
и той да събуди у тях желание за неговото игрово пресъздаване. В новата учебна програма по „Технологии и
предприемачество” игровите замисли ще бъдат още по
активни и по-цялостни, защото ще засегнат две методически понятия, които са много точно свързани с групата
от популярни обществени професии(технология и предприемачество).
Редица американски учени считат,че игровото
моделиране следва да бъде извършвано единствено
в условия, максимално близки до производствените поради факта, че така именно учениците ще почувстват социалната значимост на една или друга
професия, свързана с труда и технологиите [24, P.40].
Д. Яцек отдава голямо значение на процеса на възприемане на обществените професии от учениците
в хода на поетапното социализиране. Когато играят
извън училище, децата се подчиняват на строги правила в хода на играта. Същият маниер на поведение
те се опитват да наложат и в училище, тогава, когато са принудени от учителя да играят в средата на
формирани реферативни групи или трудови звена
[26, P.7-12].
Когато играе, независимо от интензивността на играта или игровото действие, у детето се изгражда така
необходимата връзка със субекта на професията, която
претворява. Много често това са професии и оттам и субекти, които следва да пресъздаде, които се отличават
с неяснота и непознаване. У ученика игровото желание
се засилва поради факта, че следва да изиграе професия,
която има за него „ново значение”. Играта кара ученикът
да възприема игровия сюжет на базата на най-голямото
привидно сходство и идентичност с професията или дейността, която тя включва [4,с.8-11].
Своеобразието на играта произтича от игровите мотиви и цели, които се съдържат в самия игров процес,
докато при всяка друга дейност мотивировката е свързана с резултата [13, 14, 15].
С други думи, детето играе заради самата игра, без
да се интересува от резултата, който е важен за възрастните. Радостта от играта се крие във възможността на
детето не само да опознава света, но и да го “изменя”.
Следователно чрез играта децата отразяват действителността по пътя на нейното “активно преобразуване”,
което води до неочакваното за непросветения възрастен
съчетание между реалност и измислица.
Социалният произход и съдържание на играта пораждат сложната й социална структура, изразяваща се в
система от взаимни връзки и отношения. Тяхното създаване, функциониране и изменение опосредства ръководството на играта [16, с.38-40].
Проявата на играта и преди всичко нейното проявление като конкретно дидактическо построение много
от авторите, пишещи по тези въпроси, определят като
„пряка връзка между възприемането на детето за социума, към който вече се числи и нарастващото влияние
на несоциализиращите го фактори-формални групи от
ученици, изградени интереси към различни клонове на
техниката, лични предпочитания, психогенни изменения”[18, с.26].
Когато се говори за игра и стремеж за активно
включване в нея, следва да се има в предвид фактът, че
съществува пряка връзка между игровото действие и
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възрастта. Игровото моделиране дава възможност ученикът по-ясно да разграничи, на първо място игровите
прояви от неигровите.
На второ място, да успее да балансира в нужна степен между тези две проявления, които много често в
училище не се разграничават в пълна степен.
Детето реализира игрова дейност при ясна индивидуална диференциация, като напълно опосредства отношението между познаващия (разпознаващия) субект-детето-ученика и сложния обект на познанието(/социума)
[19-23]
Много често детето не е в състояние да разграничи игровите от неигрови прояви. Причината за това
най-често се крие в неговата неспособност да реагира в
правилна поведенческа посока, тогава, когато следва да
направи рационален избор на игрово поведение.
За предизвикване на интерес към дадена тема в училище вече не са достатъчни само тебешир, черна дъска
и няколко примера. Днешното интернет поколение си
служи с най-съвременните информационни средства, от
които ежедневно получава отговор на въпросите, които
го вълнуват. Идвайки на училище, учениците очакват
знанията да им бъдат поднесени също толкова интересно. Разминаването между очакванията на учениците и
начините на преподаване в училище води до понижаване на мотивацията за учебен труд. Това налага да се търсят алтернативни подходи за обучение, като дискусии,
симулации, казуси, ролеви игри и други.
Игровите прояви в училище са най-акцентувани в
първи клас. Причината за това се крие в доброто познаване на игровото пространство в училище, на базата на
изграждащото се в ДГ.
В книгата „Геният на играта“ (ИК „Изток-Запад“)
британската лекторка и детски учител Сали Дженкинсън
разглежда моралните цели на играта и обръща специално внимание на въпроса: Как играта разбужда т. нар.
нравствено въображение на детето? Книгата е мултидисциплинарен и научен анализ на съществуващите изследвания и силен аргумент за важната роля на играта за
човешкото развитие.
„В играта се корени способността ни за социално
действие, за употреба на въображението ни, за развитие
на емоционална грамотност и справяне с нови предизвикателства. Авторката показва как лишаването от игра
(нещо, от което страдат много от децата днес) представлява опасност за всички ни“, коментира по повод книгата Кристофър Клаудър (Алианс за детството).
А ето какво пише самата С. Дженкинсън:“Днешните
засукани високотехнологични играчки оставят на децата много малко възможности за творчество и оригиналност. Те позволяват единствено безкрайното повторение
на една и съща дейност.
По улиците няма деца, тъй като автомобилите правят
играта навън опасна; площадките, определени за игра, в
огромната си част имат стерилен вид – те са безопасни и
лишени от въображение.
Децата ни растат като пленници между четири стени и чакат детството им да отмине, за да могат да се
сдобият с някакво чувство за свобода. Изолирани с цел
безопасност, те гледат телевизия, играят на компютри и
се учат да мислят, чувстват и реагират на света такъв,
какъвто го преживяват – а той е такъв, какъвто сме го
предназначили за тях. Понякога изглежда, че единственото възможно детство е пасивно, чe е полуфабрикат“.
Сали Дженкинсън, която е специалист в сферата на
ранното детство, разглежда социалната и емоционалната роля на играта, работата на детето в областта на
съчувствието и солидарността, съвременните играчки
и площадки за игра и търси отговор на въпроса, откъде
идва игривият дух на хлапетата [25]. Тя се позовава на
своя опит и като публицист(спортен журналист), а така
също и на специфичните си изследвания, свързани със
социума на играта, детерминирани в известна степен от
разработките на Ерих Фром, Януш Корчак, Маргарет
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Лоуенфелд, Тина Брус, Киърън Игън, Алберт Айнщайн
и др. Игровите прояви обикновено касаят тази част от
игровата технология, или в нашия случай игровия модел, съответна методика, които са свързани с възприемане и реализиране на определена стратегическа постановка, свързана с игровите компоненти: игрова цел, игрови
сюжет, игрови мизансцен, игрови роли, игрови правила,
управление на играта вътре в групата и отвън с помощта
на учителя [2,с.38].
Подобен вид обучение не е ново. Най-често то се
наблюдава в различните образователни драматизации.
През последните години то се развива много бързо, тъй
като към него има особени образователни предпочитания.
Думата „симулирам” означава претендирам да съм,
представям се за…, играя ролята на…, приличам на…..
,имитирам…, преструвам се.
Спецификата на учебния предмет „Технологии и
предприемачество” извежда на преден план теми, свързани с конструиране и моделиране, изработване на модели и изделия по инструкции, образец и собствена идея
от познати материали. В същото време, тези дейности се
разглеждат като среда за изява на гражданските умения,
за формиране на умения за работата в група, за възпитаване в предприемачески дух и устойчиво развитие.
В процеса на практическа дейност се възпитават личностно значимите качества инициативност, предприемчивост и отговорност и се акцентира върху позитивно отношение към труда, към съвременната техника и
технологиите. Инициативността и предприемчивостта
се разглеждат като следствие от осигуряваните в обучението практико-действени условия за избор на активност - самостоятелно вземане на решение и поемане на
отговорност за извършваната учебно-трудова дейност
от всеки първокласник. Чрез комплекса от технологични знания и умения, обвързани с практиката на хората и
житейския опит на учениците, постепенно се изграждат
съвременните ключови компетентности, определени с
Европейската референтна рамка. Знанията, свързани с
конструирането и моделирането, материалите, техниката и технологиите, могат да се диагностицират чрез
технически рисунки, снимки или модели. Знанията по
предприемачество се оценяват чрез участието на учениците в работа по проекти, чрез проучвателна работа и
начално усвояване на икономически понятия. Учебното
съдържание по технологии и предприемачество във
втори клас се обогатява с информация за услугите, изразходването на парите в семейството за потребности и
желания, за семеен бюджет. Продължава и се разширява
процесът за постигане на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост. Продължава процесът
за възпитаване на личностно значимите качества инициативност, предприемчивост, отговорност, усет към
новото (новаторство), независимост, поемане на риск
с оглед постигане на индивидуалните и на общите за
екипа цели. Акцентира се върху позитивно отношение
към труда, към съвременната техника и технологиите.
Инициативността и предприемчивостта се разглеждат
като следствие от осигуряваните в обучението условия
за избор на активност - самостоятелно вземане на решение и поемане на отговорност, съобразно индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик (познавателни, емоционално-афективни и психомоторни).
Работата с хартия, картон, леснодостъпни опаковъчни,
отпадъчни и природни материали се допълва с пластмаса и текстилни материали. Усвояват се знания за тяхното получаване и се формират умения за обработка и
съединяване на части на изделие от плат. Създават се
условия за самостоятелен избор на материали, инструменти и организация на дейността – самостоятелна или
в екип, за определяне на етапите на работа. В III клас
основни акценти в конструирането се поставят върху използване на печатни разгъвки и на макарата като
прост механизъм. Знанията за техниката се обогатяват с
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правилата за използване и пестенето на електроенергия
при ползването на някои домашни електроуреди. Важно
внимание се отделя на движението на играчките и моделите. Обучението в инициативност и предприемчивост
се обогатява със знанията за популярни професии, за
връзките между личните и обществените потребности
и между потребители и производители. Продължават
проучвателската и практическата дейности, свързани с
размножаването и отглеждането на растения и грижи за
отглеждане на животни. На базата на натрупания опит
за скициране на познати изделия в четвърти клас учениците се научават да се ориентират в размерите на изделие, представено в елементарен чертеж. Продължава
тенденцията за включване на учениците в дейности за
проверяване на свойствата на материалите, в тестване на
изработените модели. Както до III клас, така и в IV клас
усвояването на новите знания се осъществява на широка
сетивна основа, като в центъра на обучението се поставят практическите дейности. Те не са самоцел, а среда за
развитие на познавателните, гражданските и личностните характеристики на учениците.
Детската игра е исторически възникнала дейност,
при която децата възпроизвеждат действия и отношения на възрастните и опознават действителността. Тя е
най-важното средство за физическо, умствено и нравствено възпитание на децата Играта е преди всичко
едно свободно действие. Играта по нареждане не е игра.
В най-добрия случай това може да бъде един вариант на
задължителна игра. Именно поради този свой свободен
характер играта преминава границите на естествените
процеси. Играта се присъединява към тях, допълва ги и
ги украсява.
Понятието „свобода” естествено, тук трябва да се
разбира в най-широк смисъл, без да се взема под внимание проблемът за детерминизма. Би могло да се каже,
че тази свобода не съществува при младите животни и
децата; те играят, понеже се подчиняват на инстинкта,
тъй като играта служи за развитие на техните физически
и селективни възможности. Постепенно с въвеждането
на термина „инстинкт” ние се скриваме зад едно неизвестно X, а приемайки предполагаемата полза от играта,
ние изпадаме в petitio principii.
Детето и животното играят, понеже това им доставя удоволствие и в това се състои тяхната свобода.
Както и да е, за съзнателния възрастен човек играта е
дейност, която спокойно може и да не извършва. Играта
е излишна. Тя е необходима дотолкова, доколкото е желана. Играта може да бъде отложена или отменена по
всяко време. Тя не е наложена от физическа необходимост или морално задължение. Играта не е дадена задача. Тя се извършва през „свободното време“. Но когато
играта става функция на културата, тогава понятията задължение, задача и дълг се свързват с нея.
Това беше първата основна характеристика на играта: тя е свободна, тя е свобода. Втората характеристика е непосредствено свързана с първата. Играта не е
„обикновеният“ или „действителен“ живот. Тя е едно
излизане от него с временно действие и собствена цел.
Даже малкото дете ясно съзнава, че действа „на ужким“,
че играе „просто така“.
В това има съзнание за непълноценността на играта,
на „шегата“ спрямо сериозното, което приемаме за първично. Следва да се отбележи, че това съзнание за „само
игра“ абсолютно не изключва извършването на игровите
действия напълно сериозно, даже с всеотдайност, което преминава във възторг и временно премахва напълно
това определение за „само игра“.
Всяка игра може по всяко време да завладее играча
изцяло. Противопоставянето игра — сериозност при
всички случаи остава. Непълноценността на играта граничи с пълноценността на сериозността. Играта се превръща в сериозност, а сериозността в игра. Играта може
да се издигне до висотата на прекрасното и святото
по-често от сериозността. Тези сложни въпроси ще бъ58
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дат разгледани, след като анализираме по-отблизо отношението на играта спрямо свещените обреди [11 ,18-20].
Д.Люис като изяснява въпроса за различията между
играта и сериозната ситуация, счита, че въпросът за нереалното заместване е много тясно свързан с въпроса за
играта.
Много често децата не са в състояние да разграничат отделните игрови действия, които се извършват
при помощта на играчка-игрови атрибут от тези, които се извършват без наличието на подобен атрибут.
Д.Люис открива тази причина, която се среща много
често и в учебната практика, като я свързва с изменчивостта на предметите и явленията и личностните (игрови) роли, която извежда детето далече извън пределите
на нивото на реалността [10].
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Анотація. У статті представлено методичні рекомендації науково-педагогічному складу кафедр щодо формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом. Професійна готовність
майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом розглядається як властивість або особистісна ознака
та концентрований показник діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників, що охоплює сукупність професійних
знань, умінь, навичок, здібностей, особистісного потенціалу щодо використання системи організаційних, моральнопсихологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів,
спрямованих на формування і розвиток у військовослужбовців-прикордонників професійно необхідних якостей,
моральної самосвідомості, що має забезпечити високий рівень оперативно-службової діяльності, згуртованість прикордонних колективів. З’ясовано, що в освітньому процесі необхідно дотримуватись обґрунтованих педагогічних
умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом, зокрема:
розвиток в майбутніх офіцерів-прикордонників умінь і навичок роботи з персоналом на основі контекстного навчання; відбір та структурування змісту навчальних дисциплін відповідно до завдань та особливостей роботи з
персоналом у Державній прикордонній службі України; активізація мотиваційно-ціннісного та рефлексивного ставлення майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом; підготовка науково-педагогічних працівників
до формування у майбутніх офіцерів-прикордонників готовності до роботи з персоналом. Запропоновані методичні
рекомендації враховують новітні підходи і забезпечують переміщення акценту з накопичування зафіксованих
знань, умінь і навичок до формування здатності діяти, використовувати інноваційні технології та досвід успішних
дій у ситуаціях професійної та практичної діяльності.
Ключові слова: професійна готовність, робота з персоналом, майбутні офіцери-прикордонники, методичні
рекомендації, курсанти, уміння і навички роботи з персоналом.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL
READINESS OF FUTURE OFFICERS-BORDERS
TO WORK WITH PERSONNEL
© 2019
Pavliuk Tetiana Hryhorivna, Adjunct of the Chair of Pedagogy
and Socio-Economic Disciplines
National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky
(29000 Ukraine, Khmelnitsky, Shevchenko street, 46, e-mail: glebpavluk@gmail.com)
Abstract. The article presents methodical recommendations to scientific and pedagogical staff of departments on the
formation of professional readiness of future border guard officers to work with the personnel. The professional readiness of
future border guard officers to work with personnel is considered as a property or personality trait and a concentrated indicator of the activities of future border guard officers. This readiness covers a set of professional knowledge, abilities, skills,
experience, personal potential with regard to the use of the system of organizational, moral and psychological, informational,
pedagogical, legal, cultural and educational, military and social measures aimed at the formation and development of professionally necessary qualities, moral consciousness to the border guards, which should provide a high level of operational
performance, cohesion of border teams. It has been established that in the educational process it is necessary to observe reasonable pedagogical conditions for the formation of professional readiness to future border guard officers to work with the
personnel, in particular: the development of skills and abilities to future border guard officers to work with the personnel on
the basis of context-based learning; selection and structuring of the content of academic disciplines in accordance with the
tasks and features of work with the staff in the State Border Guard Service; activation of the motivational, value-based and
reflexive attitudes of future border guard officers to the work with the personnel; getting the scientific and pedagogical staff
prepared for the formation of readiness to work with the personnel to future border guard officers. The proposed methodical
recommendations take into account the latest scientific approaches and provide emphasis shift from the accumulation of recorded knowledge, skills and experience to the formation of the ability to act, to use innovative technologies and experience
of successful actions in situations of professional and practical activities.
Keywords: professional readiness, work with personnel, future border guard officers, methodical recommendations,
cadets, abilities and skills of the work with personnel.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Нові вимоги до системи вищої освіти визначають необхідність удосконалення професійної
підготовки майбутніх фахівців, які повинні бути
спроможні оволодівати різними компетенціями. Для
підвищення ефективності професійної підготовки
фахівців прикордонної служби України важливе значення має використання інноваційних прийомів та
засобів навчання, що необхідні для набуття майбутніми
фахівцями професійного та життєвого досвіду. З-поміж
різних аспектів професійної діяльності офіцерівприкордонників в органах охорони державного кордону на особливу увагу заслуговує робота з персоналом. Сучасна війна, локалізована територією Східної
України, також свідчить про важливість цієї роботи з
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

військовослужбовцями, які виконують свій професійний
обов’язок. Саме процеси реформування вищої освіти,
соціальних інститутів українського суспільства та війна
на українській території вимагають перегляду змісту
й підходів до роботи з персоналом у прикордонному
відомстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблема підготовки майбутніх
офіцерів до роботи з персоналом привертала увагу вчених. Зокрема у працях С. Білявця (підготовка молоді
до військово-професійної діяльності) [1], О. Бикової
(підготовка офіцерів до професійної діяльності)
[2], А. Галімова (підготовка майбутніх офіцерівприкордонників до виховної роботи з особовим складом)
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[3], В. Молотая (формування психологічної готовності
військовослужбовців до діяльності по охороні громадського порядку) [4], Е. Cарафанюка (підвищення
якості загальновійськової підготовки курсантів вищих
військових навчальних закладів) [5] та інших розглядаються різноманітні аспекти формування та розвитку
професійно важливих якостей особистості офіцера.
Однак комплексного і системного дослідження з
питань підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
до роботи з персоналом на основі компетентнісного
підходу на сьогодні немає. Потребують обґрунтування
педагогічні умови формування цієї значущої для
професійної діяльності готовності офіцера під час навчання на бакалаврському рівні у ЗВО, а також розроблення цілісного науково-методичного забезпечення
формування професійної готовності до роботи з персоналом в умовах реформування Державної прикордонної
служби України.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою статті є висвітлення методичних рекомендацій
науково-педагогічному складу кафедр щодо формування професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Кінцевим результатом професійної підготовки майбутнього фахівця є готовність до діяльності. Науковий
аналіз проблеми готовності людини до діяльності започатковано наприкінці 19 століття. Психологи та педагоги стверджують, що основою будь-якої діяльності є
готовність до неї [6].
Важливою складовою професійної підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників є формування професійної готовності до роботи з персоналом.
Результати аналізу науково-методичної літератури
дозволяють окреслити декілька теоретичних та
методологічних підходів щодо формування професійної
готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом. Найбільш суттєвими вважаємо:
акмеологічний підхід як методологічну основу професійного становлення майбутніх офіцерівприкордонників, що спрямовує їх на досягнення вищого рівня професіоналізму в майбутній професійній
діяльності;
особистісно орієнтований підхід, що передбачає
розвиток суб’єктивного, особистісного ставлення до
світу, визначає необхідність послідовного формування значущих якостей особистості як самосвідомого
відповідального суб’єкта свого розвитку;
системний підхід, який сприяє розвитку особистості
як системи взаємопов’язаних складників, котрі забезпечують готовність майбутнього офіцера-прикордонників
до роботи з персоналом;
діяльнісний підхід, що забезпечує актуалізацію
найбільш значимих і цінних новоутворень, перетворення їх у засоби й механізми розв’язання найбільш складних особистісних завдань та підтверджує, що діяльність
– основа розвитку й саморозвитку;
інтегративний підхід, який передбачає взаємозв’язок
змісту, методів та форм навчання, сприяє гармонійному
розвитку особистості, розкриває цілісну картину світу й
у такий спосіб впливає на формування світогляду;
компетентністний підхід, що забезпечує формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості, котрі засновані на
дидактичних принципах;
креативний підхід як здатність до змін і перетворень,
що сприяє виявленню й розвитку творчих ресурсів і їх
використання в роботі з персоналом [7].
Аналіз наукової літератури [6; 8; 9; 10] дозволив розкрити сутність поняття «професійна готовність майбутніх
офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом», яке
розглядають як властивість або особистісну ознаку та
концентрований показник діяльності майбутніх офіцерів60
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прикордонників, як ступінь розвиненості їх професійних
здібностей. З урахуванням результатів аналізу наукових
праць з’ясовано, що це сукупність професійних знань,
умінь, навичок, здібностей, особистісного потенціалу
щодо використання системи організаційних, моральнопсихологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних
заходів, спрямованих на формування і розвиток у
військовослужбовців-прикордонників
професійно
необхідних якостей, моральної самосвідомості, що
має забезпечити високий рівень оперативно-службової
діяльності, згуртованість прикордонних колективів.
Основою професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом є інтегральні характеристики особистості, що охоплюють професійноморальні переконання, потреби, звички, знання, вміння і
навички, педагогічні здібності, інтелектуальні, емоційні
та вольові властивості.
Важливим елементом у системі формування професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом є комплекс
відповідних методичних рекомендацій представникам науково-педагогічного складу. Аналіз особливостей професійної діяльності майбутніх офіцерівприкордонників та змісту їх професійної готовності
до роботи з персоналом дали можливість виокремити
та обґрунтувати методичні рекомендації щодо формування професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом.
Розглянемо зміст цих рекомендацій. В освітньому
процесі необхідно дотримуватись виділених та
обґрунтованих
педагогічних
умов
формування професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом, зокрема: розвиток в майбутніх офіцерів-прикордонників умінь і
навичок роботи з персоналом на основі контекстного
навчання; відбір та структурування змісту навчальних
дисциплін відповідно до завдань та особливостей роботи
з персоналом у Державній прикордонній службі України;
активізація мотиваційно-ціннісного та рефлексивного
ставлення майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом; підготовка науково-педагогічних
працівників до формування майбутніх офіцерівприкордонників готовності до роботи з персоналом.
Важливе значення має використання методів проблемного навчання із курсантами, зокрема для формулювання питань та завдань, присвячених актуальним
проблемам функціонування прикордонного відомства
країни та роботи з персоналом. Ці проблеми повинні бути
важливими для майбутніх офіцерів-прикордонників, і
водночас допомагати у подоланні кризових ситуацій в
оперативно-службовій діяльності.
Окремо слід вказати на ретельний відбір змісту навчального матеріалу, дотичного до теми виховної роботи
у підрозділах прикордонної служби. На особливу увагу
заслуговують нові форми та методи роботи з персоналом
з метою підвищення рівня сформованості професійної
готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом.
Формування представниками науково-педагогічного
складу професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом має базуватись на позиціях особистісного підходу, що передбачає
ставлення до курсанта як до особистості. Використання
технологій особистісного підходу створює умови щодо
самовдосконалення, саморозвитку та самовиховання.
У процесі використання інтерактивних методів навчання з метою формування професійної готовності до
роботи з персоналом необхідно враховувати виокремлені
компоненти
згаданої
готовності:
мотиваційноемоційний,
ціннісно-особистісний,
діяльнісний,
когнітивний, рефлексивний.
Представники науково-педагогічного складу повинні
забезпечувати зв’язок між теорією та практикою, щоб
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сформувати вміння аналізувати нестандартну або кризову ситуацію, приймати раціональні управлінські
рішення, формулювати правильні висновки, забезпечувати квазіпрофесійну діяльність майбутніх офіцерівприкордонників. Задля виконання цієї рекомендації варто запроваджувати кейс-метод, тренінг, шедоуінг, барринг та інші сучасні методи виховання та навчання [7].
Складні теми педагогічного, філософського та
соціологічного спрямування необхідно викладати за
допомогою лекцій-консультацій, завданням яких є розкриття найважливіших та складніших навчальних питань. На таких лекціях слід забезпечувати зворотній
зв’язок, який свідчитиме про обмін думками між курсантами та викладачами.
Слід надавати перевагу проблемним лекціям,
оскільки під час таких навчальних занять відбувається
пошук розв’язку тієї або іншої проблемної ситуації.
Представникам науково-педагогічного складу з метою
покращеного засвоєння нового матеріалу необхідно
здійснювати виклад навчального матеріалу в формі
евристичної бесіди.
Необхідно також звернути увагу на методи розвитку
креативності майбутніх офіцерів-прикордонників, стимулювання їх пізнавальної діяльності, сприяння саморозвитку та самовихованню. Такими методами є «мозковий штурм» синектичний метод, сугестивна педагогіка
тощо.
Вирішення проблеми якісного поглиблення та
закріплення знань можливе на основі застосування
ситуативно-ілюстративних методів, що водночас сприятиме активному взаємному обміну професійним та
життєвим досвідом.
Формою перевірки рівня засвоєння того чи
іншого навчального матеріалу може бути теоретична
індивідуальна або групова співбесіда, яка виявлятиме
прогалини у розглянутому матеріалі.
Необхідно також використовувати імітаційні, ділові
та рольові ігри. Це обумовлено тим, що робота з персоналом зазвичай вимагає пошуку оптимальних рішень,
які виникають за умови ефективного використання згаданих методів.
Для аналізу проблемного інциденту виховного характеру слід обирати ситуацію «загального масштабу», щоб максимально раціонально та доцільно прийняти відповідне рішення. Наприклад, з метою формування професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом на заняттях з
«Етики професійної діяльності прикордонника» варто
запроваджувати ситуації-інциденти, що сприяють подоланню інертності курсантів та формуванню в них
психолого-педагогічної реакції.
Подолання психоло-соціальних наслідків кризових
ситуацій можна здійснювати через застосування поширених у сучасному менеджменті ситуацій успіху.
Зазначений метод забезпечує особистісне зростання
майбутнього фахівця, зростання рівня продуктивності,
сприяє розвитку рефлексивних умінь.
Представникам науково-педагогічного складу під
час викладу навчального матеріалу варто здійснювати
передачу власного досвіду та стимулювати курсантів
до оволодіння новими знаннями та уміннями. Одним
із провідних елементів сучасних лекцій є формулювання реальних гіпотез, створення питань-проблем,
розв’язання та перевірка яких здійснюватиметься під
час практичних завдань.
Протягом такого різновиду лекцій, як лекція-диспут,
виклад та обговорення навчального матеріалу необхідно
здійснювати з урахуванням актуальної інформації, з
позицій сучасної картини суспільства, що забезпечуватиме емоційний зв’язок між курсантами та представниками науково-педагогічного складу.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Теоретичний аналіз наукової
літератури та врахування особливостей професійної
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діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників дозволяють визначити їх професійну готовність до роботи з
персоналом як важливу професійну властивість, що є
результатом професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі й охоплює сукупність цінностей, переконань, професійних знань, умінь та навичок.
Підставою
запропонованих
методичних
рекомендацій є положення про те, що новітні підходи
забезпечують переміщення акценту з накопичування
зафіксованих знань, умінь і навичок до формування
здатності діяти, використовувати інноваційні технології
та досвід успішних дій у ситуаціях професійної та
практичної діяльності.
Формування професійної готовності в майбутніх
офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом
базується на використанні оптимальних методів навчання, раціональній їх комбінації, забезпеченні ефективної
системи діагностування тощо. Результати дослідження
переконливо засвідчують перспективність запропонованих методичних рекомендацій, так як їх дотримання забезпечує формування високого рівня професійної
готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом у прикордонному відомстві.
Перспективами подальших наукових розвідок у
контексті розв’язання проблеми формування професійної
готовності в майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом є визначення особливостей упровадження в освітній процес закладів вищої освіти досягнень психології управління персоналом, дослідження
науково-педагогічних засад створення та застосування електронних освітніх ресурсів, призначених для
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом, вивчення особливостей розроблення й упровадження у професійну підготовку засобів
віртуального моделювання професійних ситуацій.
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Аннотация. Представления обучающихся о многогранности профессий и обширном рынке труда чаще всего
оторваны от действительности. Современный выпускник в выборе профессии отталкивается от престижности и
выгоды будущего занятия, слабо оценивая свои настоящие способности, возможности и социально-экономическое
развитие общества в целом. Общеобразовательное учреждение должно позволять выпускникам систематически
формировать профессиональную направленность, изучать свои склонности и интересы в соответствии с психологическими и физическими особенностями. В статье раскрыты особенности организации профориентационной работы на уроках химии. Возникает необходимость внедрения инновационных технологий в образовательный процесс
для подготовки высококвалифицированных кадров. В достижении поставленных целей обеспечивается активная
организация профориентационной деятельности, которая позволяет учащимся объективно осуществить выбор будущей профессии. Важно понимать, что ученику необходимо научится оценивать свои способности и рассматривать экономическое развитие общества в целом. Для формирования осознанного выбора профессии учениками и
дальнейшей профессиональной подготовки у выпускника общеобразовательные учреждения должна быть развита
профессиональная направленность, позволяющая учащимся анализировать свои склонности и интересы. Также в
статье рассматриваются подходы к интерпретации профессиональной ориентации и выделяется особое внимание
профориентации в рамках школы. Профессиональную направленность необходимо рассматривать как систему
учебно-воспитательной работы, направленной на всестороннее развитие личности. Для улучшения формирования
объективного отношения к выбору профессии в обучении целесообразно использовать технологию развития критического мышления. В соответствии с этим в статье нами осуществлен анализ научно-методической литературы и
выявлено влияние технологии развития критического мышления на личность учащегося и его профориентационную
деятельность, а также на объективизацию его выбора профессии. С целью изучения влияния данной технологии на
ученика нами разработана авторская методика ведения уроков, которая предполагает работу учащихся с бортовым
журналом. На основе проведенного анализа полученных данных, выявлено, что технология положительно влияет
на развитие у учащихся личностных качеств, самостоятельности и формирует более осознанный выбор профессии.
Ключевые слова: образование, процесс обучения, организация учебного процесса, профориентационная направленность обучающихся, профориентационная работа, развитие личностных качеств учащихся, критическое
мышление, технология развития критического мышления.
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Abstract. Students’ perceptions of the many facets of the professions and the vast labor market are often divorced from
reality. A modern graduate in the choice of profession is repelled by the prestige and benefits of future employment, poorly
assessing their real abilities, opportunities and socio-economic development of society as a whole. A general education
institution should allow graduates to systematically shape their professional orientation, study their inclinations and interests
in accordance with their psychological and physical characteristics. The article reveals the features of the organization of
vocational guidance in chemistry classes. There is a need to introduce innovative technologies in the educational process
for the preparation of highly qualified personnel. In achieving these goals, an active organization of vocational guidance
activities is provided, which allows students to objectively choose their future profession. It is important to understand that
the student needs to learn how to assess their abilities and consider the economic development of society as a whole. In order
to form an informed choice of a profession by students and further professional training, a graduate of general education
institutions must have a professional orientation that allows students to analyze their inclinations and interests. The article
also discusses approaches to the interpretation of vocational guidance and highlights the special attention of vocational
guidance within the school. Professional orientation should be considered as a system of educational work aimed at the
full development of the individual. To improve the formation of an objective attitude towards the choice of a profession in
training, it is advisable to use the technology of developing critical thinking. In accordance with this, in the article we carried
out an analysis of the scientific and methodological literature and revealed the influence of the technology of developing
critical thinking on the student’s personality and career guidance, as well as on the objectivization of his career choice. In
order to study the influence of this technology on the student, we have developed the author’s method of conducting lessons,
which involves the work of students with the logbook. Based on the analysis of the data obtained, it was revealed that the
technology has a positive effect on the development of students’ personal qualities, autonomy and forms a more informed
choice of profession.
Keywords: education, learning process, educational process organization, vocational guidance of students, career guidance, development of students’ personal qualities, critical thinking, technology for developing critical thinking
Представления обучающихся о многогранности профессий и обширном рынке труда чаще всего оторваны
от действительности. Современный выпускник в выборе профессии отталкивается от престижности и выгоды будущего занятия, слабо оценивая свои настоящие
способности, возможности и социально-экономическое
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развитие общества в целом. Стоит помнить, что в профессиональные и высшие учебные заведения поступают именно ученики общеобразовательных учреждений.
Школа должна обеспечивать профессиональную подготовку выпускника, так как именно от уровня ее организации в школе зависит, будет ли у подростков сфорScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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мирован осознанный профессиональный выбор, смогут
ли они по достоинству определить свои профессиональные предпочтения, способности, грамотно и быстро
адаптироваться на новом жизненном этапе. Общеобразовательное учреждение должно позволять выпускникам систематически формировать профессиональную
направленность, изучать свои склонности и интересы в
соответствии с психологическими и физическими особенностями. Специалисты социально-психологической
службы образовательного учреждения, совместно с
учителем и педагогическим составом школы, должны
активизировать у старшеклассников процессы профессионального самоопределения, развивать способности
профессиональной адаптации.
Профессиональная ориентация представляет собой
подготовку учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии [1-5]. Профориентация должна
являться обязательной частью гармоничного развития
каждой личности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным,
трудовым, эстетическим воспитанием учащегося, то
есть быть интегрированной в учебно-воспитательный
процесс. Следовательно, профориентационная работа один из важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом.
В педагогической энциклопедии профессиональная
ориентация рассматривается как комплекс психологопедагогических и медицинских мероприятий, направленных на оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями, навыками, склонностями и сформировавшимися способностями, а также
с учетом потребности государства в специалистах народного хозяйства и общества в целом [6].
В педагогическом энциклопедическом словаре профессиональную ориентацию рассматривают как информационную и организационно-практическую деятельность семьи, образовательных учреждений, государственных, общественных и коммерческих организаций,
обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе
или перемене профессии с учетом индивидуальных интересов личности и потребности рынка труда. Наряду с
этим определением вводится такое понятие как «профессиональное самоопределение». Оно связано с процессом формирования личности и отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через
согласование личностных и социально-профессиональной потребности. Профессиональное самоопределение
является частью жизненного самоопределения, то есть
вхождения в ту или иную социальную и профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии [7].
При анализе различных психолого-педагогических
словарей, энциклопедий и других литературных источников видно, что сложилось два взгляда на профессиональную ориентацию. Одни (Л. С. Глебова [7], Э. Ф. Зеер
[10]) говорят, что профориентация неразрывно связана с
интегративным свойством личности и определяется отношением человека к профессии, а также степенью ее
овладения. Профессиональная ориентация предает всей
учебной деятельности учащегося глубокий личностный
смысл, благодаря этому качественно повышая усвоение
получаемых знаний, умений и навыков.
Другие ученые (А. Г. Калашников [9], И. А. Каиров
[10]) связывают профессиональную ориентацию с различными приобретаемыми учащимися знаниями, умениями, навыками и нормами поведения, которые в
дальнейшем будут необходимы для овладения выбранной профессией на более высоком квалифицированном
уровне. Такой грамотно подготовленный работник сможет выполнять работу в кратчайший срок, с минимальной затратой энергии и ресурсов.
Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональную направленность в школе стоит рассматривать
не как сумму отдельно проведенных мероприятий по
ознакомлению учащихся с различными профессиями.
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Профориентация тесно связана с формированием всесторонне развитой личности учащихся, с подготовкой
их к жизни и труду. Важно ознакомить учащихся с требованиями, которые предъявляют конкретные профессии к объему знаний общеобразовательных предметов, а
также с характером работы будущих специалистов.
Необходимо в процессе изучения школьных предметов включать вопросы, связанные с профориентационной направленностью. Например, при изучении
предмета химии в школьном курсе, наряду с изучением
химических свойств вещества следует особое внимание
обратить на способы получения этого вещества в промышленности и рассмотреть спектр профессий, связанных с производством данного вещества. Для того чтобы
профориентационная работа была более успешной и
заинтересованной, необходимо так организовать урок,
чтобы ученики имели большую возможность в проявлении своей индивидуальности, а следовательно, развивали свои личностные качества.
В связи с этим возникает необходимость совершенствования ранее разработанных методов, приемов и технологий, одной из которых является технология развития критического мышления.
С.И. Заир-Бек и И.В. Муштавинская понимают критическое мышление как процесс соотнесения получаемой информации с уже имеющимися знаниями. Человек
самостоятельно делает вывод том, что он может принять, что нуждается в дополнении, а что следует отвергнуть [11].
В своих работах С.И. Заир-Бек обращает особое
внимание на критическое мышление, как на опорную
точку всего мышления человека, а также естественным
способом взаимодействия с различными источниками
информации. Внедрение критического мышления в общеобразовательные учреждения позволит ученику выразить свою индивидуальность и всесторонне развивать
личность. Учащиеся смогут не только грамотно владеть
информацией, но и правильно применять ее в обыденной жизни. Рассматривая получаемую информацию с
различных точек зрения, ученик может сделать вывод о
ее точности и ценности [12].
С целью решения данной проблемы мы разработали авторскую методику урока химии с использованием
профориентационного материала на основе технологии
развития критического мышления. Так, при изучении
темы «Нефть и продукты ее переработки» мы предлагаем учащимся работу с сюжетной схемой.

Рисунок 1 – Организация профориентационной направленности обучающихся
Ознакомившись с информационным текстом о добыче и получении бензина, ученики самостоятельно должны заполнить схему, включающую как стадии его получения, части технологической установки, так и перечень
востребованных профессий на каждой из стадий добычи, получения и переработки. После заполнения схемы
проводится дискуссия по малым группам, где ученики
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делятся мнениями о выполненной работе, при необходимости дополняют друг друга, корректируя свои записи.
Применение технологии развития критического
мышления в обучении способствует воспитанию в учащихся самостоятельности, выработке собственного
мнения, грамотному осмыслению материала. Приемы
технологии развития критического мышления помогают ясно выражать мысли, аргументировать свою точку
зрения, учитывать точки зрения других людей [13-23].
Благодаря использованию технологии, у учащихся развиваются личностные качества, необходимые как для
будущей успешной рабочей деятельности, так и в обыденной жизни.
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Анотація. Успішна діяльність особистості у сфері бізнесу залежить від рівня сформованості підприємницької
компетентності. Молодь, яка увійде у доросле життя, під час навчання у середній школі, має отримати необхідні
знання про умови та способи підприємницької діяльності, планування і організацію трудового процесу, правомірної
поведінки у бізнес-середовищі, об’єктивно оцінювати власний потенціал та усвідомити свою необхідність для розвитку суспільства. Метою статті є аналіз нових стандартів з підприємницької освіти: «Національних стандартів
бізнес-освіти» та «Національних стандартів фінансової грамотності» для середніх шкіл США. У дослідженні виявлено, що завдяки тісній співпраці Національної Асоціації Бізнес-Освіти та Ради з економічної освіти було узгоджено нові стандарти підприємницької освіти США, які використовує американська педагогічна спільнота у
якості керівних принципів при розробці навчальних програм цілісної системи навчання підприємництву. Автор
підкреслює, що у процесі розробки чи вдосконалення наявних навчальних програм для закладів середньої освіти
США із здійснення розвитку підприємницької компетентності учнів, зазначені стандарти безсумнівно адаптують
до суспільних потреб і особливостей політики кожного штату, що і є перспективою наших подальших наукових
розвідок.
Ключові слова: підприємницька компетентність, середня школа, нові стандарти, підприємницька освіта, Рада з
економічної освіти, Національна Асоціація Бізнес-Освіти, американська педагогічна спільнота.
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Abstract. The individual’s success in business depends on the formation of entrepreneurial competence. Young people
who enter adulthood, while studying in secondary school, should receive the necessary knowledge about the conditions
and methods of entrepreneurship, planning and organization of the labor process, lawful behavior in the business environment, assess objectively their potential and realize their necessity for development of society. The purpose of the article is
to analyze the new standards of entrepreneurship education, namely the «National Standards of Business Education» and
«National Financial Literacy» for American secondary schools. The study is found out that in consequence of the close
cooperation of the National Association of Business Education and the Council for Economic Education was agreed new
standards of entrepreneurship education of the USA, which uses the American educational community as guidelines in developing curricula of integrated learning entrepreneurship system. The author emphasizes that in the process of development
or improvement of existing curricula which implement secondary students’ entrepreneurial competence, these standards
will adapt undoubtedly to social needs and specific policies of each state, which is our prospect of further scientific research.
Keywords: entrepreneurial competence, secondary school, new standards, entrepreneurship education, the Council for
Economic Education, National Association of Business Education, American educational community.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Успішна діяльність особистості у сфері бізнесу залежить від рівня сформованості підприємницької
компетентності. Молодь, яка увійде у доросле життя, під
час навчання у школі, має отримати необхідні знання
про умови та способи підприємницької діяльності, планування і організацію трудового процесу, правомірної
поведінки у бізнес-середовищі, об’єктивно оцінювати
власний потенціал та усвідомити свою необхідність для
розвитку суспільства. Вивчення змісту підприємницької
освіти у середніх навчальних закладах США, що є визначальним фактором розвитку в учнів підприємницької
компетентності, надає підстави стверджувати, що в цій
країні науковцями і педагогами розроблена достатня
кількість стандартів, програм, курсів, що висвітлюють
змістову складову досліджуваного феномену.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. На освітні проблеми США у своїх
працях звертали увагу американські учені – S. Buckles
[1], J. Hogarth [1], G. Soloman [2], D. Kuratko [3], та ін.
Зазначені дослідники вивчали питання сутності підприємницької компетентності особистості, розробляли
практичні методики у цій сфері, проте детальний аналіз
нових стандартів з підприємницької освіти для середніх
шкіл США поки що не став предметом спеціального дослідження. Водночас дослідження проблеми розвитку
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підприємницької компетентності учнів США є малодослідженою в Україні.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою статті є аналіз нових стандартів з підприємницької освіти, а саме: «Національних стандартів бізнес-освіти» та «Національних стандартів фінансової грамотності» для середніх шкіл США.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Варто зазначити, що формування і поширення стандартів
змісту і методики викладання основних навчальних
дисциплін США розпочалося в результаті виходу таких
освітніх документів як: доповіді «Нація у небезпеці»
(1983); «Акт про освіту в цілях укріплення національної
безпеки» (1987); програми «Америка 2000 – освітня
стратегія» (1991); «Цілі 2000: Закон про освіту Америки»
(1994), в яких були проголошені загальнонаціональні
освітні стандарти та базові типові навчальні програми з
акцентом на якість середньої освіти та стали комплексом
зусиль щодо визначення набору найважливіших цілей та
пошуку вирішення проблем підвищення ефективності
12-річної системи американської освіти (К–12) [1,
с. 254–259].
Зміст підприємницької шкільної освіти став теж предметом пріорітетної уваги американської педагогічної
спільноти, оскільки у 2013 році Національна Асоціація
Бізнес-Освіти National Business Education Association
(NBEA заснована в 1914 році (первинне найменування – Об’єднана Рада з Економічної Освіти) – провідна
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організація щодо вирішення питань підготовки вчителів,
методичних матеріалів і реформ змісту економічної
освіти), опублікувала «Національні стандарти бізнесосвіти» 4 видання, (вперше видано в 1995 році на прохання педагогів сфери бізнесу). У цьому документі
представлені оновлені стандарти бізнес-освіти, що
включають перелік предметних галузей серед яких –
«Підприємництво».
Визначаємо, що набуття окреслених навичок відбувається за рівнями навчання учнів закладів середньої
освіти США. Відповідно: рівень 1. Початкові класи (1–
4); рівень 2. Середні класи (5–9); рівень 3. Старші класи
(10–12). Усього визначено 9 стандартів: «Підприємці та
їхні можливості – здатність аналізувати власні особисті
характеристики і визначити їх роль для підприємницької
діяльності», «Напрями підприємництва – обізнаність основних напрямів підприємництва, що відкривають нові
можливості для власної справи», «Економіка – готовність використовувати економічні концепції при створенні підприємства», «Маркетинг – вміння здійснювати маркетингові дії при введенні продукту або послуги
на ринок збуту», «Фінанси – можливість застосовувати
фінансові концепції та засоби, необхідні підприємцеві
при прийнятті ділових рішень», «Бухгалтерський облік
– спроможність встановлювати, підтримувати і аналізувати документацію, необхідну для підприємницької
діяльності», «Менеджмент – здатність розробити план
управління підприємством», «Законодавство – можливість здійснювати аналіз форм підприємницької власності, державних постанов, правових норм та їх впливу
на підприємницьку діяльність», «Бізнес-план – вміння
розробити бізнес-план на основі конкретної ділової ідеї
[2, с. 65].
На думку експертів NBEA, у результаті застосування цих стандартів у процесі навчання учні повинні стати
економічно освіченими громадянами і розуміти сутність
основних економічних операцій, визначати роль підприємця у бізнесі, виявляти його характерні риси, навички,
етичні обов’язки, вміння генерувати ідеї шляхом інновацій та винаходу рішення проблем. Важливою є також
здатність учнів розрізняти напрями підприємництва,
такі як: соціальне, що сприяє вирішенню суспільних потреб, збільшенню соціального капіталу, боротьбі з бідністю населення, та зелене – визначає потенційні рішення
щодо екологічних проблем, створення зелених ділових
підприємств, що займаються, наприклад, розробленням
технологій поновлювання джерел енергії – сонячної, вітрової, енергії біомаси, вирощуванням місцевих сільськогосподарських продуктів, виготовленням екологічного
одягу, автомобілів, що не завдають шкоди навколишньому середовищу тощо.
Молодь навчається розрізняти форми та типи власності підприємств та визначати оптимальний їх вибір для
успішної підприємницької діяльності; наводити приклади франчайзингу та розкривати переваги і недоліки
володіння франшизою; опрацьовувати вплив уряду на
бізнес підприємця, наводити приклади державного регулювання, аналізувати наслідки оподаткування та ліцензування на підприємницьку діяльність. У різних ситуаціях (при вирішенні особистих і ділових проблем) навчитися керуватися принципами закону та брати участь не
тільки в національних, а й міжнародних ділових операціях. Характеризувати важливість та причини розробки
бізнес-плану його основні компоненти; вміти створити
план конкретної ділової ідеї, визначити її короткотривалість чи довготривалість, описати інформацію, яка буде
включена до кожного компонента бізнес-плану та дослідити ресурси для його розробки [2, с. 65–76].
Ми погоджуємося з поглядом наукових співробітників Федеральної резервної системи США, М. Хілгерт
(M. Hilgert) [4] та М. Хогарт (J. Hogarth) [4], що «фінансова грамотність підприємця» – це сукупність знань, які
дозволяють йому приймати правильні, виважені рішення щодо управління своїми фінансами, для досягнення
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поставлених планів і цілей. Вони охоплюють розуміння
обліку доходів і витрат, планування бізнесу, орієнтування в основних кредитних інструментах для власної справи, розуміння податкового законодавства, управління
руху коштами. Все це необхідно підприємцю для прийняття грамотних управлінських рішень, що дозволяють
мінімізувати витрати і збільшити прибуток створюваного бізнесу [4, с. 1–7].
Тому доцільно проаналізувати «Національні стандарти фінансової грамотності» прийняті того ж 2013 року,
що як і «Національні стандарти бізнес-освіти», які розроблені Радою з економічної освіти (the Council for
Economic Education’s (CEE)) – провідною організацією в
Сполучених Штатах, яка спеціалізується на економічній
та фінансовій освіті учнів починаючи з дитячого садка
протягом усього навчання у середній школі [4].
Нами виявлено, що ідея оновити стандарти виникла
на конференції «Оцінювання особистих фінансів та економічної освіти школярів ХХІ століття», що відбулася
у Федеральному резервному банку Сент-Луїса у травні
2011 року. CEE згодом організувала планове засідання в
жовтні того ж року. У результаті опрацювання Комісією,
сформованою цим засіданням, документів «Основні
компетентності фінансового навчання» [5], «Кошти їх
ріст» [6], «Система оцінювання фінансової грамотності
2012 року» [7] «Національні стандарти особистої фінансової освіти К–12» [8] прийнято «Національні стандарти
фінансової грамотності» для учнів закладів загальної середньої освіти за щаблями навчання 4, 8, 12 класи.
Розкриємо основні положення цих стандартів змісту
підприємницької освіти.
1. Отримання доходу. Учні розумітимуть, що для
більшості людей дохід визначається ринковою вартістю їх праці, що виплачується як заробітна плата. Люди
можуть збільшувати свої доходи та можливості працевлаштування, через отримання освіти, досвіду та навичок
роботи. Рішення про здійснення діяльності, що збільшує
дохід або можливості працевлаштування, впливає на
очікувані переваги та витрати на таку діяльність. Дохід
також отримується з інших джерел, таких, як: відсотки,
ренти, приріст капіталу, дивіденди та прибуток.
Основна увага на рівні 4-го класу приділяється опису різних типів робочих місць, а також форм отримання доходу. Учні визначають підприємців, як людей, які
розпочали новий бізнес та можливі ризики його ведення.
На рівні 8-го класу визначаються витрати на отримання
освіти та професійних навичок, що водночас впливають
на їхні доходи, кар’єрний ріст та може підвищити людський капітал і продуктивність молоді у майбутньому.
Школярі пояснюють переваги отримання вищої освіти
для їхніх доходів та наводять приклади на основі своїх
спостережень. Визначають підприємливість як можливість самопрацевлаштування.
2. Покупка товарів та послуг. Учні знатимуть, що
люди купують товари та послуги за необхідності та
можуть поліпшити свій економічний добробут шляхом
прийняття інформованих рішень про витрати, що передбачає збирання інформації, планування та формування
бюджету.
Увага у 4 класі спрямована на поняття про дефіцит,
вибір та альтернативні витрати. Проаналізовані чинники, що впливають на витрати споживачів, такі, як: ціна,
реклама та вибір інших людей. Введено основи бюджетування та планування. Учні порівнюють витрати
людей з ідентичним бюджетом. Рівень 8 класу розширює ці поняття. Більше уваги приділяється прийняттю
рішення про витрати. Введені способи оплати, а також
важливість зважування витрат та переваг кожного з них.
Бюджетування обговорюватимуть детальніше, включаючи класифікацію витрат. Базові знання 12-го класу зосереджені на позитивних чи негативних наслідках для
оточуючих при покупці товарів та послуг. Споживач
має враховувати різні аспекти продукту, такі, як: попит,
витрати на пошук інформації про придбані товари, його
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довготривале користування, а також роль державних та
інших установ у наданні інформації споживачам.
3. Заощадження. Учні розумітимуть, що економія
– це частина доходу, яку люди вирішують залишити на
майбутнє. Час, відсоткові ставки та інфляція впливають
на збільшення заощаджень.
На рівні 12-го класу вводяться складніші дефініції:
«номінальна відсоткова ставка», «фінансові регулятори», «планові заощадження», а також – «заощадження
на пенсію». Школярі пояснюють, що державні установи
контролюють фінансові, забезпечуючи безпеку, надійність та юридичну відповідальність банківської та фінансової систем країни, наводять приклади відповідних
агенств, що здійснюють цю діяльність.
4. Використання кредиту. Школярі знатимуть, що
кредит дозволяє людям купувати товари та послуги, які
вони можуть безпосередньо використовувати, і платити
за них у майбутньому з відсотками. Кредитори затверджують або відмовляють у заяві на отримання кредитів,
виходячи з оцінки минулої кредитної історії позичальника та очікуваної здатності платити з часом. У позичальників з підвищеним ризиком невиплати стягуються
більші відсоткові ставки; з низьким – менші.
На рівні 4-го класу учні повинні розуміти поняття
кредиту та вартість використання кредиту, а саме: зобов’язання погасити позичені кошти плюс відсотки, за
користування. Школярі мають знати, що історія погашення кредиту впливає на отримання позики в майбутньому. У 8 класі увага сфокусована на причини користування кредитом, для інвестування в освіту чи на товари
тривалого користування, джерела кредитування, чому
відсоткові ставки залежать від самих позичальників.
Молодь має можливість здійснювати базові розрахунки,
пов’язані з запозиченням, включаючи основні та відсоткові платежі, навчаються користуватись кредиткою. На
рівні 12-го класу школярі детально розглядають умови
надання кредиту, його забезпечення заставою, наводитимуть її приклади. Наслідки непогашення позики для
позичальників, визначатимуть функції кредитних бюро.
Також охоплюються закони про захист прав споживачів,
що стосуються використання кредитів та кредитних карток.
5. Фінансові інвестиції. Учнівська молодь трактуватиме фінансові інвестиції як придбання фінансових активів для збільшення доходу в майбутньому, та знатимуть, що інвестори повинні враховувати інвестицій, які
мають ризики різного типу та очікувані норми прибутку.
Інвестиції з вищими очікуваними нормами прибутку, як
правило, мають більший ризик. Диверсифікація інвестицій може знизити інвестиційний ризик.
На рівні 4-го класу учні розуміють, що інвестиції
означають використання ресурсів для розширення можливостей бізнесу в майбутньому. Люди використовують
свої заощадження для фінансових інвестицій з метою
збільшення свого доходу. На рівні 8-го класу вони опанують різноманітність можливих фінансових інвестицій
та визначатимуть умови приросту капіталу, можливий
ризик інвестицій. У12-му класі очікується, що учні знатимуть, що впливає на ціну фінансових активів, готовність до ризику інвестора, які фінансові установи регулюють фінансовий ринок.
6. Захист і страхування. Учні знатимуть що, люди
приймають рішення, щоб захистити себе від фінансового ризику втрачених доходів, активів. Страхування дозволяє їм зменшити ризик, сплачуючи плату, щоб уникнути можливої більшої втрати у майбутньому.
Цей компонент стандарту створює умови для усвідомлення учнями того, як можна втратити цінні речі
за непередбачуваних подій. У 12-му класі учні володіють інформацією щодо типу та рівня особистого ризику
людей, що мають різний вік, професію, спосіб життя та
сімейний стан, їхній вплив на ціну страхування. Базові
знання 12-го класу також стосуються особливостей страхування у випадку захворювання на місці роботи та як
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вартість медичного обслуговування варіюється за його
відсутності. Розрізняють види страхування, приватне
та державне, що надає соціальну допомогу для людей з
фінансовими труднощами. Як забезпечити себе від крадіжки особистих даних, що спричиняє втрату майна чи
активів [4, с. 1–31].
Нові стандарти з підприємницької освіти США можуть бути цінним інструментом, як для розвиненіших,
так і менш розвинених країн за її межами. Адже, переважно країни звертають свій погляд на освітню політику
Сполучених Штатів, зокрема, як на цінне джерело знань.
Для правильного розуміння зазначених вище документів, вважають експерти, необхідно, насамперед, зрозуміти, що нові стандарти мають на практиці враховувати
різні соціальні чинники, що домінують під час розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді
[9–10].
У нашій державі ніякого прогресу на шляху до розвитку підприємницької компетентності учнів закладів
загальної середньої освіти не спостерігається, тому,
хотілося би сподіватися, що наше керівництво, хоча б
частково, прислухається до думки авторитетних національних асоціацій та організацій.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Таким чином, у статті проаналізовано нові стандарти з підприємницької освіти для середніх шкіл США: «Національні стандарти бізнес-освіти»
та «Національні стандарти фінансової грамотності»,
які використовує американська педагогічна спільнота
у якості керівних принципів при розробці навчальних
програм цілісної системи навчання підприємництву.
Виявлено, що ідея оновити стандарти виникла на конференції «Оцінювання особистих фінансів та економічної освіти школярів ХХІ століття», що відбулася у
Федеральному резервному банку Сент-Луїса у травні
2011 року. Зазначено, що ці стандарти було узгоджено
завдяки тісній співпраці Національної Асоціації БізнесОсвіти та Ради з економічної освіти. У процесі розробки чи вдосконалення наявних навчальних програм для
закладів середньої освіти США із здійснення розвитку
підприємницької компетентності учнів, зазначені стандарти безсумнівно адаптують до суспільних потреб і
особливостей освітньої політики кожного штату і округу. Визначено, що набуття окреслених навичок відбувається за рівнями навчання учнів закладів середньої
освіти США (початкові класи (1–4), середні класи (5–9),
старші класи (10–12). Розкрито основні положення цих
стандартів змісту підприємницької освіти (отримання
доходу; покупка товарів та послуг, заощадження, використання кредиту, фінансові інвестиції, захист і страхування).
Перспективи подальших розвідок вбачаємо у аналізі змістової складової підприємницької освіти закладів загальної середньої освіти, створеної та використаної окремими штатами із опорою, або без опори на
«Національні стандарти бізнес-освіти» та «Національні
стандарти фінансової грамотності» як першоджерел, що
сприяють розвитку підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США.
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Анотація. У статті проаналізовано сутність самостійної роботи студентів. Самостійну роботу розглянуто як самостійне виконання студентами завдань і дій самоосвітнього дослідницького змісту, спрямованих на засвоєння, закріплення, узагальнення чи систематизацію професійних компетентностей. Визначено, що організація самостійної
роботи студентів передбачає визначення її мети, змісту, методів й форм її реалізації (процес самостійної роботи), а
також контроль і самокотроль рівня виконання усіх завдань самостійної роботи. Авторами запропоновано завдання
для самостійної роботи студентів педагогічних коледжів з окремих тем соціальної педагогіки. Розроблені завдання
передбачають самостійний пошук наукових джерел з окресленої проблеми й аналіз їх основних положень; здійснення категоріально-порівняльного аналізу підходів вчених до трактування понять з соціальної педагогіки, обґрунтування сучасних підходів до розкриття змісту соціально-педагогічних явищ та ін. Наголошено, що мета та цільові
завдання самостійної роботи узгоджені з цілями вивчення всього навчального курсу. При виборі форм і методів, типів самостійної роботи студентів враховано специфіку професійної підготовки, яка полягає в її інтегративному характері, перш за все, в поєднанні, взаємозбагаченні спеціального (предметного) і психолого-педагогічного знання.
Ключові слова: самостійна робота, самостійна діяльність, самостійна робота студентів, форми самостійної роботи, методи самостійної роботи, завдання для самостійної роботи студентів, курс «Соціальна педагогіка», фрейми.
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Abstract. The article analyzes the essence of self-guided work of students. Self-guided work is considered to be students’ independent performance of tasks and actions of self-educational research content, aimed to assimilate, consolidate,
generalize or systematize professional competencies. It is determined that the organization of self-guided work of students
implies the definition of its purpose, content, methods and forms of its realization (the process of self-guided work), as well
as control and self-checking of the level of performance of all tasks of self-guided work. The authors proposed tasks for
self-guided work of students of pedagogical colleges on selected topics of social pedagogy. The developed tasks envisage
independent search of scientific sources from the designated issue and analysis of its framework; the implementation of categorically-comparative analysis of the approaches of scientists to the interpretation of the concepts of social pedagogy, the
justification of modern approaches to the disclosure of the content of socio-pedagogical phenomena, etc. It is emphasized
that the purpose and objectives of independent work are coordinated with the objectives of studying the whole course. While
choosing forms and methods, the types of self-guided work of students, the specifics of professional training, which is in its
integrative essence, especially in combination, mutual enrichment of the special (subject) and psychological and pedagogical
knowledge are taken into account.
Keywords: self-guided work, independent activity be students’ independent performance, forms of self-guided work,
methods of self-guided work, tasks for self-guided work of students, the course «Social pedagogy», frames.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасні підходи до реформування українського
сегменту вищої освіти ставить завдання перед закладами
вищої освіти пошуку шляхів, спрямованих на визначення ефективних форм та методів організації освітнього
процесу. Особлива роль у підготовці майбутніх вчителів
відводиться організації самостійної роботи студентів.
Саме самостійна робота є специфічним педагогічним засобом організації й управління самостійною діяльністю
в навчальному процесі. З одного боку, самостійна робота є навчальним завданням, тобто об’єкт діяльності
студента, пропонований викладачем чи передбаченим
програмою посібником, а з іншого – форма вияву певного способу діяльності, спрямованого на виконання
відповідного завдання, а саме: спосіб діяльності молоді
або задля отримання зовсім нового, раніше невідомого
їй, знання, або задля впорядкування, поглиблення вже
наявних знань [1]. Самостійна робота сприяє розвитку самостійності студентів, розвиває увагу, виробляє
здатність розмірковувати, аналізувати та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

авторська думка; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання самостійної роботи
та самостійної навчальної діяльності студентів, особливостей її організації знаходимо в наукових доробках Н. Бойко [2], О. Димченко [3], І. Дичківської [4],
О. Малихіна [5], В. Ортинського [6], П. Підкасистого
[1] та ін. У наукових доробках Н. Бойко узагальнено
умови вдосконалення самостійної роботи студентів як
провідної форми навчання в закладах вищої освіти за
умов Болонської декларації, запропоновано систему та
інноваційну технологію організації самостійної роботи
студентів. Автором подано модель та визначено основні
функції використання інформаційно-комунікативних
технологій в організації самостійної роботи студентів
[2, с. 64]. О. Димченко, І. Дичківська на основі характеристик самостійної роботи визначають та характеризують форми, методи її організації в закладах вищої
освіти. Доктор педагогічних наук О. Малихін узагальнив досвід вивчення проблеми самостійної навчальної
діяльності студентів в історико-дидактичному ракурсі,
проаналізував сучасні підходи до трактування понять «самостійна робота», «самостійна пізнавальна
діяльність» та «навчальна діяльність», на основі яких
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обґрунтував поняття «самостійна навчальна діяльність
студентів вищих навчальних закладів» [5, с. 2 ].
В. Ортинський аналізує питання методики організації
самостійної роботи студентів під час лекційних,
семінарських практичних занять та у ході підсумкового
контролю [6]. У свою чергу П. Підкасистий, розкриваючи питання самостійної роботи майбутніх фахівців, чітко
розмежовує поняття самостійної роботи (засіб організації
та виконання визначеної пізнавальної діяльності) та
самостійної діяльності (цілеспрямований процес, який
організовується та виконується у структурі навчання
для розширення конкретних навчально-пізнавальних завдань) [1, с. 45]. Проте, на наш погляд, недостатньо науковцями висвітлюються питання організації самостійної
роботи студентів педагогічних коледжів у ході вивчення
навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка».
Формування цілей статті (постановка завдання).
Незважаючи на спроби оптимізувати процес організації
самостійної роботи студентів, ця проблема залишається
недостатньо вивченою не лише в теоретичному, а й
в практичному аспекті. Окремого аналізу потребують зміст, форми та методи ефективної організації
самостійної роботи студентів при вивченні педагогічних
дисциплін загалом та соціальної педагогіки зокрема.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Самостійна робота студентів як багатовимірне
педагогічне явище включає систему взаємопоєднаних
структурних і функціональних компонентів, що утворюють цілісну єдність, підпорядковану цілям виховання, освіти й розвитку в умовах її опосередкованого
управління та самоуправління (Н. Бойко [2]). О. Малихін
під самостійною роботою розуміє «виконання різних
завдань навчального, виробничого, дослідницького
й самоосвітнього характеру, які виступають як засіб
засвоєння професійних знань, способів пізнавальної
й професійної діяльності, формування вмінь і навичок творчої діяльності й професійної майстерності» [5,
с. 140]. Самостійну навчальну діяльність студентів вищих навчальних закладів він розглядає як «діяльність
(індивідуальну, групову, колективну) тих, хто
навчається, яка здійснюється у процесі навчальної роботи за умови безпосереднього невтручання викладача,
відповідає вимогам навчальних планів і програм вищого навчального закладу, є спрямованою на організацію
й реалізацію процесу пізнання, засвоєння певного
досвіду відповідно до завдань підготовки майбутнього
фахівця вищої кваліфікації певної галузі господарства»
[5, с. 142]. Учений виокремлює такі характеристики
самостійної роботи студентів:
– формує в того, хто навчається, на кожному етапі
його руху від незнання до знання необхідний обсяг і рівень знань, навичок і вмінь для розв’язання
пізнавальних завдань;
– виробляє в студента психологічну установку на систематичне поповнення своїх знань і вироблення вмінь
орієнтуватися в потоці наукової інформації;
– є найважливішою умовою самоорганізації того,
хто навчається, в оволодінні методами професійної
діяльності, пізнання й поведінки;
– є знаряддям педагогічного керівництва й управління
самостійною пізнавальною й науково-педагогічною
діяльністю того, хто навчається, у процесі навчання і
професійного самовизначення [5, с. 142].
Отже, самостійна робота студентів може здійснюватися індивідуально, колективно чи у груповій формах;
має на меті поглиблення здобутих в освітньому процесі
компетенцій. На основі аналізу поглядів вказаних вчених нами самостійна робота розглядається як самостійне виконання студентами завдань і дій самоосвітнього
дослідницького змісту, спрямованих на засвоєння, закріплення, узагальнення чи систематизацію ключових
професійних компетентностей.
На нашу думку, структура самостійної роботи іден70

тична структурі будь-якої педагогічної системи. Це означає, що до структури самостійної роботи входять такі
компоненти (малюнок 1):

Малюнок 1 – Структура самостійної роботи
(*складено авторами)
Аналіз малюнку 1 свідчить, що організація
самостійної роботи студентів передбачає визначення
її мети, змісту, методів й форм (процес самостійної
роботи), а також контроль і самокотроль рівня виконання
усіх завдань самостійної роботи.
О. Демченко визначає такі форми самостійної роботи:
– індивідуальні (реферативні повідомлення, курсове,
дипломне проектування, самостійна науково-дослідницька робота, індивідуальні консультації, олімпіади
тощо);
– групові (проектне та проблемне навчання, навчання в співпраці, ігрове проектування, групові консультації, факультативні заняття, заняття в гуртках);
– масові (проектне навчання, програмоване навчання)[3, c. 69].
Серед методів самостійної роботи студентів можна
визначити проблемно-пошукові, проектного навчання,
колективної розумової діяльності, застосування новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та
ін. [4].
Відповідно
програмі
вивчення
студентами
педагогічних
коледжів
навчальної
дисципліни
«Соціальна педагогіка» встановлюється співвідношення між самостійною й аудиторною роботою [6]. Мета та
цільові завдання навчання у процесі самостійної роботи
узгоджені з цілями вивчення всього навчального курсу.
Нами розроблено завдання для самостійної роботи студентів, які передбачають самостійний пошук джерел з
окресленої проблеми й аналіз їх основних положень;
здійснення категоріально-порівняльного аналізу підходів вчених до трактування основних понять соціальної
педагогіки, обґрунтування сучасних підходів до розкриття змісту соціально-педагогічних явищ та ін. Тому
в процесі відбору форм і методів самостійної роботи
студентів нами враховувалася специфіка професійної
підготовки, яка полягала в її інтегративному характері,
перш за все, в поєднанні, взаємозбагаченні спеціального
(предметного) і психолого-педагогічного знання.
При вивченні курсу «Соціальна педагогіка», а саме
теми «Соціальна робота в історичному контексті» нами
запропоновано такі завдання для самостійної роботи
студентів [6, с. 12 ]:
1. Здійсніть категоріальний аналіз поняття «соціальна
робота» за зразком, поданим у таблиці 1.
Таблиця 1– Категоріальний аналіз поняття «соціальна
робота» (*складено авторами)
№
з/п
1.
2

Джерело

Визначення поняття

Категоріальні ознаки

Виконання завдання 1 самостійної роботи з теми
«Соціальна робота в історичному контексті» сприятиме
формуванню в студентів компетенцій самостійного пошуку наукових джерел з означеної1 проблеми, аналізу
й визначення категоріальних ознак поняття «соціальна
робота»; виокремлення найбільш суттєвих його характеристик, на основі яких кожен зі студентів може узагальнити підходи вчених до трактування поняття соціальної
роботи та запропонувати власне розуміння сутності цього терміну.
Завдання 2 «Схематично представте структуру
соціальної роботи, обґрунтуйте її компоненти та її
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суб’єкт-суб’єктний характер», передбачає узагальнення умінь студентів схематично зобразити структуру
соціальної роботи, відзначивши усі взаємозв’язки та
взаємозалежності кожного з її компонентів; обґрунтувати
суб’єкт-суб’єктний характер соціальної роботи.
Виконання завдання 3. «Визначте та обґрунтуйте етапи становлення соціальної роботи в Україні за зразком,
поданим у таблиці 2» сприятиме узагальненню знань,
умінь та навичок студентів, на основі аналізу поглядів
вчених, визначати, аналізувати та обґрунтовувати етапи
становлення та розвитку соціальної роботи в Україні.
Таблиця 2 – Етапи становлення та розвитку соціальної
роботи в Україні (складено авторами)
Етап

Назва етапу

І етап
60 - ті
роки ХХ ст.

Період початкового
накопичення досвіду,
пошуків, появи у країні
спеціалістів, які мали
орієнтацію на організацію соціально-педагогічної роботи в соціумі

Характеристика
етапу
З’явилися перші
спеціалісти в галузі соціального
виховання…

ІІ етап…

Уже в ході вивчення теми «Молодь як особлива соціально-демографічна група» [6, c. 34] нами запропоновано студентам на основі аналізу соціально-педагогічної літератури заповнити фрейм специфічних функцій
молоді у суспільстві. Варто зауважити, що фрейм – це
структура подання знань, організована навколо певного
поняття, що, на відміну від асоціацій, містить дані про
його суттєві, типові, головні ознаки; рамочна структура
ключової ідеї навчального матеріалу, яку можна «накласти» на більшість тем і розділів, виражена в графічній формі [7] (малюнок 2).

Малюнок 2 – Специфічні функції молоді в суспільстві (*складено авторами)
Таким чином, самостійне заповнення студентами
фрейму специфічних функцій молоді в суспільстві дозволить систематизувати знання студентів про загальні
функції такої демографічної групи суспільства як молодь та визначити специфічні функції молоді в сучасному суспільстві.
У ході вивчення теми «Соціально-дезадаптивна
поведінка неповнолітніх» пропонуємо майбутніх вчителям на основі опрацювання соціально-психологічної
літератури визначити форми саморуйнівної поведінки (поведінка, що відхиляється від медичних і
психологічних норм, загрожуючи цілісності та розвитку
самої особистості, заповнивши таблицю 3 [6, с. 59–60 ])
Таблиця 3 – Форми саморуйнівної поведінки(*складено авторами
№
з/п
1.
2.
3.

Форма

Прояв форм саморуйнівної поведінки

Аутична поведінка
Віктимна поведінка

вибір самотності, аскетизму,
відлюдництва;…

важливих передумов повноцінного оволодіння студентами системою професійних ключових компетентностей. Чітко й раціонально організована самостійна робота розвиває мислення, увагу, аналітичні здібності студентів; сприяє формуванню здатностей розмірковувати,
аналізувати, виокремлювати головне. Метою самостійної роботи є цілісне оволодіння навчальною програмою
та виховання самостійності, як риси характеру сучасного фахівця.
На основі проведеного аналізу поглядів вчених самостійну роботу розкриваємо як самостійне виконання
студентами завдань і дій самоосвітнього дослідницького
змісту, спрямованих на засвоєння, закріплення, узагальнення чи систематизацію професійних компетентностей. У процесі організації самостійної роботи потрібно
чітко виокремити її мету, зміст, методи й форми, а також
передбачити контроль і самокотроль рівня реалізаії всіх
її завдань. Виконання запропонованих завдань самостійної роботи з соціальної педагогіки сприятиме формуванню в майбутніх фахівців умінь й навичок самостійно опрацьовувати психолого-педагогічні джерела та
соціально-педагогічну літературу, визначити необхідні
компоненти явищ, які вивчаються, структурувати або
узагальнити їх властивості тощо.
Проведене дослідження не вичерпує всіх пошуково-дослідницьких аспектів означеної проблеми.
Подальшого аналізу та вивчення потребують особливості використання інноваційних методів організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення навчального курсу «Соціальна педагогіка».
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Жертовність, ……;

Варто зазначити, що для виконання кожного завдання самостійної роботи студентів нами пропонується перелік педагогічних джерел та соціально-психологічної
літератури, опрацювання яких дозволить якісно виконати поставлені завдання.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Отже, самостійна робота – одна з
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Анотація. У статті охарактеризовано критерії, показники та рівні сформованості в інспекторів прикордонної
служби готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів. У результаті аналізу доробок вітчизняних науковців
у сфері підготовки фахівців для Державної прикордонної служби, було визначено три критерії сформованості в
інспекторів прикордонної служби готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів – ціннісний, когнітивний
та діяльнісний. Ціннісний критерій характеризує гордість за приналежність до Державної прикордонної служби,
мотивацію до вивчення проблем ідентифікації осіб і транспортних засобів, особистісні характеристики та якості прикордонника, важливі для здійснення процесу ідентифікації. Визначенню когнітивного критерію сприяло урахування факту наявності знань щодо особливостей організації ідентифікації осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску для ефективного виконання функціональних обов’язків та здійснення ідентифікації. Зазначено, що діяльнісний
критерій сформованості в інспекторів прикордонної служби готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів
стосується умінь, необхідних для здійснення такої ідентифікації. Представлено детальний опис показників кожного критерію. Використання визначених критеріїв та показників готовності інспекторів прикордонної служби до
ідентифікації осіб і транспортних засобів дає можливість визначити рівні сформованості цієї готовності (з використанням середніх значень усіх показників). Пропонується використовувати низький, середній та високий рівні
сформованості. На основі трирівневої моделі здійснено системний опис сформованості готовності інспекторів
прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів. Окрім цього, подано якісні характеристики
прикордонників, що мають відповідний рівень сформованості професійної готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів.
Ключові слова: інспектор прикордонної служби, ідентифікація, транспортні засоби, готовність, мотивація,
уміння, критерії, показники, рівні сформованості, професійна готовність, функціональні обов’язки, пункти пропуску, охорона кордону.
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Abstract. The article describes the criteria, indicators and levels of the formation of readiness of inspectors of the Border
Guard Service for the identification of persons and vehicles. The three criteria of the formed readiness of border guard
inspectors to identify persons and transport means have been highlighted. These are value-based, cognitive and operational
criteria. In particular, the value-based criterion characterizes the pride of belonging to the State Border Guard Service,
motivation to study the identification of persons and vehicles, personal characteristics and qualities of the border guard
important for the implementation of the identification process. The determination of the cognitive criterion was facilitated by
the knowledge of the peculiarities of the organization of identification of persons and vehicles at checkpoints for the effective
performance of functional duties and the implementation of identification process. It is noted that the operational criterion
of the formed readiness of border guard inspectors to identify persons and transport means concerns the skills necessary for
such identification. A detailed description of the indicators of each criterion is presented. The use of the defined criteria and
indicators of the readiness of border guard inspectors to identify individuals and vehicles makes it possible to determine the
levels of formation of this readiness (using the mean values of all metrics). It is suggested to use low, medium and high levels
of formation. On the basis of the three-tier model, a systematic description of the formed readiness of the Border Guard
Service inspectors for identification of persons and vehicles was carried out. In addition, qualitative characteristics of border
guards, having the appropriate level of formation of professional readiness for the identification of persons and vehicles, are
provided.
Keywords: border guard inspector, identification, transport means, readiness, motivation, skills, criteria, indicators,
levels of formation, professional readiness, functional duties, checkpoints, border guard.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Прикордонний контроль є невід’ємним елементом
системи гарантування національної безпеки України, що
протидіє загрозам безпеці у прикордонній сфері. Під час
перевірки документів та ідентифікації вирішується більше 70 % усіх завдань, що стоять перед прикордонним
контролем, затримується понад 90 % правопорушників,
виконується практично 100 % доручень правоохоронних органів. Встановлення належності паспортного документа особи – одне з найбільш складних завдань при
здійснені прикордонного контролю і вимагає від службових осіб Державної прикордонної служби України
спеціальних навичок та умінь під час здійснення ідентифікації. Це завдання потребує підготовки висококваліфікованих кадрів, які можуть належними чином здійснювати ідентифікацію осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. На сьогодні дослідники використовують декілька критеріїв сформованості готовності до
професійної діяльності. Є. Брижатий [1, с. 6–7] для визначення рівнів сформованості готовності майбутніх
офіцерів інженерних військ до професійної діяльності
пропонує використовувати такі критерії: мотиваційно-ціннісний (відображає сукупність творчих якостей
особистості, спрямованість до професійної діяльності,
стійкі соціально значущі мотиви професійної діяльності,
відповідальність, ініціативність), когнітивний (розвиненість професійного мислення, здібностей та творчих
умінь, активність і творчість) та результативно-діяльнісний (засвоєння військової спеціальності, стиль фахової
професійної діяльності, здатність застосовувати професійні знання у повсякденній діяльності) критерії.
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На думку С. Серховця [2, с. 8], сформованість готовності офіцерів правоохоронних органів до кінологічного
забезпечення оперативно-службової діяльності можна
визначити за допомогою когнітивного (відображає стан
володіння теоретичними і практичними знаннями), мотиваційного (характер спрямованості особистості офіцера, рівень розвитку інтересів, мотивації, ставлення до
кінологічної діяльності) та діяльнісного (здатність використовувати набуті знання та навички для вирішення
практичних завдань професійної діяльності, пов’язаних
з кінологічним забезпеченням) критеріїв.
Професійну готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон О. Лемешко пропонує діагностувати з використанням трьох критеріїв,
зокрема особистісно-мотиваційного, когнітивно-інформаційного та діяльнісно-результативного [3, с. 7].
Учений В. Бондаренко вважає, що про сформованість
професійної готовності офіцерів по роботі з персоналом
до надання психологічної допомоги прикордонникам
та членам їхніх родин можна зробити висновок на основі мотиваційного (усвідомлене прийняття цінностей
професійної діяльності; життєві установки; розуміння
труднощів несення прикордонної служби), теоретичного (професійні знання щодо специфіки надання психологічної допомоги прикордонникам; розвинуте професійне мислення, соціальний інтелект), практичного
(ступінь сформованості когнітивних, конструктивних
та організаційних умінь), креативного (визнання значущості активної позиції у професійній діяльності; самостійність, психологічна і творча активність) критеріїв [4,
с. 6–7].
Сформованість у майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальних умінь ідентифікації, як з’ясував
С. Степанов [5, с. 81–83], можна оцінити за трьома критеріями та відповідними їм показниками, зокрема особистісним (стійкі пізнавальні інтереси в сфері здійснення
ідентифікації; позитивне ставлення до здійснення ідентифікації; намагання активно засвоїти знання щодо особливостей прикордонного контролю та ідентифікації),
когнітивним (знання загальних положень щодо ідентифікації особи; знання особливостей здійснення ідентифікації особи та об’єктів зовнішності та ін.) та операційним (обсяг умінь та навичок, необхідних для здійснення
ідентифікації; самостійність; здатність аналізувати рівень своїх умінь ідентифікації та ін.).
Загалом аналіз наукової літератури, урахування структури професійної готовності інспекторів прикордонної
служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів
дозволяють стверджувати, що стан сформованості цієї
професійно важливої властивості можна з’ясувати через урахування їх професійних цінностей, особистісних
характеристик, мотивації та знань, умінь і навичок,
необхідних для ідентифікації осіб і транспортних
засобів у пунктах пропуску через державний кордон. З
огляду на це, для оцінки рівня сформованості готовності
інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб
і транспортних засобів ми виокремили критерії, що
стосуються їхньої ціннісно-особистісної, когнітивнопізнавальної та операційно-діяльнісної сфер.
Формування цілей статті (постановка завдання).
З огляду на це, метою статті є висвітлення характеристики критеріїв, показників і рівнів сформованості
професійної готовності інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів.
Виклад основного матеріалу статті з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Як педагогічна категорія критерій (від грец. kriterion
– засіб судження) позначає норму, ідеальний зразок,
що свідчить про вищий, найдосконаліший рівень того
чи іншого педагогічного явища. Через порівняння з
критерієм установлюють ступінь їх відповідності нормі,
ідеалу. Критерій – це мірило для визначення, оцінки
предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації;
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стандарт, на основі якого доцільно приймати рішення,
здійснювати оцінку або класифікацію [6, с. 305].
Визначення критеріїв та показників сформованості
готовності інспекторів прикордонної служби до
ідентифікації осіб і транспортних засобів допомагає належним чином перевірити та оцінити результативність
наукового дослідження, з’ясувати відхилення рівня
сформованості готовності інспекторів прикордонної
служби від прийнятого зразка та спрогнозувати можливі
результати на основі інформації про поточний стан
готовності.
Для визначення критеріїв сформованості професійної
готовності інспекторів прикордонної служби до
ідентифікації, окрім досліджень науковців, було враховано вимоги до представника прикордонної служби, викладені в Уніфікованій програмі підготовки
прикордонників країн ЄС [7], представленій агенцією
FRONTEX у рамках співпраці країн-членів ЄС і
асоційованих членів Шенгенської зони. Далі за допомогою експертів було визначено показники готовності
інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб
і транспортних засобів.
Ціннісний
критерій
характеризує
цінності
прикордонної служби прикордонника, які стосуються життя й професії; його гордість за приналежність
до Державної прикордонної служби України (прикордонник з гордістю представляє національну прикордонну службу); його мотивацію до вивчення проблем
ідентифікації, а також особистісні характеристики та
якості, важливі для здійснення процесу ідентифікації. Це
насамперед спостережливість, ретельність, уважність,
врівноваженість та ін.
Загалом визначено, що ціннісному критерію
готовності інспекторів прикордонної служби до
ідентифікації осіб і транспортних засобів відповідають
такі показники:
– визнання цінностей прикордонної служби,
відданість прикордонній службі, здатність її інтереси
ставити вище власних;
– відповідальне ставлення до своєї професійної
діяльності та здійснення ідентифікації;
– розуміння необхідності та важливості самоосвіти з
питань організації ідентифікації;
– сформованість особистісних якостей, зокрема спостережливості, ретельності, врівноваженості,
уважності тощо.
При виокремленні когнітивного критерію готовності
інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб
і транспортних засобів ми враховували, що прикордонник повинен мати систему знань щодо особливостей
організації ідентифікації осіб і транспортних засобів у
пунктах пропуску. Ці знання необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків та здійснення
ідентифікації. Саме тому когнітивний критерій
характеризує сукупність знань про особливості прикордонного контролю та здійснення ідентифікації у пунктах
пропуску через державний кордон.
Відповідно основними показниками когнітивного
критерію готовності інспекторів прикордонної служби
до ідентифікації осіб і транспортних засобів визначено:
– знання традицій і процедури прикордонного контролю та ідентифікації;
– знання особливостей здійснення ідентифікації осіб
і транспортних засобів;
– обізнаність про особливості ведення співбесіди як
складової частини паспортного контролю, етичні аспекти проведення опитування [7, с. 112–113];
– здатність до творчого вирішення складних проблемних ситуацій, пов’язаних з ідентифікацією осіб і
транспортних засобів.
Далі слід взяти до уваги, що готовність до
інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб
і транспортних засобів передбачає також сформованість
діяльнісної складової, тобто відповідних умінь. З огляду
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на це діяльнісний критерій у нашому випадку стосувався
необхідних для здійснення ідентифікації умінь. Загалом
для діяльнісного критерію готовності інспекторів
прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів визначено такі показники:
– уміння інспектора здійснювати ідентифікацію, дотримуючись цінностей прикордонної служби;
– здатність вирішувати складні проблемні завдання,
пов’язані з ідентифікацією;
– орієнтування в інформаційних потоках, положеннях нормативно-правових актів щодо прикордонного
контролю та ідентифікації;
– спроможність самостійно за рахунок самоосвіти
покращувати свій рівень знань з питань ідентифікації.
Використання цих критеріїв та показників готовності
інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і
транспортних засобів дало можливість визначити рівні
її сформованості (з використанням середніх значень усіх
показників).
Далі було взято до уваги прийняті у психологопедагогічних дослідженнях підходи щодо визначення
рівнів сформованості педагогічних явищ. Як свідчить
аналіз наукової літератури, переважно дослідники виокремлюють три рівні сформованості самоосвітньої
компетентності. Зокрема, О. Лемешко визначила три
рівні сформованості готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у
пунктах пропуску через державний кордон: високий, середній і низький [3, с. 7]. Є. Брижатий також визначив
три рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів
інженерних військ до професійної діяльності: високий,
середній і низький [1, с. 6–7]. Подібну систему запропонували також дослідники О. Діденко [9], О. Михайлишин
[8, с. 8], Р. Мішенюк [9], С. Серховець [2, с. 9], С. Степанов
[5; 10] та ін. З урахуванням цього можна стверджувати,
що для визначення стану сформованості в інспекторів
прикордонної служби готовності до ідентифікації осіб
і транспортних засобів доцільно також використати
трирівневу систему вимірювання.
Таким чином, узагальнення низки теоретичних й
емпіричних досліджень дозволяє саме на основі трирівневої моделі здійснити системний опис сформованості
готовності інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів. Далі подаємо якісні
характеристики прикордонників, що мають відповідний
рівень сформованості професійної готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів.
Слухачі з низьким рівнем сформованості професійної
готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів
не завжди розуміють цінностей прикордонної служби,
значення відданості прикордонній службі, не можуть
її інтереси поставити вище власних; у деяких випадках безвідповідально ставляться до своєї професійної
діяльності та здійснення ідентифікації; нечітко
розуміють необхідність та важливість самоосвіти з
питань організації ідентифікації; особистісні якості,
зокрема ретельність, організованість, уважність,
спостережливість тощо, у них сформовані недостатньо. Такі прикордонники неглибоко знають традиції і
процедури прикордонного контролю та ідентифікації,
особливості здійснення ідентифікації осіб і транспортних засобів; недостатньо обізнані щодо особливостей
ведення співбесіди як складової частини паспортного
контролю, етичних аспектів проведення опитування;
нездатні до творчого вирішення складних проблемних
ситуацій, пов’язаних з ідентифікацією осіб і транспортних засобів. Прикордонники не завжди уміють
здійснювати ідентифікацію, дотримуючись цінностей
прикордонної служби; нездатні вирішувати складні
проблемні завдання, пов’язані з ідентифікацією; не
уміють орієнтуватися в інформаційних потоках, положеннях нормативно-правових актів щодо прикордонного контролю та ідентифікації; не спроможні самостійно
за рахунок самоосвіти покращувати свій рівень знань з
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питань ідентифікації.
Слухачі з середнім рівнем сформованості професійної
готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів
у більшості випадків розуміють цінності прикордонної
служби, значення відданості прикордонній службі, можуть її інтереси поставити вище власних; рідко допускають безвідповідальне ставлення до своєї професійної
діяльності та здійснення ідентифікації; переважно
розуміють необхідність та важливість самоосвіти з
питань організації ідентифікації; особистісні якості,
зокрема ретельність, організованість, уважність,
спостережливість тощо, у них сформовані на належному рівні. Такі прикордонники знають традиції і процедури прикордонного контролю та ідентифікації,
особливості здійснення ідентифікації осіб і транспортних засобів; обізнані щодо особливостей ведення співбесіди як складової частини паспортного контролю, етичних аспектів проведення опитування;
здатні до творчого вирішення складних проблемних
ситуацій, пов’язаних з ідентифікацією осіб і транспортних засобів. Прикордонники у більшості випадків
уміють здійснювати ідентифікацію, дотримуючись
цінностей прикордонної служби; здатні на належному
рівні вирішувати складні проблемні завдання, пов’язані
з ідентифікацією; можуть, хоча й з окремими помилками, орієнтуватися в інформаційних потоках, положеннях нормативно-правових актів щодо прикордонного контролю та ідентифікації; переважно спроможні
самостійно за рахунок самоосвіти покращувати свій
рівень знань з питань ідентифікації.
Слухачі з високим рівнем сформованості професійної
готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів
глибоко розуміють цінності прикордонної служби,
значення відданості прикордонній службі, здатності її
інтереси поставити вище власних; відповідально ставляться до своєї професійної діяльності та здійснення
ідентифікації; ґрунтовно розуміють необхідність та
важливість самоосвіти з питань організації ідентифікації;
особистісні якості, зокрема ретельність, організованість,
уважність, спостережливість тощо, у них сформовані
на високому рівні. Такі прикордонники всебічно знають традиції і процедури прикордонного контролю та
ідентифікації, особливості здійснення ідентифікації осіб
і транспортних засобів; ґрунтовно обізнані щодо особливостей ведення співбесіди як складової частини паспортного контролю, етичних аспектів проведення опитування; здатні до ефективного творчого вирішення складних проблемних ситуацій, пов’язаних з ідентифікацією
осіб і транспортних засобів. Прикордонники уміють
здійснювати ідентифікацію, дотримуючись цінностей
прикордонної служби; здатні на високому рівні
вирішувати складні проблемні завдання, пов’язані з
ідентифікацією; завжди орієнтуються в інформаційних
потоках, положеннях нормативно-правових актів щодо
прикордонного контролю та ідентифікації; спроможні
самостійно за рахунок самоосвіти покращувати свій
рівень знань з питань ідентифікації.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Аналіз результатів аналізу
наукової літератури та урахування особливостей
професійної діяльності інспектора прикордонної служби у пунктах пропуску при організації та здійсненні
ідентифікації дозволяє стверджувати, що сформованість
їх професійної готовності до ідентифікації можна
оцінити за трьома критеріями, які характеризують її
структурні компоненти, зокрема ціннісним, когнітивним
та діяльнісним.
Така діагностична система є простою та зручною для
застосування з науковою метою, вона дозволяє оцінити
усі складові професійної готовності до ідентифікації.
Перспективами подальших наукових розвідок вважаємо
з’ясування стану сформованості у прикордонників
професійної готовності до ідентифікації осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску.
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Аннотация. В статье рассматриваются недавние неприятные события на грузино-азербайджанской границе,
которые вызвали серьезное недовольство как в Азербайджане, так и в Грузии. Также проанализированы причины, которыми они вызваны в том числе негативные заявления бывшего министра обороны Грузии Ираклия
Окруашвили и Ш. Нателашвили. Азербайджан и Грузия являются дружественными и братскими странами. Храм
Кешикчидаг (грузины называют его храмом Давида Гареджи) - это древний албанский храм, расположенный на
границе Азербайджана с Грузией. Часть храмового комплекса находится в грузинском регионе Сакареджо, а другая
часть находится в Агстафинском районе Азербайджана. Спор между азербайджанскими и грузинскими историками о происхождении храма все еще продолжается. Согласно азербайджанским источникам, храм Кешикчи имел
древнее албанское происхождение и относится к культурному наследию Кавказской Албании. Большинство грузинских политиков утверждают, что храм был грузинского происхождения и исторически принадлежал Грузинской
Православной церкви. В статье приводятся сведения из источников разных периодов, а также к работе привлечены архивные материалы. В ходе исследования было установлено, что Азербайджан всегда поддерживал делимитацию границы с Грузией. Делимитация государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в
рамках существующих двусторонних форматов в соответствии с правилами международного сотрудничества, и
Азербайджан всегда поддерживал делимитацию азербайджано-грузинской границы, и Азербайджан готов завершить этот процесс как можно скорее.
Ключевые слова: Азербайджан, Грузия, граница, комплекс Давид Гареджи – Кешикчидаг, провокация, комиссия
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Abstract. The article deals with the recent unpleasant events on the Georgian-Azerbaijani border, which caused serious
discontent in both Azerbaijan and Georgia. They also analyzed the reasons why they were caused, including the negative statements of the former Georgian Defense Minister Irakli Okruashvili and S. Natelashvili. Azerbaijan and Georgia
are friendly and fraternal countries. The Keshikchidag temple (the Georgians call it the David Gareji temple) is an ancient Albanian temple located on the border between Azerbaijan and Georgia. Part of the temple complex is located in
the Georgian region of Sakaredjo, and the other part is located in the Agstafa region of Azerbaijan. The dispute between
Azerbaijani and Georgian historians about the origin of the temple is still ongoing. According to Azerbaijani sources, the
Keshikchi temple was of ancient Albanian origin and belongs to the cultural heritage of Caucasian Albania. Most Georgian
politicians claim that the temple was of Georgian origin and historically belonged to the Georgian Orthodox Church. The
article provides information from sources from different periods, as well as archival materials are involved in the work. The
study found that Azerbaijan has always supported the delimitation of the border with Georgia. The delimitation of the state
border between Azerbaijan and Georgia is resolved within the framework of the existing bilateral formats in accordance with
the rules of international cooperation, and Azerbaijan has always supported the delimitation of the Azerbaijani-Georgian
border, and Azerbaijan is ready to complete this process as soon as possible.
Keywords: Azerbaijan, Georgia, border, David Gareji-Keshikchidag, provocation, commission
Введение. Храм Кешикчидаг (грузины называют его
храмом Давида Гареджи) - это древний албанский храм,
расположенный на границе Азербайджана с Грузией.
Часть храмового комплекса, расположенного на высоте 850 метров над уровнем моря и обширного географического района, находится в грузинском регионе
Сакареджо, а другая часть находится в Агстафинском
районе Азербайджана.
Спор между азербайджанскими и грузинскими
историками о происхождении храма все еще продолжается. Согласно азербайджанским источникам, храм
Кешикчи имеет древнее албанское происхождение и относится к культурному наследию Кавказской Албании.
Большинство грузинских историков утверждают, что
храм грузинского происхождения и исторически принадлежал Грузинской Православной церкви.
Азербайджанские исследователи доказывают, что
эти церкви являются албанским памятником. Ученый
албановед Тофик Мамедов отмечает, что эти памятники были построены в области Гирдыман. Спорные мнения не должны служить пропастью между двумя дружественными нациями. По нашему мнению, уверенно
можно сказать, что это албанский памятник. Это подтверждается тем, что территория, на которой расположен памятник, принадлежала Кавказской Албании.
Историки, исследователи древней эпохи, показыва76

ют, что границы Иберии и Албании пересекают Делиса
Тифлис, а это означает, что место, где эти памятники
построены, относятся к Кавказской Албании. Западная
граница Албании с Иберией пересекает район современного грузинского города Тбилиси. Античные авторы
Страбон и Птолемей также подтверждают это. Страбон
говоря о Куре, указывает на то, что река Кура через
узкую долину Иберии течет в Албанию. Кура только
пересекает Албанию через узкую долину, где Арагви и
Алазани сливаются в районе Тбилиси.
По Птолемею, на границе Албании с Иберией, на
побережье Куры был расположен город Залисса. Еще
в 20-х годах прошлого столетия известный грузинский
историк С.Н. Кахабадзе также указывает, что на месте
современного Тбилиси был такой город. Итак, мы получаем цепочку Залисса-Деласи-Тбилиси, которая образовал западную границу Албании во времена Птолемея [1,
с. 105]
По словам азербайджанских историков, храм грузины стали посещать только во времена правления
Давида IV Строителя (1089-1125), затем он попал под
влияние грузинской церкви во времена правления
Тамары (1184-1207). В то время мусульманские государства Азербайджана Атабеков, как и государство
Ширваншахов, не проявляло никакого интереса к поддержке христианских храмов. Таким образом, будучи
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меньшинством, христианские албаны, в этот период
удалились в горы, и храм был заброшен. Проведенные
исследования показали, что фрески, сделанные на стенах храма, и надпись на грузинском языке, намного моложе возраста храма.
Историки и ученые показывают, что «Давид
Гареджи» действительно является древним албанским
храмом и долгое время находился под контролем албанской церкви. И только в выдающийся период в истории Грузии, во времена правления Давида Строителя, а
позже Тамар, монастырь попадает под влияние грузинской церкви. После этого храм становится грузинским.
Монастырь находился под влиянием грузин с XI века
по стечению политических факторов. Такая же судьба
постигла албанскую церковь в Карабахе. До русской
оккупации албанская церковь была независимой. Ведь
албанцы были православными, а армяне принадлежали к монофизитской секте. Это фактически тормозило
их объединение. Однако после российской оккупации
царские власти потребовали, чтобы албанская церковь
присоединилась к армянской. Тогда началось сопротивление. В письме царю карабахские христиане заявили,
что они не армяне, а албанцы, утии. Однако, поскольку
количество армян, прибывающих из Ирана и Турции в
XIX веке, в области росло, христианские албанцы были
армянизированы.
«Давид Гареджи» была албанской церковью до
XI-XII веков. В то время монастырь входил в состав
Сюникского княжества албанского государства. Но
в средние века храм попал под влияние грузинской
церкви. Лордкипанидзе также признает, что «Давид
Гареджи», албанский монастырь, был передан грузинам
во времена правления Ширваншахов и Атабеков. В то
время Ширваншахи дружили с грузинами, а Атабеки
сражались. Но никто из них не проявил интереса к монастырю. Ведь албанский христианский храм для мусульманских государей не был интересен. Таким образом,
храм стал полностью грузинским . После этого монастырь «Давида Гареджи», как и другие христианские
храмы во время монгольского нашествия, стал центром
народного движения сопротивления.
По мнению экспертов, «Давид Гареджи» именно
поэтому считается священным памятником для грузин. Даже во времена правления шаха Аббаса территория монастыря принадлежала империи Сефевидов.
Расположение монастырского комплекса на пограничной зоне совпадает с периодом оккупации Кавказа
Россией. После русской оккупации монастырский комплекс попал в пограничную зону между Гянджинской
и Тбилисской губерниями. В советское время также
действовало это разделение, монастырь находилось в
пределах границ Азербайджана. После обретения независимости границы стали уточняться. И это стало предметом спора. На самом деле разговор более идет о судьбе памятника, чем о территории. Это принципиальный
вопрос для Азербайджана. Ведь грузины, претендуя на
памятник, также предетендуют на нашу территорию.
Еще один опасный момент заключается в том, что мы
можем дать армянам повод, отказавшись от албанского
наследия. На основе этого армяне могут претендовать и
на другие албанские памятники. Это еще более болезненная проблема.
Выявление проблемы. Историки утверждают, что
часть монастырского комплекса Давида Гареджи находится в Грузии. На азербайджанской стороне есть монастырь и несколько келий. Отметим также, что монастырь
не функционировал в советское время. По мнению экспертов, политические интересы стоят на том, чтобы грузины проявляли больше рвения в этом вопросе. Грузины
раздувают фактор национализма, и они осознано создают проблему. Они должны понимать, что этот памятник
для Азербайджана является каменным наследием наших
великих предков, историческим и святым местом нашего народа.
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В 2007 году указом президента Азербайджанской
Республики
Ильхама
Алиева
был
создан
Государственный историко-культурный заповедник
Кешикчидаг. Заповедник включает в себя до 70 пещер,
крепость, два храма и святилище.
После формирования заповедника здесь начала исследование экспедиция Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана.
Было обнаружено, что крепость Кешикчи в этом районе
был первоначально построена в ранее средневековье для
обороны, это было древним албанским жилищем, было
установлено, что обнаруженные природные пещеры
приходятся на начало нашей эры, а на VIII-XV веков –
искусственные пещеры. По последним исследованиям, в
одной из пещер были найдены еще три могилы.
Более чем век на территории государственного историко-культурного заповедника Кешикчидаг находился
военный полигон. В советское время полигон Гараязи,
включая эти территории, считался крупнейшим военным полигоном в СССР. То есть это было закрытое место и по этой причине не было полностью исследовано
учеными. В одной из пещер хранятся найденные следы
очага, предметы домашнего обихода, остатки глиняной
посуды. Планируется создать музей, состоящий из предметов, найденных в заповеднике.[10]
Грузинские исследователи О. Джапаридзе, К.
Авалишвили, М. Пирсхалава, М. Менабде, Т. Кигуридзе,
К. Косадзе, С. Давиланидзе, М. Синауридзе материальное и культурное наследие этого региона связывают с
расселением тюркских племен саков (искитов, ишгузов,
скифов) в этих местах.
Согласно грузинским источникам, в 1870 году монастыри Иоанна Крестителя и Давида Гареджи были
расположены в 42 км от Тифлиса в пустынях Гараязи
и там жило до 20 монахов. Вахушти в XVIII веке в труде «География Грузии» описывает территорию монастырей Давида Гареджи, климатические особенности и
т.д.: «Восточная и южная стороны Нагеби представляют собой крупные пустыни – Карая (Караязи)». В горах
Гареджи (Гарадуз - О.В.) есть монастыри, расположенные в скалах.
В Натлисмсемели находится архимандрит (главный
монах), а главный священник – в Чичхутири. До Мтеари
было много монастырей. В этих монастырях много схимов (монахов). Но сейчас (в XVIII веке) остался лишь
один из пяти. Здесь нет питьевой воды. Они накапливают дождевую воду в скалах и пьют. Нет ни лесов, ни
другой растительности. Есть только чертополох. Здесь
много церквей с фресками и отлично выполненые” [9].
В книге 1896 года «О Тбилиси и его окрестностях»
сообщалось по комплексу Давида Гарецина, (высказывалась грузинская позиция) следующее: «В 40 верстах
к югу от Тифлиса, в пустынях Гараязи, недалеко от железнодорожного вокзала Гараязи, находится монастырь
Давида Гареджи, называемый грузинами Натлиссемели,
основанный в VI веке. Давид Гареджи расположен в
7-ми верстах от монастыря Ионна Крестителя, а также в
пустыне Гараязи. В свое время здесь жили много монахов и было до 12-ти монастырей. Руины этого монастыря сохранились до XIX века” [8].
В советский период, 5 июля 1921 года было подписано соглашение Ф. Махарадзе – Н. Нариманова об
определении общих границ между двумя республиками
в Тбилиси. В соответствии с этим соглашением была
создана специальная смешанная комиссия под председательством А. Аббасова (Азербайджан) и В. Канделаки
(Грузия). Эта комиссия в основном занималась демаркацией грузино-азербайджанской границы на пустырях
Караязы, Эльдар и Чатма [7]. На заседании комиссии
Аббасова-Канделаки 8 ноября 1921 года был рассмотрен вопрос о границе между Газахским уездом и соответствующими пограничными уездами в Грузии [6].
Согласно договору, азербайджанская земля Гараязы
был разделен на две части: Верхний Караязи отвели
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Грузии, Нижний Караязы – Азербайджану. В монастырском комплексе Давид-Гаречи граница пересекала гору
Гузей-Кешиш, а также пересекала гору на юго-восток,
башню на севере монастыря. Следовательно, монастырский комплекс полностью попал в состав Азербайджана.
Комиссия пришла к заключению 15 ноября в новом
соглашении, подписанном председателем Центрального
исполнительного комитета Азербайджана Мухтаром
Гаджиевым и председателем Революционного комитета Грузии Буду Мдивани [5]. Если соглашение
Нариманова-Макарадзе касалось только определения
земель Газахских крестьян в Гараязе, то это соглашение
делило Караязы между двумя республиками. Границы
были следующими: «Граница начинается от Красного
моста, длится на север к Торпаг-кала, через прямую линию, пересекает реку Кура, пересекая Ореховый лес, и
достигает южного конца 17-й ирригационной системы
Караязи, простирающейся с севера на запад, охватывает все пахотные земли жителей деревни Шихлы. Затем
граница длится на север, охватывая Боюк Кесик и делит
озеро Чандар на две части, тем самым его восточную
часть остается в Азербайджане, а западная часть отходит к Грузии, на север к горе Киришли, доходит к горам
Кешиш-Гузей. Затем, спускаясь на юго-восток, пересекает дорогу Шихли-Караван, на севере поднимается к
горе Дибсизин, пересекает ущелье Арам и Гутаны, доходит до горы Калагир. Оттуда вдоль реки Иори, простирается до пункта Кессемен, а затем идет по государственной границе». Как видно из приведенного фрагмента, граница между двумя республиками достаточно
детализирована, хотя точные координаты приграничных
районов не указаны, что является ее недостатком.
Можно прийти к такому заключению, что претензии грузинских националистов необоснованны.
Исторические факты доказывают, что этот комплекс является албанским памятником. Можно также отметить,
что место, где находится этот памятник, также имеет военно-стратегическое значение.
Тбилиси и Баку не смогли принять окончательное решение по храму Давида Гареджи, официальные органы
стран не пришли к окончательному решению по памятнику Давид Гареджи (Кешикчидаг), которая является
предметом дискуссий между Грузией и Азербайджаном.
Бывший министр иностранных дел Грузии Майя
Панджикидзе заявил грузинским СМИ в 2013 г., что
переговоры в этом направлении продолжаются: «Мы
постоянно консультируемся с Азербайджаном по этому
вопросу. Я бы не назвала это проблемой. Потому что мы
партнеры и дружественные страны, и мы можем решить
все проблемы». Наряду с этим при Министерстве иностранных дел Грузии была создана комиссия по храму
Давида Гареджи, которая изучает ситуацию. Грузия и
Азербайджан подписали соглашение о свободном передвижении по территории монастырского комплекса
Давида Гареджи. Соглашение будет действовать до завершения делимитации границы.[4]
Мнение сторон. Известный историк Грузии, Гурам
Мархулия, сообщает в интервью на сайте информационного агентства азербайджанцев Грузии (www.gaxa.ge):
«Я сначала не понял, что сказал Окруашвили. Я впервые услышал, как Окруашвили мог сказать такие слова.
Сначала надо задуматься над тем, кто он. Какой он национальности, что имеет право высказываться о других
нациях? Я прошу, чтобы его фамилия была написана как
Осканян. Прежде всего, нам нужно уточнить это. Когда
он был министром обороны, я не слышал таких слов от
него. Слова, которые я сейчас слышу, просто смешны.
Кому нужны эти слова сегодня? Основной целью сегодняшних событий является ухудшение грузино-азербайджанских отношений».
Г. Мархулия заявил, что все эти события начались
после событий в Панкийском ущелье: «Они пытались
построить ГЭС, и люди начали протестовать против
этого шага. Я всегда стараюсь развивать дружбу между
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нашими народами, но есть очень много провокаторов,
которые предпринимают шаги против этого и хотят
разорвать дружбу, сложившуюся на протяжении многих лет. Все вопросы должны рассматриваться с умом.
Проблемы между Грузией и Азербайджаном должны
быть решены специалистами раз и навсегда. Это самый
важный шаг. Сегодня на дворе XXI век. Заниматься провокациями не нужно ни грузинскому, ни азербайджанскому народам. Я думаю, что все пойдет своим путем,
и все поймут друг друга. Армяне, которые являются
нашими врагами, создают этот саботаж. Они пытаются
разорвать дружественные отношения между Грузией и
Азербайджаном» [3].
Недавние неприятные события на грузино-азербайджанской границе вызвали серьезное недовольство как в
Азербайджане, так и в Грузии. Эти неприятные инциденты, которые волнуют азербайджанцев в социальных
сетях, а также на различных веб-сайтах и телевидении, в
том числе негативные заявления бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и Нателашвили, вызвали недовольство, и все реагируют, так как являются
гражданами дружественных и братских стран, gjrfpsdfşn
свое отношение.
Председатель профсоюза журналистов Азербайджана
Мушфиг Алескерли также поделился своими взглядами на проблему в социальной сети и отметил, что подобные инциденты являются недопустимым шагом
и что они являются провокациями в отношении двух
стран. Агрессивное заявление бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили может стать большой проблемой для Грузии, а не для Азербайджана.
Дискуссии вокруг монастырского комплекса Давида
Гареджи (Кешишдаг), расположенного на границе между Азербайджаном и Грузией, не новы, продолжаются
в течение многих лет. Это естественно. В переговорах
о делимитации границ между двумя странами были согласованы только 66%. Переговоры о 34% продолжаются. Эти переговоры имеют 26-летнюю историю, процесс
продолжается. Разве не удивительно, почему бывший
министр неожиданно и настойчиво поднял тему долгосрочных переговоров?
Неожиданное заявление Окруашвили совпадает со
2-м Форумом сотрудничества в Китае «Один пояс - один
путь». Форум определяет условия и географию проекта
«Один трубопровод, один путь». Этот проект, охватывающий 40 процентов мировой экономики и 65 процентов населения, создает новые глобальные транспортные
маршруты. Реализация проекта очень важна для развития транспортных коридоров. Разговор идет о транспортировке из Азии в Европу, особенно из Китая в Европу.
Проект стоимостью около 900 миллиардов долларов
США, который предполагает использование транснациональных корпораций.
В центре этого проекта, если будет согласовано,
Грузия также сыграет свою роль во взаимоотношениях
с Азербайджаном и принесет крупные экономические
дивиденды обеим странам. Обе страны получат выгоду от этого проекта, по крайней мере, за счет международных перевозок. Но есть те, кто хочет предложить
другие маршруты. Можно ли считать это совпадением с
необоснованным заявлением одиозного политика, не попытка ли это столкнуть две страны? Азербайджан имеет возможность участвовать в этом проекте без Грузии,
но Грузия ни при каких обстоятельствах не может
участвовать в глобальном проекте без Азербайджана.
Окруашвили думает о Грузии, когда делает подобные
радикальные заявления? Наряду с Азербайджаном, это
план провокации против Грузии.
Выводы. Азербайджан всегда поддерживал делимитацию границы с Грузией. Об этом сообщила пресссекретарь министерства иностранных дел Азербайджана
Лейла Абдуллаева, комментируя освещение грузинскими СМИ ограничений на доступ к монастырскому
комплексу Кешикичаг. Л.Абдуллаева отметила, что
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монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи)
состоит из множества исторических, архитектурных и
религиозных объектов, разбросанных примерно в 25 километрах от холмов азербайджано-грузинской границы,
и эти сложные холмы разделены соответственно на две
части: «Делимитация государственной границы между
Азербайджаном и Грузией решается в рамках существующих двусторонних форматов в соответствии с правилами международного сотрудничества, и Азербайджан
всегда поддерживал делимитацию азербайджано-грузинской границы, и Азербайджан готов завершить этот
процесс как можно скорее».[2]
Более того, Грузия чувствует себя комфортно только
на границе с Азербайджаном. У этой страны есть проблемы как на границе с Арменией, так и Россией. Эта ситуация соответствует интересам Азербайджана. С этой
точки зрения граждане обеих стран должны вести себя
хлоднокровно и избегать использования провокаций.
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
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Аннотация. В представленной статье автором анализируется государственная молодежная политика Республики
Беларусь в качестве одной из важнейшего составного элемента ее внутреннего политического курса. Также отмечается, что необходимость исследования республиканской сферы молодежной политики предопределяется, прежде
всего, особой важностью интегративного образования Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Союзного
государства) в качестве приоритетного участника социально-политических процессов, протекающих в двух государствах. Для осуществления комплексного детального анализа современного состояния государственной молодежной политики в Республике Беларусь необходимо уделить весьма пристальное внимание социально-экономическим, политическим, организационно-правовым и иным характеристикам, которые присущи республиканской
молодежной политики. В рамках представленного исследования автором уделяется особое внимание проблемным
моментам в процессе практической реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь и
возможным направлениям их устранения.
Ключевые слова: молодежь, государство, государственная молодежная политика, Российская Федерация,
Республика Беларусь, Союзное государство.
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Abstract. In the present article the author analyzes the state youth policy of the Republic of Belarus as one of the most
important components of its internal political course. It is also noted that the need to study the Republican sphere of youth
policy is predetermined, first of all, by the special importance of integrative education of the Russian Federation and the
Republic of Belarus (Union state) as a priority participant in the socio-political processes taking place in the two States.
To carry out a comprehensive detailed analysis of the current state of the state youth policy in the Republic of Belarus, it
is necessary to pay very close attention to the socio-economic, political, organizational, legal and other characteristics that
are inherent in the Republican youth policy. In the framework of the presented study, the author pays special attention to
the problematic aspects in the process of practical implementation of the state youth policy in the Republic of Belarus and
possible directions of their elimination.
Keywords: youth, state, state youth policy, Russian Federation, Republic of Belarus, Union state.
Договор между Российской Федерации и
Республикой Беларусь «О создании Союзного государства» был подписан 8 декабря 1999 г. [1]. Именно с указанной даты объявлена всеобъемлющая интеграция двух
государств на началах и принципах единого Союзного
государства в различных сферах государственно-общественной жизни. Следует констатировать, что данный
процесс и спустя практически двадцатилетний период
далек от завершения. Подтверждением данного факта выступают, в частности, постоянные упоминания в
СМИ, консультациях высших должностных лиц двух
государств, представителей высших органов государственной власти, научно-экспертного сообщества и
граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.
Одной из наиболее важных сфер, являющихся неотъемлемым элементом внутреннего политического курса
Союзного государства, выступает государственная молодежная политика. Однако, для того, чтобы осуществить детальный анализ сферы Союзной молодежной
политики, нам представляется необходимым исследовать особенности молодежной политики в каждом
из государств в отдельности. Разносторонний анализ
государственной молодежной политики РФ нами был
осуществлен по ряду направлений: вызовы государственной молодежной политики Российской Федерации
и возможные пути их преодоления [2]; становление
и развитие государственной молодежной политики в
Российской Федерации [3] и другие.
В связи с вышесказанным возникает объективная необходимость анализа государственной молодежной политики Республики Беларусь.
Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики» от 7 декабря 2009 г.
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№ 65-З в ст. 1 дает легальное определение понятия «государственная молодежная политика» в качестве системы социальных, экономических, политических, организационных, правовых и иных мер, направленных на
поддержку молодых граждан и осуществляемых государством в целях социального становления и развития
молодежи, наиболее полной реализации ее потенциала в
интересах всего общества [4].
Рассматривая обозначенную выше трактовку понятия «государственная молодежная политика» в
Республики Беларусь, становится очевидным, что для
анализа ее современного состояния необходимо уделить
весьма пристальное внимание социально-экономическим, политическим, организационно-правовым и иным
характеристикам. Именно поэтому актуальность представленного исследования обусловлена изменениями
в социально-экономической, правовой, политической
сферах страны, которые произошли за последний период. Соответственно, новизна настоящего исследования
регламентируется объективными факторами — новыми
реалиями в развитии страны, тенденциями в сфере молодежной политики Республики Беларусь.
Кроме того, об актуальности данной темы исследования свидетельствует сравнительное небольшое количество научных исследований, посвященных различным
аспектам реализации государственной молодежной политики в Республики Беларусь. Однако утверждать,
что подобные исследования отсутствуют, было бы абсолютно неверным, поскольку попытки изучения государственного механизма реализации молодежной политики и его отдельных составляющих предпринимались.
В частности, в контексте сказанного, представляется
необходимым отметить ряд исследователей, которые
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внесли определенный вклад в изучение данной проблемы: Т.П. Афонченко, И.Н. Цыкунова [5], Е.С. Бабосова
[6], Д.А. Коптевич, Д.С. Лагутик [7], А.М. Погорельская
[8], А.Ю. Прохоров [9], А.В. Фадеев [10] и другие. При
этом подобные аспекты направлены на рассмотрение
отдельных составляющих элементов республиканской
системы государственной молодежной политики и не
характеризуются комплексным подходом по заявленной
тематике исследования.
Новый вектор развития всей системы государственной молодежной политики в Республики Беларусь был
определен в 2016 г. вследствие совершенствования нормативной правовой основы, регламентирующей ее деятельность, в частности:
- Во-первых, в 2016 году была утверждена государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы [11]. Реализация программы
направлена на комплексное решение актуальных задач
развития всех уровней образования, а также на совершенствование молодежной политики. Программа включает одиннадцать подпрограмм, отражающих пути развития всех уровней системы образования республики,
специфику подготовки кадров для ядерной энергетики,
ключевые аспекты молодежной политики.
- Во-вторых, были внесены дополнения и изменения
в Закон Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. №
434-З «Об основах государственной молодежной политики». В соответствии с изменениями уточнены полномочия Президента Республики Беларусь, Министерства
образования, местных исполнительных и распорядительных, иных государственных органов в сфере государственной молодежной политики.
На наш взгляд, вышеуказанные документы направлены на повышение эффективности проводимой молодежной политики, ориентированы на духовно-нравственное
развитие, формирование социальных компетенций молодых людей.
Демографическая
характеристика
молодежи
Республики Беларусь
Анализ ключевых демографических характеристик
молодежи способствует, с одной стороны, лучшему пониманию положения молодежи в системе социальной
стратификации белорусского общества и объяснению
существующих моделей поведения различных групп
молодых жителей республики. С другой — осознанию
значительной степени зависимости молодежи от социальной среды, созданной старшим поколением.
Согласно
информации,
предоставленной
Национальным статистическим комитетом Республики
Беларусь, среднегодовая численность молодежи в возрасте 14-30 лет в 2016 году составила 2 025 269. В общей
численности населения данная социально-демографическая группа составляет пятую часть [12].
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Представленные данные о динамике среднегодовой
численности населения в возрасте 14-30 лет демонстрируют сохраняющуюся тенденцию снижения количества
молодежи в Республике Беларусь, сложившуюся в последнее десятилетие, как следствие спада уровня рождаемости, имевшего место в девяностые годы двадцатого
века.

Картина регионального распределения молодежи в
целом остается неизменной. На первом месте по количеству населения в возрасте 14-30 лет по-прежнему остается город Минск.
Основной причиной такого положения дел является
высокая концентрация в данном регионе высших учебных заведений. Распределение молодежи между остальными регионами не демонстрирует кардинальных перевесов.

Рассматривая территориальное распределение белорусской молодежи, приходится констатировать, что
подавляющее большинство по-прежнему проживает в
городских поселениях — 1 712 300 человек в возрасте
14-30 лет (порядка 84,5% от общей численности молодежи). В сельской местности — 312 969 человек (15,5%)
[12]. Основанием для такого распределения молодежи
выступают такие объективные причины, как более широкие образовательные и профессиональные перспективы, имеющиеся в городской местности; разнообразие
культурной и общественной жизни. Все это в значительной степени способствует самореализации молодых людей. Данная ситуация отличается стабильностью на протяжении многих лет.
Образование и наука в жизни молодежи
Значимость образования в жизни современного человека не вызывает сомнений. Это один из важнейших
институтов социализации, формирующий личность.
Специфика современного образования связана с тем,
что оно не просто обеспечивает освоение новых профессиональных навыков, но и призвано научить адаптации
к новым социальным связям, привить постоянство их
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накопления и трансформации с учетом изменения социальных ролей. Время, проведенное индивидом в образовательных институтах, существенно влияет на его
последующую жизненную траекторию. Кроме того, образование является не только фактором, определяющим
личностное развитие, но и существенным образом влияет на экономическое развитие страны. Качеством полученного образования предопределяется уровень квалификации и степень конкурентоспособности молодежи. В
свою очередь, присутствие на рынке труда профессиональных кадров выступает в качестве важного элемента
процесса качественного улучшения республиканской
экономики.
В Республике Беларусь образование выступает
значимой ценностью как на личностном, так и на национальном уровне. Право на образование стоит в
ряду конституционных прав. Оно закреплено в ст. 49
Конституции Республики Беларусь, в соответствии с
которой государство гарантирует его реализацию [13].
Закрепляя в Конституции право на образование, государство фактически закрепляет право на человеческое
развитие. В настоящее время это право рассматривается как естественное, неотчуждаемое и принадлежащее
каждому от рождения [14].
На современном этапе перспективы развития системы образования в Республике Беларусь определяются
утвержденной Правительством государственной программой «Образование и молодежная политика» на
2016–2020 годы.
В 2016 году в Республике Беларусь осуществляли
свою деятельность свыше 8 тыс. учреждений образования, представляющих все его уровни. Обучение и воспитание более 3 млн. детей, учащихся, студентов и слушателей обеспечивали свыше 450 тыс. работников системы
образования. Молодые граждане в возрасте 14-30 лет
обучаются на всех уровнях республиканской системы
образования, кроме дошкольного [12].
В Республике Беларусь общее среднее образование
состоит из трех ступеней: I ступень — начальное образование (1–4 классы); II ступень — базовое образование
(5–9 классы); III ступень — среднее образование (10–11
классы). I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое образование. I, II и III ступени
общего среднего образования — общее среднее образование.
В 2016/2017 учебном году в Республике Беларусь
функционировало 3 155 учреждений общего среднего
образования. Из общего количества учреждений общего
среднего образования в городской местности расположены 1 432, в сельской — 1 723.
На начало 2016/2017 учебного года в республике
действовало 230 учреждений, которые реализуют образовательные программы среднего специального образования, из них 218 — государственной формы собственности и 12 учреждений частной формы собственности.
По состоянию на начало 2016/2017 учебного года
в Республике Беларусь насчитывалось 51 учреждение
высшего образования. В республике действует 9 учреждений частной формы собственности и 42 государственных учреждений высшего образования.
На II ступени высшего образования (магистратура)
обеспечиваются углубленная профессиональная подготовка специалиста, формирование знаний, умений
и навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы с присвоением степени магистра.
Установилась уверенная тенденция увеличения численности магистрантов с 4 805 человек в 2010/2011 учебном
году до 11 782 человек в 2016/2017 учебном году, что
свидетельствует о стремлении молодых граждан получать углубленную профессиональную подготовку.
Таким образом, система образования в Республике
Беларусь отличается комплексностью и непрерывностью, создавая условия для развития и самореализации
каждого представителя молодого поколения.
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Социально-экономическое положение молодежи
Молодежь и рынок труда
Рынок труда представляет собой характерную для
рыночной экономики систему общественных отношений, обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование трудовых ресурсов. Ключевой характеристикой
рынка труда являются отношения занятости. Специфика
социального статуса молодежи как социально-демографической группы позволяет рассматривать рынок труда
молодежи как относительно самостоятельный сегмент
рынка рабочей силы. Особое внимание со стороны государства к проблеме трудоустройства молодых граждан
обусловлено, в частности, тем, что активное успешное
включение молодежи в трудовые отношения является
залогом социально-экономической стабильности в будущем.
В то же время положение молодежи на рынке труда
нельзя охарактеризовать как стабильное. Это обусловлено такими факторами, как:
- отсутствие трудовых навыков и необходимой квалификации, что, в свою очередь, может зачастую отражаться на производительности труда молодых специалистов;
- трудовая нестабильность молодежи;
- завышенные требования самих молодых людей к
уровню заработной платы и условиям труда и другие.
Однако, у молодых людей существуют следующие
конкурентные преимущества на рынке труда:
- умение приспособлять к вновь возникшим фактором и условиям;
- высокая способность к творческой деятельности;
- высокая адаптивность к меняющимся условиям общественной жизни,
- продолжительный период предстоящей трудоспособности позволяет быть гибким при выборе места и
профиля работы и другие.
Согласно данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь, в народном хозяйстве
страны в 2016 году работало 795 840 молодых людей
в возрасте до 31 года. Удельный вес молодежи в общей численности трудящихся составил 22,3 % (в 2014
году — 24,2 %). Снижение данного показателя является
признаком негативных тенденций в структуре занятого
населения и обусловлено такими причинами, как снижение рождаемости и старение населения Республики
Беларусь, которое отмечается на протяжении последних
десятилетий [12].
Важным показателем функционирования молодежного сегмента рынка труда выступает уровень безработицы. В целом в органах по труду, занятости и социальной защите Республики Беларусь в 2016 году зарегистрировано 54,6 тыс. человек в возрасте 16-30 лет или
32,5 % от общего числа зарегистрированных безработных (в 2015 году — 61,8 тыс. человек — 33,9 %, в 2014
году — 55,3 тыс. человек или 37,4 %) [15].
Таким образом, можно констатировать, что для
регулирования рынка труда молодежи в Республике
Беларусь реализуются разнообразные социальные механизмы, способствующие максимальной профессиональной самореализации молодого поколения.
Молодежные организации и движения
Показателем активности человека является степень
его вовлеченности в общественную и политическую
жизнь. В соответствии со статьей 32 Конституции
Республики Беларусь молодежи гарантируется право на
ее духовное, нравственное и физическое развитие.
Участие молодых людей в жизни общества реализуется, в том числе, и через деятельность различных молодежных и детских общественных объединений.
Согласно законодательству Республики Беларусь
к молодежным относятся общественные объединения
граждан в возрасте до тридцати одного года (не менее
двух третей от общего числа членов), которые выражают их специфические интересы и уставная деятельScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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ность которых направлена на обеспечение социального
становления и всестороннего развития молодежи (Закон
Республики Беларусь «Об общественных объединениях») [16]. Таким образом, определены два критерия
молодежных общественных объединений: 1) участие
(членство) молодежи в объединении и 2) направленность деятельности на молодежь как на основную целевую группу.
Белорусские молодежные общественные объединения в основной своей массе сосредоточены в Минске и
областных центрах и в гораздо меньшей степени присутствуют в других городах, а также сельской местности.
Подавляющее большинство молодежных общественных объединений в числе направлений своей деятельности определяют образование, обучение, просвещение. В целом можно отметить, что молодежные
организации своей деятельностью охватывают все сферы жизнедеятельности молодежи: организация досуга,
занятия физической культурой и спортом, поддержание
здорового образа жизни, благотворительность и волонтерская деятельность и др. Таким образом, каждый молодой человек может найти применение своим склонностям и способностям.
Основными мотивами участия в деятельности общественных организаций у молодых людей выступают самореализация, обучение и познание, коммуникация.
Обобщая изложенный материал, считаем необходимым акцентировать свое внимание на следующих основополагающих выводах:
1. Молодежь составляет пятую часть в общей структуре населения, что позволяет охарактеризовать ее как
значительную по численности социально-демографическую группу. В то же время наблюдается перманентное
снижение численности молодежи. Удельный вес сельской молодежи существенно ниже доли молодежи, проживающей в городских поселениях. Продолжающийся
процесс урбанизации увеличивает разрыв между данными показателями.
2. Значимой ценностью как на личностном, так и на
национальном уровне в Республике Беларусь остается
образование, доступность которого гарантирована государством для всех слоев населения. Система образования республики отличается комплексностью и непрерывностью, создавая условия для развития и самореализации каждого представителя молодого поколения.
3. Участие молодых людей в жизни общества реализуется, в том числе, и через деятельность различных молодежных и детских общественных объединений.
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В ГЛОБАЛЬНОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Аннотация. С развитием глобализационных процессов система международных отношений претерпела серьезные трансформации. Огромное влияние на мирополитические процессы стали оказывать новые акторы мировой
политики. Способными оказывать влияние и воздействие на принятие решений стали не только государства, но и
международные организации, объединения, отдельные индивиды. Появились новые параметры власти и могущества в арсенале государств современного мира, среди них – культурный фактор, информатизация общества, СМИ
и глобальная сеть Интернет в частности. Возникло много вопросов касательно взаимодействия властных структур,
столкнувшихся с новыми реалиями ведения мировой политики. На многие вопросы появились ответы с появлением
в начале 21 века концепции «мягкой силы», раскрытой Джозефом Наем. Одним из важнейших элементов «мягкой
силы» является культура, которая вбирает в себя и традиции, и национальную черту, и язык, и религию, и даже
духовность той или иной страны. Иными словами, то, что отличает одно от другого, и делает определенное государство более притягательным в контексте мировой политики. Наличие общих культурных и духовных ценностей,
которые могут быть разделены государствами, безусловно, способствуют развитию сотрудничества и взаимопонимания между ними. В этой связи наиболее пристальное внимание в настоящей статье авторы уделяют месту и
роли «русофонии» в контексте реализации государственной лингвистической политики современной России. На
современном этапе развития человеческой цивилизации объективно возрастает роль культурно-лингвистических
объединений, консолидированных на основе единого языка. Россия, находясь в центре русскоговорящего мира, не
остается в стороне от этого глобального тренда и стремится проводить активную лингвистическую политику по
сохранению и продвижению русского языка и русской культуры по всему миру за счет использования целой сети
специализированных инструментов и институтов (общественная организация «Русский мир», Институт Пушкина,
Россотрудничество и другие). В рамках данного исследования влияние языка на сферу политического рассматривается как на национальном, так и на глобальном международном уровне.
Ключевые слова: лингвистическое измерение мировой политики, языковая политика, «мягкая сила», русский
язык, «русофония», «Русский мир», мультикультурализм, глобализация.
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Abstract. With the development of globalization processes, the system of international relations has undergone tremendous changes. The new actors of world politics began to exert great influence on the world political processes. Not only
states, but also international organizations, associations and individuals were able to influence the decision making process.
New dimensions of the state power such as the cultural factor, informatization of the society, the media and the Internet in
particular, have appeared. Many questions arose regarding the interaction of power structures facing new realities of world
politics. Many questions were answered with the appearance in the early 21st century of “soft power” concept revealed by
Joseph Nye. One of the most important elements of “soft power” is a culture that incorporates both traditions, national features, language, religion, and even the spirituality of a particular country. In other words, this distinguishes one from another,
and makes a certain state more attractive in the context of world politics. The presence of common cultural and spiritual
values, which can be divided by states, certainly contributes to the development of cooperation and mutual understanding
between them. Authors’ special attention has given to the “russophone” movement in the framework of the realization of
Russia’s national linguistic policy. In terms of modern globalization processes the role of cultural and linguistic communities founded on the common linguistic unity is increasing. Russia as a central state in the Russian-speaking world actively
conducts its linguistic policy of preserving and promoting both Russian language and culture throughout the world by the
use of a number of instruments and institutions (such as the Pushkin Institute, etc.)
Keywords: linguistic dimension of world politics, language policy and planning, “soft power”, Russian language, the
“russophone” movement, “Russian world”, multiculturalism, globalization.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В современном мире лингвистический фактор сопровождает все ключевые глобальные исторические процессы
и веяния (а то и вовсе лежит в их основе) [1; 3; 18-20].
Одновременно набирает силу процесс многоликой глобализации, который все больше ставит под вопрос сам
принцип государственного суверенитета. «Дух капитализма» вновь ведет человечество вперед. Новая глобальная идеология требует рыночного общества и минимального государства, или даже говорит о всемирном
обществе, призванном заменить систему государств. Но,
как бы то ни было, этот новый универсализм по крайней
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мере «цивилизационен», а в своей конкретной форме и
«национален» [19, с. 173]. Он — продукт европейского,
западного и христианского мира как общности и моноязычен в своей конкретной интерпретации.
Глобализация сопровождается и одновременно
продвигается всепланетным распространением английского языка, выходом его на глобальный уровень
[12-13]. Одновременная фрагментация во всех своих
формах (за счет ослабления роли государств) также,
прежде всего, возникает на основе языкового многообразия. Лингвистический фактор в значительной степени определяет будущее международных политических
союзов, соотношение сил между которыми и должно
Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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обозначить контуры нового мирового порядка [1; 12;
18]. Современные лингвистические ландшафты представляют собой результат закономерных исторических
изменений. Но это не только музейные экспонаты, покрытые геополитической пылью. Они определяют будущие тренды мировой истории. Прошли века завоеваний,
насильственной ассимиляции и великого переселения
народов. Но лингвистическая карта не застыла как лава,
повинуясь волшебной полочке Фукуямы. В сущности,
процесс внутриязыковых изменений лишь ускорился,
а границы между языками стали более расплывчатыми.
Языковая карта меняется все так же быстро, как и в прошедшие века. Борьба языков не остановилась, и с внешней стороны ничего не изменилось. Настали времена
политико-экономического доминирования (всемирного
или регионального), массового изучения глобального
и государственных языков и массовой миграции [19, с.
173].
В этих условиях особенно важно определить место
и роль культурно-лингвистического фактора русофонии
как регионального (а в перспективе, возможно, и глобального[10: 21]) языкового движения, направленного
на усиление позиций русского языка в мире, посредством чего возрастет и статус, и международный престиж самой России, а вместе с нею и всего цивилизационного пространства Русского мира.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. На современном этапе развития научного знания изучение так
называемого языкового измерения мировой политики
неизбежно обнаруживает удивительное многообразие
исследовательских задач и программных направлений
исследовательской разработки, субдисциплинарных
аналитических ракурсов и инструментов, призванных
помочь исследователю-международнику в его научном поиске. Так, в стенах старейшего в России СанктПетербургского государственного университета вот уже
больше десяти лет на кафедре мировой политики ведутся разработки по изучению политико-языковых отношений современности [18-19], языковых союзов [1; 3; 1014; 20-21] и лингвистических последствий глобализации
[11-12; 18-20]. Такие исследования способствуют приращению научного знания преимущественно по двум
направлениям: в области международно-политической
теории в контексте осмысления лингвистического фактора мирового общественно-политического развития [4;
18-19], а также на политико-прикладном уровне, когда
условное «заземление» высокой теории происходит путём апробации её наиболее значимых положений на региональном или национальном уровне [1; 3; 10-11; 13;
16-17; 20-21]. В этом русле последовательно ликвидируются лакуны в том числе и в сфере изучения внешней
лингвистической политики России [10; 16-17; 21] и зарубежных государств (Франции [11], Испании [1; 3; 20],
Великобритании и США [13]).
Таким образом, предпринимавшиеся прежде петербургскими исследователями попытки обстоятельного
описания лингвофоний, безусловно, принесли определенные плоды, однако полномасшатабное исследование
внешней языковой политики России по-прежнему ждет
своего часа, тогда как настоящая статья имеет своей целью обозначить лишь основные направления будущей
исследовательской разработки в данной области.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Язык – это первооснова социального взаимодействия. Еще Аристотель в своем трактате “Политика”
определял государство как “своего рода общение”, которое “организуется ради какого-либо блага”. Язык, будучи важнейшим компонентом культуры, способствует
консолидации сообщества говорящих на нем людей, тем
самым увеличивая интеллектуальный, гуманитарно-дуНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

ховный, а также политический потенциал объединяющей людей культуры.
Русский язык – это поистине международный
язык: он занимает шестое место в иерархии языков мира
по общей численности людей, на нем говорящих, восьмое место по степени распространенности в мировой
лингвистической иерархии, а также является рабочим
или официальным языком влиятельных международных
организаций – ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ, региональных интеграционных объединений ШОС, ЕАЭС.
Русский язык – важнейший фактор гуманитарнокультурного влияния России на мировой арене [16].
Российской Федерации как государству, занимающему
центральное место в русскоязычном мире и осознающему всю силу влияния русского языка и русской культуры за рубежом, необходимо проведение эффективной
политики “мягкой силы”, благодаря которой одно государство «способно убедить другие делать то, что оно
пожелает без применения силы и без принуждения».
Добиться этого возможно за счет реализации внешней
языковой политики, влияние которой – одно из наиболее весомых во всем арсенале средств «мягкой силы»
[9]. В целях сохранения ценностно-культурного потенциала русского языка в международных отношениях и
создания единой культурно-лингвистической идентичности на основе консолидирующей роли русского языка
Россия проводит свою внешнюю культурно-лингвистическую политику по следующим направлениям:
– сохранение и продвижение русского языка за рубежом;
– деятельность по линии культурной дипломатии,
способствующей “пропаганде отечественных достижений культуры и укреплению геополитических позиций
нашего государства” [15];
– диаспоральная политика и поддержка зарубежных
соотечественников и русскоговорящих меньшинств в
целях консолидации Русского мира [14].
Последствием распада СССР стало появление большого числа обществ, групп и общин, разговаривающих
на русском языке, за пределами новой демократической
России: “В странах ближнего зарубежья находится примерно 23 миллиона этнических русских в дополнение к
11 миллионам русскофонов и к гораздо большему числу нерусского населения, которое проживает за пределами территорий, считающихся для них родными, и
предпочитает говорить на русском языке. В сумме все
они составляют почти 30 процентов населения нерусских государств, являющихся наследниками Советского
Союза” [6, с. 110] — пишет российский исследователь
Игорь Зевелев в своем труде “Россия и ее новые диаспоры”. Автор книги также добавляет, что “имеются
миллионы русскоговорящих людей титульной нации,
указывающих язык этой нации в качестве родного, но в
обиходе предпочитающих говорить по-русски. <…> Это
люди, которые идентифицируют себя как нерусские, но
признают, однако, что они – “русские в культурном отношении”» [6, с. 110]. Именно таких людей обычно и
называют «русофонами» - людей, проявляющих свою
идентичность в нравственно-культурной принадлежности к глобальному русскоговорящему культурно-коммуникативному сообществу.
География распространения и закрепления русского языка стала основанием возникновения идеи «русского мира» как «фактора усиления значения русского языка в посткоммунистической реальности» [2].
Примечательно, что само это понятие вошло в широкий
оборот и в тело современного дискурса как результат
двух выступлений Президента РФ Владимира Путина: в
2001 г. на Всемирном конгрессе соотечественников и в
2006 г. на встрече с творческой интеллигенцией в Доме
Державина в Санкт-Петербурге.
В 2007 г. в Послании Президента РФ Федеральному
Cобранию Владимир Путин сказал следующие слова,
ставшие прологом к концептуальному и политическо85
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му закреплению понятия “Русский мир”: «В этом году,
объявленном Годом русского языка, есть повод еще
раз вспомнить, что русский — это язык исторического
братства народов и язык действительно международного общения. Он является не просто хранителем целого
пласта поистине мировых достижений, но живым пространством многомиллионного Русского мира, который,
конечно, значительно шире, чем сама Россия» [7, с.
4]. В том же году в июне 2007 г. во исполнение Указа
Президента РФ был создан Фонд «Русский мир», целями которого стали «популяризация русского языка,
являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, и поддержка программ изучения русского языка в Российской
Федерации и за рубежом» [10; 21]. Создание Фонда продемонстрировало заинтересованность высшей государственной власти в сохранении и продвижении русского
языка как объединяющего национального и межгосударственного начала. Фонд стал эффективным инструментом имплементации концепции «Русского мира»,
открыв сеть Русских Центров по продвижению русского языка и культуры в 48 государствах мира, реализуя
многочисленные грантовые программы, проводя олимпиады и конкурсы по русскому языку, организуя работу
по изданию литературы на русском языке [21].
Тем не менее, Общественный Фонд «Русский мир»
— это не единственный институт, созданный при поддержке государства, который проводил бы деятельность
в рамках реализации концепции «русофонии» и, таким
образом, способствовал увеличению стратегического потенциала «мягкой силы» Российской Федерации.
Так, в сентябре 2008 г. во исполнение очередного Указа
Президента РФ было создано Федеральное агентство
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству –
Россотрудничество, подведомственное Министерству
иностранных дел Российской Федерации [10; 21].
Деятельность Россотрудничества и его заграничных
представительств проводится в рамках реализации государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, призванной содействовать распространению за рубежом объективного представления
о современной России [10; 21]. На настоящий момент
Россотрудничество представлено в 81 стране мира
98 представительствами, из которых 74 российских центра науки и культуры (РЦНК) находятся в 62 странах,
а 24 представителя Агентства функционируют при посольствах еще в 22 странах [21].
Основными
направлениями
деятельности
Федерального Агенства являются:
1) взаимодействие с международными и региональными организациями, созданными Российской
Федерацией совместно со странами Содружества;
2) установление системы поддержки русского языка
за рубежом: Стратегический инструмент реализации политики в области русского языка — Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы. (проведение курсов обучения русскому языку, организация
сдачи экзаменов на знание русского языка и т.д.);
3) работа с соотечественниками за рубежом
(Совместно с МИД России, другими министерствами и
ведомствами, администрациями регионов России);
4) содействие международному развитию (СМР),
которое осуществляется согласно соответствующей
Концепции государственной политики Российской
Федерации;
5) работа с молодежью: Россотрудничество является государственным заказчиком-координатором
Программы краткосрочных ознакомительных поездок
в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов
иностранных государств «Новое поколение» [10].
Нельзя не отметить вклад еще одного института в ре86
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ализацию идеи “русофонии” — Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, созданного по
Указу Президента РФ в феврале 2010 г. при поддержке
МИД РФ. Целью деятельности Фонда является эффективное продвижение внешнеполитических интересов
России за счет поощрения развития сферы публичной
дипломатии и содействия формированию благоприятного для России общественного, политического и делового
климата за рубежом [21].
Фонд им. А.М. Горчакова проводит комплексную
деятельность по продвижению и поддержке публичной
дипломатии за счет организации грантовых программ,
объявления конкурсов на осуществление мероприятий
и проектов, а также проведения собственных мероприятий. За рубежом Фонд Горчакова представлен, например, в Грузии, где в июле 2013 г. был открыт ГрузиноРоссийский общественный центр имени Е.М. Примакова
при содействии Фонда Горчакова и Института международных отношений (Тбилиси). Основными причинами
открытия отделения Фонда в Грузии стали “дефицит
взаимопонимания на всех направлениях российско-грузинских отношений” [10], а также насущная необходимость запуска двустороннего диалога на уровне общественности двух государств.
Значимую роль в реализации концепции “русского
мира” как «механизма, обслуживающего формирование
трансграничной и транснациональной идентичности
приверженцев русского культурного кода» [2] играет
также Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина (Институт Пушкина) [17]. Это высшее
учебное заведение, находящееся в Москве, на сегодняшний день имеет все шансы занять лидирующие позиции среди ключевых проводников мягкой силы России
[17, с. 59]. Институт успешно реализует программу
Партнерской сети «Институт Пушкина» по созданию условий для обеспечения доступа к программам изучения
русского языка и открытого образования на русском языке. На настоящий момент около 60 научно-культурных
организаций из более чем 40 государств мира являются партнерами в реализации данной программы. В этом
контексте, пожалуй, наиболее значительным успехом
Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина в реализации концепции “русофонии” можно
считать открытие Института Пушкина в Российском духовно-культурном православном центре при Посольстве
Российской Федерации во Франции в Париже. Хотя не
менее высокой оценки заслуживают и другие успехи
Института Пушкина в деле продвижения русского языка и образования на русском за рубежом. Так, с 2015 г.
Институт Пушкина реализует международный волонтерский проект «Послы русского языка в мире», участники которого ездят в образовательно-просветительские
экспедиции в страны ближнего и дальнего зарубежья,
где они проводят занятия по русскому языку и культуре
с местными школьниками [17, с. 59-61].
Наконец, актуализация концепции «русского мира»
проводится по линии высших органов государственной
власти РФ. Так, для реализации задач по продвижению
русского языка и развитию образования на русском языке за рубежом в 2013 г. был создан Совет по русскому
языку при Правительстве РФ (на данный момент полномочия данного органа переданы Совету по русскому
языку при Президенте РФ). МИД РФ также проводит
активную деятельность по популяризации русского
языка: например, в 2011 г. Министерством иностранных дел России была разработана Концепция «Русская
школа за рубежом» [5], определяющая «приоритетные
цели и задачи государственной политики Российской
Федерации в отношении общего образования на русском языке в международном образовательном пространстве, подходы к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства к общему образованию на русском языке
за рубежом, а также виды государственной поддержки
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образовательных организаций, осуществляющих преподавание на русском языке в зарубежных странах» [5].
Эта концепция была утверждена Президентом РФ в ноябре 2015 года.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. Международнополитический анализ феномена русофонии позволяет
сделать следующие выводы относительно его ключевых
параметров и характеристик.
– Русскоязычное сообщество ратует за многоязычие
и мультикультурализм, основываясь на единых цивилизационных принципах, объединяющих все человечество.
– Будучи образован в процессе культурно-исторического взаимодействия людей самых разных народов и
вероисповеданий, Русский мир, помимо русскоговорящих, объединяет также людей, говорящих на коренных
языках Русского мира — белорусском, украинском,
молдавском — которые и по сей день продолжают питать и обогащать многоликую культуру Русского мира,
оказывая непосредственное влияние на живые процессы
в современном русском языке и в бытовании национальной культуры России [8].
– Диалог культур и языков внутри «цивилизации
“Русского мира”» [7] иллюстрирует открытость русскоговорящего сообщества к межъязыковым коммуникациям и межкультурному взаимодействию с другими гуманитарно-языковыми объединениями.
Таким образом, современное движение «русофонии»
— это стратегический культурно-политический проект
России по продвижению статуса русского языка и по реализации собственных интересов в мировом масштабе.
Представляется, что дальнейшее проведение языковой
политики в русле последовательной поддержки феномена «русофонии» объективно повысит авторитет России
в семье других европейских народов, в очередной раз
подтвердив нашу верность принципам многоязычия и
здорового мультикультурализма.
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Аннотация. Статья посвящена анализу басенного наследия великих осетинских поэтов – К. Хетагурова и
С. Гадиева, воссоздающие в своих художественных произведениях басенного жанра не реальную действительность, а общественное отношение к этой действительности. Поэтому в таких произведениях не столько ощущается
авторская позиция, сколько выражается народное мнение о воссоздании образно-предметного и нравственно-смыслового содержания проблемы, представленной в басне. Жанр басни во все времена выполнял функцию хранения,
конструирования и трансляции культурных ценностей, эстетического своеобразия, правил поведения, литературных пейзажей, выражающих национальное своеобразие в его социально-историческом развитии. Наиболее яркие и
остроумные выражения из басен стали нравоучительными поговорками и пословицами. Представленные в различных баснях иносказательные изображения предметов и явлений часто носят сатирический характер, вызывают эмоциональную реакцию и выражают национальные особенности культурных стереотипов, норм и ценностей. Басни
в осетинском фольклоре отличаются меткостью народной мудрости, имеют свои специфические особенности, выраженные в лаконичной, сюжетно-законченной повествовательной форме. История жанра басни в произведениях
осетинских писателей тесно связана с именами знаменитых поэтов – К. Хетагурова и С. Гадиева. В их баснях часто
встречаются персонажи (животные, вещи, растения), сатирически описывающие человеческие действия, поступки
и характер, высмеивающие человеческие недостатки, пороки, негативные социальные явления и т.д. Они содержат
значительный воспитательный потенциал, направленный на формирование у подрастающего поколения нравственных общечеловеческих ценностей и приоритетов, достойного отношения к окружающим. Заканчиваются басни, как
правило, повествованием, моралью, афоризмом, мудрым советом, нравоучением, указанием.
Ключевые слова: литературный жанр, басенное наследие, осетинские писатели, басня как мораль, нравоучительная поэзия, русская национальная басня, осетинская поэзия, повествовательная форма, воспитательный потенциал.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the fabled heritage of the great Ossetian poets - K. Khetagurov and S.
Gadiyev, who in their works of art recreate the fable genre not the reality, but the public attitude to this reality. Therefore, in
such works, the author’s position is not so much felt as the popular opinion is expressed about the re-creation of the figurative
and objective and moral-semantic content of the problem presented in the fable. The fable genre at all times performed the
function of storing, constructing and transmitting cultural values, aesthetic originality, rules of behavior, literary landscapes
expressing national identity in its socio-historical development. The most vivid and witty expressions of the fables became
moral proverbs and proverbs. Allegorical images of objects and phenomena presented in various fables are often satirical in
nature, evoke an emotional reaction and express the national characteristics of cultural stereotypes, norms and values. Fables
in Ossetian folklore are distinguished by the accuracy of popular wisdom, they have their own specific features, expressed in
a concise, plot-finished narrative form. The history of the fable genre in the works of Ossetian writers is closely connected
with the names of famous poets - K. Khetagurov and S. Gadiev. In their fables, there are often characters (animals, things,
plants), satirically describing human actions, actions and character, making fun of human shortcomings, vices, negative
social phenomena, etc. They contain a significant educational potential aimed at shaping the younger generation of moral
universal values and priorities, a decent attitude to others. Fables end, as a rule, with narration, morality, aphorism, wise
advice, moralizing, indication.
Key words: literary genre, fable heritage, Ossetian writers, fable as moral, moral poetry, Russian national fable, Ossetian
poetry, narrative form, educational potential.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Басня
– один из древнейших жанров художественного искусства, одна из популярнейших форм наставительной,
поучительной поэзии, восходящей своими корнями к
животному эпосу, к мифологической стадии мышления. Басни Эзопа и притчи индийской «Панчатантры»
на многие столетия определили развитие басни, ее широкую популярность. Имена Федра, Бабрия, Лафонтена,
Лессинга, Галлерта, Крылова знаменовали новые вершины развития этого жанра в европейских литературах.
В России басни Эзопа были переведены и изданы еще
в петровское время, в XVII веке, а с Кантемира начинается бурный расцвет и русской национальной басни.
«Басня оттого имела на Руси такой чрезвычайный успех,
– писал по этому поводу Белинский, - что родилась не
случайно, а вследствие нашего народного духа, который
страх как любит побасенки и их применения. Вот самое
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убедительнейшее доказательство того, что литература
непременно должна быть народною, если хочет быть
прочною и вечною».
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В исследованиях по филологическим наукам басенное
творчество многообразно изображено такими учеными, как З.А. Борукаева, Е.В. Жигалина, А.В. Зеленин,
Д.В. Руднев, Л.А. Туаева, В.С. Кучина, А.А. Маркова,
Е.А. Кирилова и др. Концепты в баснях перечисленных
исследователей передаются преимущественно авторскими афоризмами, аналогичными по строению и содержанию с народными пословицами и поговорками, часто
опирающимися на образах и нравоучительных сюжетах
произведений фольклорного жанра. «Наиболее общим
для произведений рассматриваемого жанра, по мнению
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Н.В. Гудаченко, является концепт «Разоблачение», который передается в основном содержанием и формой
басни в целом. В большинстве случаев в басне используются различные концептуальные структуры, идея
разоблачения сочетается с другими выделенными нами
концептами» [6, с. 100-102]. Совокупность образов, составляющих фразеологическую конструкцию языка,
представляет материальную и духовную культуры соответствующей языковой общности, а также отражает ее
культурно-национальную самобытность и традиции. «В
классической басне, как отмечает В.С. Кучина, животные служат для аллегорического изображения какой-нибудь одной черты человеческого характера, они живут и
действуют вне общества, в связи с этим содержание басни остается достаточно поверхностным. В современной
же басне животные представляют собою уже не просто
человеческие характеристики, а являются объемными
фигурами, не изолированными от общества. Общество
становится активным компонентом смысловой организации текста басни. В тексте современной басни происходит смешение понятий «животный мир» и «человеческое общество», что является одним из источников
создания комического эффекта» [4, с. 100].
Формирование целей статьи (постановка задания). Еще Пушкин, говоря о Крылове и сопоставляя
его с Лафонтеном, отмечал: «Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо
заметил, что простодушие есть врожденное средство
французского народа; напротив того, отличительная
черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство
ума, насмешливость и живописный способ выражаться; Лафонтен и Крылов – представители духа обоих народов» [7]. Широкая распространенность этого жанра,
народность басни, ее тесная связь с народным творчеством и делали басню важным звеном в становлении
национальной литературы, выражении национального
характера. Убедительное художественное обобщение,
которым закрепляется смысловое содержание осетинской басни, подводит читателя к предназначенному
умозаключению, что вся злоба, глупость, жадность и
ненависть таятся, главным образом, в самом человеческом обществе, в котором у сильного всегда бессильный
виноват.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Весьма примечательным было появление жанра
басни в осетинской поэзии. А зачинателем этого жанра
стал Коста Леванович Хетагуров. Будучи гимназистом,
К. Хетагуров заинтересовался русской басней, и именно
под воздействием русских баснописцев, в особенности
Крылова, возник и развивался басенный жанр в осетинской поэзии. Осетинская басня как народный жанр, родившийся в угнетаемых сословиях, выражает, как правило, народную трудовую мораль. Это проявляется не
только в баснях с определенной сатирической направленностью, но и в баснях, далеких от нее, моралистических. Поэтическая структура осетинской басни имела
поисковый характер.
Также как и русская басня, осетинская басня, с самого начала была жанром сатирическим, публицистически заостренным. Уже басни Коста Хетагурова,
Сека Гадиева имели злободневное публицистическое
звучание. Некоторые басни Сека Гадиева обращены
к острым вопросам политической жизни. Например,
«Барсук-советник», «Король лягушек Казар». В своих
коротких сатирических произведениях басенного жанра
К. Хетагуров и С. Гадиев изобразили не только значительные события общественной жизни своего времени,
но и желание сделать людей лучше, добросердечнее,
правдивее. Именно этого добивались они, в своих баснях, в которых каждый может увидеть не только свои
несовершенства, но и возможные способы их устранения.
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Басни К. Хетагурова строились на основе осетинского устного народного творчества, рождались из сюжетов
присказок и притч. Персонажи басни у него чаще всего
животные, которые являются носителями определенных
моральных качеств, раскрывающихся в действии басни.
Самое главное свойство басни К. Хетагурова – его нравоучение, мораль, вытекающая из действия.
Басни К. Хетагурова, как и в русской литературе басни И. Крылова, имели реалистическую направленность, близость с народной речью и фольклором.
Возьмем, к примеру, поговорку: «Когда кошка не достает до сала, она говорит, что держит пост». Басня
«Постник»(«Марходарæг»):
«…Куыдз дæлдæр хуыссы йæ цуры,
Уынæргъы, хъæрзы…
Бахудтæм æмæ йæм дзуры:
«Скастæ та йæм, цы?»
Гæды фестъæлфыд фырмæстæй
Аныхта йæ сæр,
Ракаст йе знагмæ мæрддзæстæй.
Гъæ зæронд сæлхæр!»
«Исследуя басни К. Хетагурова, профессор
З.М. Салагаева определяет: «Создавая басни, поэт обращался в первую очередь, к народным произведениям,
имеющим сатирический характер. Это было вполне закономерно, ибо, как говорит Белинский, сатира есть поэзия басни, сатира и ирония – вот ее главные качества.
Этим богато осетинское народное творчество» [8, с. 46].
Действительно, осетинские басни полны сатиры, юмора и славятся своей поучительной функцией
(Р.А. Буралова, Л.М. Бахаева) [9]. Есть такое литературное понятие, как иносказательная форма. И вот в
такой иносказательной форме К. Хетагуров дает сатирическое изображение социальной жизни, указывает
на человеческие пороки, правила житейской мудрости
(Н.В. Девдариани, Е.В. Рубцова) [10]. Как правило, они
лаконичны, ибо лаконичность – одна из специфик басни
(К.Г. Джусоева) [11].
Фольклорная басня учила человека логическому
мышлению (Л.Б. Гацалова, Л.К. Парсиева) [12], умению находить и сознавать причинно-следственные связи между общественными и природными явлениями
(Л.В. Гриченко) [13], что четко проявляется в сюжетах,
носящих всеобщий осетинский характер.
Сюжет осетинской басни прост и строится по схеме
выдуманного рассказа из жизни животных или людей
(Б.Т. Дзусова) [14; 15], а образы или мораль выражают
всеобщность определенной истины (Л.А. Туаева) [16],
которая проявляется в иносказании и аллегории [17].
Образы и мораль басни носят типичный характер, поскольку подтекст их применим не только к данному единичному примеру, но и к другим однородным аналогичным явлением действительности.
У С. Гадиева также персонажами басен являются животные («Козел и серна», «Пчела и муха», «Лев
и комар») или неодушевленные предметы («Костер и
котел»). Одни из них построены на контрастных образах: домашний козел и дикая серна, беспечная муха и
трудолюбивая пчела, крошечный комар и могучий лев.
Более абстрактны образы костра и кота. Некоторые басни снабжены нравоучениями, в которых выражена основная идея:
Уж лучше бедным быть, да жить себе на воле,
А не в тюрьме, хотя б и золотой! («Козел и серна»)
Когда приходит гость, охотно с ним пируют,
А если зачастит, пожалуй, и отдуют («Костер и котел»)
В баснях видно хорошее знание бытовых условий
горцев, их обычаев, знания природы. Козел хвалит свою
судьбу:
Ты посмотри, как сладко мне живется!
Живи и ты, как я живу,
В хлеву!
Серна, выросшая на воле, отвечает ему:
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Как ты посмел такое мне сказать?
Как мог темницу сладкой ты назвать?
Что из того, что ты живешь в покое,
Ведь человек, когда настанет срок,
Тебя заколет на жаркое!(«Козел и серна»)
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Немаловажная роль в
зарождении басни, как литературного жанра словесного
искусства, принадлежит исторически событиям и литературным факторам: распаду патриархально-феодального уклада жизни; зарождению и распространению капиталистических отношений; развитию национального
фольклора; становлению жанра животного эпоса; приобретению дидактической направленности басенного
жанра; усилению воздействия восточной и европейской
литературы на национальные литературные творчества;
интенсивному взаимодействию «странствующих» басенных произведений соседних народов; специфическим особенностям вырабатывания письменных литературных жанров в условиях национального своеобразия и
культурных традиций.
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Аннотаци. Хорз дардмæ зыны. Æмæ искæй кæцыдæр стыр, кадджын адæймагæн йæ райгуырæн боны цытæн
поэзийы бæрзонд æмæ рæсугъд æвзагæй раарфæ кæнын куы бафæнды, уæд зæрдыл æрбалæууынц, йæ Фыдыбæстæ
æмæ адæмæн стыр лæггæдтæ чи бакодта, уыцы поэт Плиты Грисы ныхæстæ: «Ды цы бон фæзындтæ ирæн, уый
уæд арфæйаг æнусмæ». Æмæ йын æрмæст ацы æмдзæвгæ, «Стъалы иры кады арвыл», нæу афтæ аив фыст. Æнусон
аивæй рантысгæ дзырдæй амад вæййынц æцæг поэтикон уацмыстæ. «Æнусон аив» – уый фыццаджы фыццаг ис нæ
алфæмблай, æрдзы дунейы. Раст ахæм у, алы хорз поэтау, Грисы поэзийы æрдзыхъæд дæр». Дзæвгар сты йæ тадзгæбаргæ лæггæдтæ ирон адæм æмæ Ирыстонæн. Æвæццæгæн, нæ ирон поэттæй дзырдыл иууыл фылдæр чи куыста,
джиппыæвæрдау иу æй чи рахаста адæмы рæгъмæ, уыдон исчи куы бæрæг кæнид, уæд, Хетæгкаты Къостайы фæстæ
иу армы ‘нгуылдзтыл нымады æнæмæнг бахауид Плиты Грис. Грис æртиссæдз азы дæргъы бирæ ногдзинæдтæ бахаста ирон дзырдаивадмæ. Стæй канд поэзийы нæ, фæлæ драматургийы дæр æмæ поэтикон тæлмацы аивады дæр.
Грисы поэзийы тых бирæ цæмæйдæрты раргом кодта йæхи. Иу дзы у поэт æмæ уыимæ йе сфæлдыстады рæстдзинад.
Стæй – ирмæ йе ‘гæрон уарзт. Уыцы уарзт ын нæ лæвæрдта бар æвзæр фыссынæн. Уыцы уарзт ын фæлдисын кодта,
æппынæдзух ын æнцой чи нæ лæвæрдта, сæрыстыр кæмæй стæм, уыцы нуарджын æмæ æппæтæй æххæст уацмыстæ
Сæйраг ныхæстæ: Плиты Грисы аивадон сфæлдыстад, граждайнаг идеалтæ, ирон поэзии, аивадон-поэтикон
архайад, аивадон сурæт, ирон уацмысты, ирон æвзаг, драматурги.
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Abstract. The article is devoted to identifying the role of creativity of the famous Ossetian poet Pliev Gris in the
formation of students’ civic ideals, strengthening their social and moral position, which denies any manifestation of illegal
and asocial behavior. This is all the more relevant today, since the modern world is rapidly changing, causing a deficit
of human security and its life activity. The need to create a safe space, finding understandable guidelines for everyone in
choosing tactics of behavior in extreme situations is growing. In this regard, the need to solve the problems associated with
the formation of social safety skills of students is becoming increasingly important. As practice shows, the modern school
can be considered as an object of high risk; therefore, the issue of the social security of schoolchildren in the process of
interaction of all participants in the educational environment is highly relevant. The problem of the formation of civil ideals
is currently being considered from various positions: from the position of social security; social tensions; civic identity;
ensuring the political, economic, social security of young people in the context of protecting their rights and freedoms, etc.
In the article, the author refers to the works of G. Pliev, because in his works the civil ideal is viewed as a state of protection
of a person from threats to his health, dignity, and spiritual well-being , positive attitude and attitudes, from adverse effects
that violate its integrity, active functioning and development as the example of the heroes of the Nart epic, and the heroes
of the Great Fatherland Second War.
Keywords: civil ideals, civil position, safety of students, social security, social and moral position, ideology, heroes of
the Nart epic, heroes of the Great Patriotic War, civil identity.
Ныры дуджы, тыхбар æмæ мулчы ахæсты куы
бафтыдысты адæм, уæд уæлдай ахадгæ сты ацы
ныхæстæ фæсивæды патриотон æмæ сæрибар уарзыны æнкъарæнтæ базмæлын кæнынæн. Зындгонд ирон
фыссæг Плиты Грисæн уыд драмон хъысмæт. Поэт, драматург, тæлмацгæнæг æрыгонæй йæ лæмæгъ литературон уацмысты тыххæй уыд рæвдыд æмæ буц. Йæ кары
куы бацыд, уæд та йæ хорз уацмысты фæдыл иудадзыг
æййæфта æфхæрд. Поэт йæ зæрдæмæ арф иста моралон
æфхæрд. Фæлæ Грис нæ саст: йе ‘фхæрджытæн дзуапп
лæвæрдта ног æнтыстытæй.
Сырдоны фæндыр Нарты эпосы сæнтыст трагедийæ.
Фæндыр уыд æмæ у аивады символ (Л.Б. Гацалова,
Л.К. Парсиева) [1]. Нæ бæстæйы историйы Плиты Грисы
заманы стыр трагеди уыд хæст. Фыдыбæстæйы Стыр
хæстыл Уæрæсейы фысджытæ сарæзтой иу эпопейæ,
уым сызгъæрин къалиуæй æрттивы Грисы хæстон
лирикæ. Фæлæ 50-æм азты райдайæны рацыд политикон,
фыдæхы ног уылæн. Урс фестади сау. Сырх цы нæ уыд,
уымæн нал уыд уæвыны бар. Уыцы æбуалгъы уылæны
бахауд Плиты Грис дæр (Л.А. Чибиров) [2]. Куыста
«Мах дуджы» редакторæй – систой йæ. Ахæстонæй
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фервæзт, фæлæ йын уæдæй фæстæмæ æхгæд æрцыдысты
куыстуæтты дуæрттæ. Цæмæй цард, йæ бинонты
цæмæй дардта, уыдæттæ ничи зыдта – нæдæр æхсæнад,
нæдæр адæм. Грис нæ басаст. Нæ бабæллыд никуы
кад æмæ стыр гонорартæм. Бирæтыл зыд куы бафтыд,
уæд Грис йæ тæлмацæй лæвар, æнæ гонорарæй, уагъта
Шекспиры томтæ, Лермонтов æмæ Пушкины уацмыстæ
(З.Д. Асратян, А.М. Шайхутдинова) [3]. Хæсты фыццаг аз фронтæй фæстæмæ здæхтой культурæйы кусджыты. Уыдоны нымæцы уыд Грис дæр. Æрмæст уый
нæ раздæхт «хæсты театрæй аивады театрмæ». Хæцыд
фронты æхсарджынæй, намысджынæй. Уымæн æвдисæн
сты йæ бирæ хæрзиуджытæ (А.Р. Гашарова) [4].
Грисы курдиат уæлдай тынгдæр райхæлд хæсты
трагизмæй. Фыдыбæстæ æмæ патриотизмы идейæ поэт
скодта базырджын «Уæлахизы кадæджы»:
Зæххыл рæсугъд цæрынæн фидар
Дыууæ стыр ныфсы ис лæгæн:
Фыдыбæстæ æмæ сæрибар,
Циу цард æнæ сымах? – Ингæн.
Поэты лирикон герой хæсты фыццаг бонты фидарæй
йæхицæн загъта: «Æгад нæ фæкæндзынæн хæсты
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рæсугъд ирон дзыллæйы ном» («Хæцæны»). Поэтæн
Фыдыбæстæ уыд æппæт Цæдис, фæлæ йæ Райгуырæн
бæстæ уыд Ирыстон (Ш.Р. Джиккаев, Х.‑М.А.
Дзуццаты) [5; 6]. Уырыссаг фыссæг П. Павленко фыста:
«Дзырд «ирон» цытимæ дзурынц Фыдыбæстæйы хæсты
æппæт фронтты дæр, уымæн æмæ ирæттæ сæхи равдыстой хъæбатыр æмæ намысджын хæстонтæй». Грисы
æмдзæвгæ «Акъоппы» хуызджын нывтæй равдыста царды æцæгдзинад, хæстонты æфсымæрон иудзинад [7].
Фæлæ «ирон лæппу басгуыхт!» куы ‘рхæссы
Исчи нæ карз хæстæй цау,
Зæрдæмæ хицæн цыдæр рухс ныккæсы
Уалдзыгон хуры тынау.
Ирд у Грисæн йæхи фæлгонц куыд хæстон, куыд поэт,
куыд адæймаг. Уый у домаг, фыццаджыдæр, йæхицæй:
Зæххыл ис иу Хуыцау – Рæстдзинад, ды иунæг уымæн
дæ цæгъар.
Йæ лирикон геройы дзыхæй Грис хæсты фыццаг бонты ард бахордта йæ адæмы раз: «Æгад нæ фæкæндзынæн
хæсты. Рæсугъд ирон дзыллæйы ном» (Хæцæны).
Нæ фæтасыд, нæ фæтарст, нæ асаст Плиты Грисы лирикон герой, афтæмæй та знагæн йе ‘фсады тых уыд,
историйы цы нæма уыд, ахæм: 190 дивизийы, 4 мин
танкæй фылдæр, 5 мин миномётæй фылдæр, 5 минмæ
æввахс хæдтæхæджы, 200 науы бæрц.
Ныфсджынæй Ирыстоны фæсивæд, сæ къухы хæцæнгарз, афтæмæй бархийæ цыдысты хæсты
быдырмæ. «Зæрдылдарæн чиныг» куыд æвдисы,
афтæмæй «Ирыстонæй Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ
чи ацыд, уыдон уыдысты 85.521 адæймаджы» [8].
Уыдонæй фæмард хæсты, цæфтæй, низтæй, уацары, стæй
æбæрæгæй фесæфт 46.900 адæймаджы. Æдæппæтæй
хæсты фесæфт 40 милуан аæймаджы бæрц [9].
Дыууæ хæдзармæ нал сыздæхтысты æвдгай
æфсымæртæ: Гæздæнтæ æмæ Кобегкатæ; 7 хæдзармæ –
æхсæзгæйттæ; 36 хæдзармæ – фæндзгæйттæ; 92 хæдзармæ
– цыппæргæйттæ; 100 хæдзæрттæм – æртыгæйттæ.
Куыд уынæм, афтæмæй æнцонæй нæ бафтыд
уæлахиз къухы. «Лæгдзинад, æфсæн хотых, тыхджын
техникæ хъуыдис, цæмæй знаг дæрæнгонд æрцыдаид,
фæлæ уыдонæй ахсджиагдæр хотых уыдис дзырд, дзырды тых. В. Маяковский фыста: «Слово – полководец человечьей силы». Н. Тихонов амыдта: «Место писателя
в Великой Отечественной войне предопределено тем
оружием, каким он владеет. Это оружие – слово» [10].
Фæлæ уый афтæ æмбаргæ нæу, æмæ поэттæ бадтысты,
æмæ иуварсæй кæсгæйæ æмдзæвгæтæ фыстой. Нæ,
хæстхъом чи уыд, уыдон сæ къухмæ райстой хæцæнгарз
æмæ знагæн хастой мæлæт. Фæлæ иннæ хæстонтæй
уæлдай, поэттæ æххæст кодтой æндæр хæс дæр: тох
кодтой сæ аивадон курдиатæй» [11]. Кæд æмæ аивады
кусджытæн паддзахадон уагæвæрдмæ гæсгæ фронтмæ
нæ ацæуыны бар уыд, уæддæр сæ лæгдзинадæй абоны
фæлтæртæн фæзминагæй баззадысты Иры хъæбулты
нæмттæ: Кочысаты Мухарбег, Калоты Хазби, Джимиты
Георгий, Мыртазты Барис, Булкъаты Михал, Цæгæраты
Максим, Цырыхаты Михал, Плиты Грис æмæ æндæртæ
[12].
Грисы хæстон лирикон уацмыстæй кæцыфæнды дæр
æвдисы хæсты æвирхъау цаутæ. Йæхæдæг куыд фыста, афтæмæй хæсты нывтæ «цæрæнбонтæм уыдзысты
фæкæуынæн, фæхудынæн дæр фаг».
Грисы балладæ «Авд цухъхъайы» сси адæмон уацмыс. Грис мад æмæ йæ хъæбулты æвирхъау уавæр афтæ
тынг банкъардта, æмæ йе стыр курдиаты фæрцы сарæзта
тыхджын поэтикон уацмыс. Грисмæ уыдис диссаджы
поэтикон хицæндзинад – раздæр фæхъуырдухæн кæны,
фæхъынцъым кæны йæхинымæр, стæй йæхи бауырнын
кæны, цæуыл фысдзæн, уый æцæгдзинадыл. Фæстагмæ
– иу равзæрдис уацмыс дæр.
Йæ цардæмбал Дзугкойты Афассæ, ирон театры
сгуыхт артисткæ, дзырдта йæ мысинæгты: «… Уый
разæй ахæм хъуынтъызæй рацу – бацу кодта, æмæ йæ
дзыхæй хъыпп – сыпп нæ хауд. Дыццæджы йæхиуыл
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дуар сæхгæдта æмæ суанг сабатмæ йæ тæфтыл никæй
бауагъта. Тарстæн, зæгъын, йæхицæн мацы кæнæд.
Маяковский æмæ Есенинæн се ’мбисонд сæхи! Йæ
уатæй-иу хæрынмæ рахызт, æз – иу театрмæ куы
ацыдтæн, уæд.
Майрæмбоны нæ спектаклы фæстæ Хуыгаты
Геор цæйдæр тыххæй фæурæдта æмæ хæдзармæ
фæсæмбисæхсæвмæ не ‘рбацыдтæн. Куыддæр дуарæй
мидæмæ бахызтæн, афтæ дын мæ хъустыл кæцæйдæр
сылгоймаджы хъæлæсы зыр-зыр куы ауаид [3]. Грисы
кабинетæй хъуыст зæронд усы дзыназын. Мæ бынаты а-аафтæ сагъдæй аззадтæн. Сабитæ фаллаг уаты сæхицæн
адджын фынæй кодтой. Æз та фæсдуар лæууыдтæн æмæ
хъуыстон сылгоймаджы уынгæг хъæлæсмæ.
Бæлвырдæй нырма ницы зыдтон, фæлæ уæрджытæ
зыр – зыр кодтой. Уалынмæ дын сылгоймаджы дзыназын нæлгоймаджы бæзджын хъæлæс фæивта...
Афтæмæй банымадтон астхуызон хъæлæсы. Мæ
кæуындзæг мæ æргæвста. Суанг боны цъæхтæм
фæбадтæн уым. Райсом раджы Грис дуар фегом кодта
æмæ йæ цæстытæ æууæрдгæ рахызт. Мæ къухы мын
скрепкæйæ кæрæдзимæ баст сауфыст гæххæттытæ
фæсагъта, йæ цæсгомыл йæ дыууæ къухы æруагъта
æмæ загъта: Хазинкæ, æнхъæл дæн, цыдæр æрцахстон!»
Фыстыты сæргондмæ æркастæн, æмæ дын мæ къухы «Авд цъухъхъайы». Æртыккæгæм майы Гришæ йæ
балладæ Фысджыты Цæдисы æмбырды бакаст æмæ
йæхæдæг куыд куыдта, афтæ куыдтой, чи йæм хъуыста,
уыдон дæр...» [7].
Балладæйы мад удæгæстау ныхас кæны йæ мард
фырттимæ. Мады хъарæг æмæ цоты монологтæ бæрзонд
сисынц уацмысы трагедион зæлынад. Баиу вæййынц
лирикæ æмæ эпикæ, архайд змæлы æмæ рæзы арф
æнкъарæнтæй. Уацмысы фæстаг аккордтæ мад æмæ
цоты трагедийыл бафтауынц æндæр авд трагедийы: «Авд
хæдзары та лæууынц, Авд ирон чызджы сæркъулæй».
Ацы хуымæтæг цыбыр рæнхъыты зынынц авд трагедион хъысмæты. Амонды аккаг чи уыд, уыцы чызджытæ
баззадысты куырдуаты, нæ систы царддæттæг æмæ нæ
бавзæрстой мады цин, нæ базыдтой хъæбулы ад. Уымæй
уæлдай, сæркъулæй кæй лæууынц, уым ис ирон æгъдау,
чызгон æфсарм.
Балладæйы мад у символикон фæлгонц. Мады
фæлгонцæй Грис равдыста æппæт хæстæфхæрд
ныййарæг мадæлты уæззау хъысмæт. Зæрдыл æрлæууы
Ростовы облæсты цæрæг Степанова Е.Ф. Дыууæ сылгоймаджы – уырыссаг æмæ ирон, фæлæ сæ хъысмæт у
иу. Йæ фараст фыртæй Степановайæн иу амард хæсты
агъоммæ. Иннæ авд хъæбулы – Александр, Федор, Павел,
Василий, Илья, Иван – фесæфтысты хæсты. Сæрæгасæй
æрыздæхт æрмæст Николай. Ацы дæнцæг æвдисы, хæст
антигуманон æвирхъау фæзынд кæй у, уый: дзыллæтæн
хæссы мæлæт, никæуыл ауæрды.
Бæлладæйы Грис равдыста ноджы иу ахæм трагеди: алы хæстæфхæрд ныййарæг дæр йæ царды бонтæ
æрвиты йæ хъæбултæм æнхъæлмæ кæсгæйæ:
Мадæн тохæй нал раздæхт йæ фырт
Иу фырт нæ… Бирæ уарзон хъæбултæ
Ахуыссыд сæ цæсты рухс,
Фæл сæ зарæг нæ аскъуыди æрдæгыл.
Ян Френкель æмæ Расул Гамзатов сарæзтой зарæг
«Журавли». Скульптор Санахъоты Сергеймæ та зарæг
райгуырын кодта сусæг хъуыды… Мæнæ цы фыссы
Черчесты Геори: «Телефонæй мæм æрбадзырдта скульптор Санахъоты Сергей æмæ цингæнгæйæ афтæ:– Дæ
хорзæхæй, тагьддæр ма скæн дæ радио хъæрæй. Æз хатыр ракуырдтон, мæ кабинеты чи бадт, уыдонæй. Мæ
хъустыл ауад зарæг «Хърихъуппытæ». Не ‘ппæт дæр
зарæгмæ ныхъхъуыстам. Зарæг кæронмæ куы фæцис,
уæд Санахъойы фыртæн уайдзæфы хуызы загътон:
– Сергей, хынджылæг нæ кæныс? Мæнмæ æмбырд
ис, ды та мæ зарджытæм хъусын кæныс...
- Георги Ефимы фырт, хърихъуппытæ! Хъри-хъуппытæ! – ногæй та мæ хъустыл ауад Сергейы хъæлæс.
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– Æмæ цы? Æз уыцы зарæг сæдæ хатты фехъуыстон.
– Зарæг фехъуыстай, фæлæ Гæздæнты авд зынгхуыст æфсымæрæн мæ зæрды ис хърихъуппыты хуызы сæ
фæлгонцтæ равдисын.
Къуырийы фæстæ мæ кусæн стъолыл уыдысты
Санахъоты Сергейы эскизтæ. Фæцыдысты жюрийы
уæнгты зæрдæмæ дæр [6].
Куырттаты комы фæзилæны абон ис цыртдзæвæн.
Сау айнæджы сæрмæ хърихъуппытæ се ‘ндон базыртæ
базмæлын кодтой, сындæггай сæ фæйнæрдæм айстой
æмæ сæхи бæрзонд систой цъæх арвы тыгъдадмæ. Афтæ
кæсы адæймагмæ, цыма ныртæккæ сæхи къæдзæхæй
атондзысты... Сæ фæстæ æнкъардæй нымдзаст саударæг
ныййарæг мад. Иу, дыууæ, æртæ,... фондз... авд.
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты цъæх пиллон арты
æвзæгтæ Ирыстоны хохрæбынтæм куы лæбурдтой,
райгуырæн бæстæ тæссаг уавæры куы уыд, уæд
хърихъуппытæ бæрзонд фæцыдысты, фыдыуæзæджы
алыварс æртыгуыр сты, сæ базырты бын æй бакодтой
цыфыддæр знагæй йæ бахъахъхъæныны тыххæй... Æмæ
ныр сыгьдтытæй, арыдтытæй æрыздæхтысты фæстæмæ
фыды- уæзæгмæ. Ам баззайдзысты æнустæм.
Æвæдза, диссаг у аивады тых. Поэт, скульптор,
нывгæнæг. Гæздæнты авд зынгхуыст æфсымæры
фæлгонцтæ поэт Плиты Грис равдыста аив дзырды
фæрцы, цъухъхъаты уд бауадзыны хуызы. Скульптор
Санахъоты Сергей æфсымæрты ном сæнусон кæныны
тыххæй сæ равдыста хърихъуппыты хуызы йæ дæсны
æрмдзæфы фæрцы. Композитор та – мелодийы фæрцы.
Фæлæ сæ алчидæр, стыр куырдиаты хицау уæвгæйæ,
иттæг хорз равдыста Гæздæнты авд æфсымæры
хъæбатырдзинад Райгуырæн бæстæйы сæрвæлтау,
ныййарæг мады уæззау хъысмæт Фыдыбæстæйы Стыр
хæсты рæстæг. Плиты Грисы хæстон уацмысты хъайтарты фæлгонцтæн ис егъау ахадындзинад фæсивæды
патриотон хъомылад. Поэтæн йæхи фæлгонцта – куыд
адæймаг, куыд хæстон, куыд фыссæг фæлтæртæн у
фæзминаг.
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Аннотация. В современных условиях особо острым и важным является изучение в полной мере понятий финансовой устойчивости организаций. Устойчивость и стабильность развития важна как для организаций, так и для
деловых партнеров, которым так же необходима информация о надежности клиента. К факторам устойчивого развития относятся все те условия и причины, которые могут нарушать равновесное состояние предприятия. Таких
факторов в экономической науке выделено множество, они разнообразны и неоднозначны по своему влиянию.
Кроме того, невозможность прогнозирования некоторых из них, зачастую приводит к негативным для предприятия
последствиям. Среда прямого воздействия – все то, с чем предприятие имеет непосредственное взаимодействие:
поставщики, конкуренты, потребители, контактная аудитория, правовое обеспечение деятельности. Потребители
являются наиболее активным внешним фактором, т. к. они определяют спрос, обуславливают сбыт и получение
предприятием выручки. Конкуренция ориентирует предприятие на развитие и создание конкурентоспособной продукции, формирование более лучших, чем у конкурентов условий труда для персонала. Конкурентная борьба оказывает влияние, в том числе, и на внутреннюю среду предприятия, особенно на такой важнейший элемент, как
организация производственного процесса. Поэтому анализ конкурентных возможностей и преимуществ необходим
промышленным предприятиям не только для нормального существования в условиях рыночной среды, но и для
поиска возможностей и путей развития. За счет соблюдения ритмичности и своевременности поставок средств производства, всех видов необходимых ресурсов (экономических, кадровых, информационных, энергетических и др.)
предприятию, как системе, обеспечивается результативный вход со стороны поставщиков.
Ключевые слова: экономика, финансовая устойчивость, организация, развитие, производственный процесс,
информация, условия труда, рыночная среда, клиенты, конкуренция, эффективность, факторы, среда, спрос, деловые партнеры.
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Abstract. In modern conditions, the most acute and important is to fully explore the concepts of financial sustainability
of organizations. Sustainability and stability of development is important both for organizations and for business partners
who also need information about customer reliability. The factors of sustainable development include all those conditions
and causes that can disturb the equilibrium state of an enterprise. There are many such factors in economics, they are diverse
and ambiguous in their influence. In addition, the inability to predict some of them, often leads to negative consequences for
the enterprise. The environment of direct impact is all that the company has direct interaction with: suppliers, competitors,
consumers, contact audience, legal support of activities. Consumers are the most active external factor, since they determine
the demand, cause the sale and receipt of revenue by the company. Competition focuses the company on the development
and creation of competitive products, the formation of better working conditions for staff than competitors. Competition
has an impact, including on the internal environment of the enterprise, especially on such an important element as the
organization of the production process. Therefore, an analysis of competitive opportunities and advantages is necessary for
industrial enterprises not only for a normal existence in a market environment, but also for finding opportunities and ways
of development. By observing the rhythm and timeliness of the supply of the means of production, all types of necessary
resources (economic, personnel, information, energy, etc.) to the enterprise, as a system, effective input is provided from
suppliers.
Keywords: economics, financial sustainability, organization, development, production process, information, working
conditions, market environment, customers, competition, efficiency, factors, environment, demand, business partners.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время, вопросам оценки финансовой устойчивости
и методам ее улучшения посвященных научные труды
отечественных ученых, а именно: Д.В. Арутюнова [1],
В.И. Бариленко [2], М.У. Базаровой и Д.Ц. Бутухановой
[3], Е.В. Никифоровой [4] и других [5-13]. Это обусловлено тем, что анализ устойчивости развития экономических субъектов в современных условиях ведения бизнеса
является приоритетным направлением в отечественной
экономической теории и практике. Цель такого анализа
в комплексном изучении финансового состояния организации и влияющих на него факторов, так как устойчивость развития экономического субъекта важно как для
него самого и для различных групп стейкхолдеров.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешен94

ных раньше частей общей проблемы. Анализ последних
публикаций, отражающих актуальные аспекты финансового состояния и финансовой устойчивости экономических субъектов определяет неоднозначный подход к
данному вопросу. Поэтому финансовую устойчивость
нужно рассматривать как с позиции предприятия, а так
же и с позиции контрагентов. В связи с этим произвести
выделение составляющих ее компонентов.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основная цель данной научной статьи определяется
обобщением и систематизацией основных понятий,
сущности и видов финансовой устойчивости с учетом
реального времени.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
условиях глобализации экономики, роль ключевых показателей, которые формируют конкурентоспособность
компаний, увеличивается. Для хозяйствующих субъекScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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тов (организаций, компаний) в качестве целеполагания
выделяют максимизацию прибыли, рост капитализации
бизнеса, устойчивое развитие. Статья 50 Гражданского
кодекса Российской Федерации гласит, что целью коммерческой организации в рыночной экономике является
получение прибыли. Эта цель приводит к повышенному
вниманию к оценке финансовых показателей деятельности организации, для расчета которой используются
положения теории динамического равновесия, предлагающие определение для соответствующего периода доходов и, конечно же, расходов, тем самым определяется
финансовый результат организации.
Большое количество методик по анализу финансового состояния включают следующие группы показателей:
платежеспособность, кредитоспособность (оплата, ликвидность) и финансовая устойчивость [1].
Наиболее важными параметрами финансового состояния предприятия является финансовая устойчивость.
Гиляровская Л.Т. утверждает, что в отличие от определения платежеспособности, а так же ликвидности,
финансовая устойчивость предприятия понятие многостороннее, так как включает в себя оценку различных
особенностей деятельности организации. На рисунке 1
показаны факторы, влияющие на финансовое состояние
предприятия в целом и финансовую устойчивость предприятия в частности.

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия
В свою очередь оценка финансовой устойчивости основывается на коэффициентном методе или относительных показателях.
В работе В.И. Бариленко указано, что коэффициенты
являются одними из самых известных и наиболее широко используемых инструментов финансового анализа
[2].
Как отмечает Никифорова Е.В. многое было сделано, но по большей части безуспешные попытки расширить методологический репертуар анализа финансовой
отчетности, однако до сегодняшнего дня в его основе
лежит достаточно стандартный набор так называемых
вертикальных и горизонтальных коэффициенты [4].
Финансовая устойчивость также может быть оценена с использованием «золотого правила экономики».
Финансовая устойчивость осуществляется при увеличении экономических возможностей предприятия, то есть
выполняется условие следующего динамического стандарта:
(1)
где: P – прибыль от продаж,
N – объем продаж (выручка),
S – себестоимость.
Рассматривая финансовую устойчивость в стратегическом аспекте, следует отметить, что она представляет
собой наиболее комплексную характеристику в оценке
финансового состояния предприятия. Именно от состояния финансовой устойчивости зависит результат стратегических целей, а также внедрения программ по стратегическому развитию.
Если организация прибегает к стратегическим преобразованиям, то она уже считается финансово не устойчивой.
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Кроме того, на внутреннюю нестабильность накладывается влияние изменчивости внешней среды предприятия либо кумулятивный эффект постоянного стагнационного состояния макроэкономики. В таких случаях развитие негативных последствий носит нелинейный
характер, особенно ярко проявляющийся у предприятий
с сезонным характером производства.
Организация может применять стратегические преобразования по нескольким причинам, например, угроза
банкротства или усиление конкурентоспособности организации.
В каждом случае предприятие сталкивается с проблемной ситуацией недостатка ресурсов и необходимости структурно-управленческих преобразований с повышенной степенью риска [14].
Позиционирование к внешней среде в большинстве
случаев осуществляется один раз – на предварительном
процедурном этапе (в рамках экспресс-анализа финансового состояния).
Для остальных уровней аналитической процедуры
(углубленного, далее – обобщенного, мониторингового)
применяют специфичный подход к выбору методов анализа в зависимости от устойчивости внешней среды, а не
установления комплексного типа финансовой устойчивости соответствующей детализации в коэффициентах и
элементарных факторах.
Разработку количественных ориентиров реализации
стратегии возлагают обычно на методы имитационного
моделирования, матричного и сценарного анализа, методически отдаленные друг от друга, как по применяемым
показателям, так и по этапам анализа. Особенно выделяются следующие компоненты финансовой устойчивости: финансовые ресурсы, кредитоспособность, платежеспособность, реализуемые в тройственной оценке
сбалансирования активов и пассивов, доходов и расходов, денежных потоков.
Финансовая устойчивость в стратегическом аспекте
– это характеристика финансового состояния предприятия, отражающая степень соответствия или несоответствия установленному плановому ее типу (выраженному
в виде целевого сочетания структуры капитала, потоков
и прибыли), для каждого этапа реализации финансовой
стратегии в сложившихся и прогнозных состояниях
внешней среды. Финансовая устойчивость может быть
оценена практически любым из известных методов, и
уровень риска дифференцируется в спектре типов финансовой устойчивости и программируется заранее.
А его отклонение от характерного для данного этапа
стратегии уровня является основанием для установления уже стратегической оценки финансового состояния
как неудовлетворительного. При этом важно отделить
влияние внешней среды. Затрудняет реализацию такого
подхода недосказанность в привязке типов финансового
состояния к этапам жизненного цикла организации как
системе укрупненных стратегических ориентиров.
При становлении предприятия аналитические данные по финансовой устойчивости предприятия могут
определены как кризисные данные. Но в этом случае
эта характеристика может быть естественной или обычной и учитываться удовлетворительной по риску, но как
всегда на конечных этапах роста считаться необоснованно рискованной ситуацией, поэтому неустойчивой
финансово-неприемлемой.
Выходом из этого положения в данном случае может
стать разработка модели, которая заранее дает представление о комплексной финансовой устойчивости на этапах жизненного цикла предприятия и может выступить
практически единственным системным ориентиром в
оценке уровня и природы развития рисков [15].
Стратегическая финансовая устойчивость при ее аналитическом описании сталкивается с проблемой приведения к единой системе по множеству направлений, относящихся к противоречиям в следующих видах:
1. Разделение по объектам методов управления и фи95
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нансового анализа.
2. Формирование целевых функций устойчивости в
тактическом и стратегическом смыслах (провалы устойчивости допускаются на тактических этапах, но неприемлемы на момент окончания стратегии).
3. Процедурной реализации анализа – при согласовании показателей стратегического и тактического плана,
имеющих различный порядок построения на отдельных
этапах.
Наиболее проблемным является мониторинг выполнения стратегии, когда правильность выполнения стратегического плана подтверждается показателями тактического мониторинга.
Существенные отклонения компенсируются вариантами сценарного анализа (основой для него выступает
имитационная модель). Изначально позиционирование
в качестве внутренней характеристики использует совокупную оценку на основе выделенных доминантных
сфер в наборах показателей, их описывающих. Однако
определенная последовательность перехода от одной
главной стратегии к другой (от агрессивного развития
к устойчивому росту или к антикризисной стратегии) не
предполагается.
Цель как результат анализа выражена конкретными
показателями финансового риска (структуры капитала,
уровня собственных оборотных средств и платежеспособности) и эффективности (оборачиваемости, денежного потока, доходов, прибыли).
Отметим, что при учете внешней среды организации
всплывают огромные затраты. Поэтому организации
применяют упрощенный учет внешней среды, который
состоит из основных важных показателей [16-23].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Выявленные угрожающие тенденции при быстром анализе отдельных объектов отслеживаются оперативно. Активные действия
осуществляются по тем факторам, которые при углубленном анализе были выявлены как приемлемые для
изменения и оказавшие относительно больший эффект
при определении важных параметров. Такой подход
эффективен в случаях, когда стратегический план уже
применяется в организации, и события во внутренней
и внешней среде развиваются предсказуемо. На этом
этапе при первоначальном определении подробных параметров принятого долгосрочного плана необходимо
будет разработать несколько сценариев развития. Для
понимания взаимного развития параметров предприятия в современных условиях используется имитация
или моделирование. Результатом моделирования является модель, построенная на основе прошлых тенденций. Обычно она формируется, исходя из важности того
или иного фактора для формирования определенного
стратегически важного показателя, например, прибыли.
Но может произойти изменение экономических условий, например, под влиянием экономического кризиса.
Катастрофические изменения во внешней среде требуют пересмотра, как модели, так и всего стратегического
плана.
Тем не менее, развитие каждой организации носит
циклический характер, при том, что методы и условия
риска являются конкретными для достижения стратегических целей на каждом этапе жизненного цикла организации. А цикличность сезонности в имитационных
моделях почти не отражается.
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группировки и сравнения. В статье обоснована позиция авторов о современных тенденциях развития банковского
сектора, его проблемах и выделены мероприятия по их преодолению. Результаты исследования имеют теоретическую и практическую сферы применения, которые могут быть использованы в разработке законодательных материалов, а также для дальнейших исследований банковского сектора. В условиях новых вызовов времени необходима
качественная модернизация банковского сектора, смягчение направлений денежно-кредитной политики ЦБ, стимулирование кредитования реального сектора экономики. Авторами в процессе исследования было выявлен ряд
проблем банковского сектора. В частности, авторами предложены первоочередные мероприятия для преодоления
актуальных проблем.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Актуальность исследуемой проблемы определена
тем, что банковскому сектору отводится важная роль в
осуществлении платежей и расчетов; исполнении депозитных, кредитных и инвестиционных сделок, аккумулировании и трансформации сбережений юридических
и физических лиц в корпоративные и розничные кредиты.
Цель статьи заключается в анализе банковского сектора на современном этапе в России. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является системный подход, отражающий тенденции развития банковского сектора. В результате исследования обозначена
значимость банковского сектора на современном этапе.
Финансовая устойчивость и надежность функционирования банков зависит от внешних и внутренних факторов. Компетентные действия мегарегулятора обеспечивают стабильность банковского сектора даже в условиях
неопределенности.
Материалы статьи могут быть использованы при разработках стратегии развития банковского сектора страны.
Банковский рынок играет важную роль в экономическом развитии страны. Он тесно взаимосвязан со всеми
секторами экономики, поэтому успешное развитие банковского сектора благоприятно влияет на экономический рост в целом.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2(4)

ных раньше частей общей проблемы.
Тенденции развития банковского сектора рассматривают многие экономисты. Верников А.В. поднимает
проблемы, возникающие в банковском секторе при доминировании государственных банков [2].
Парусимова Н.И. отмечает что, «с 2016 года банковский сектор демонстрирует робкие, но многочисленные
признаки оживления: уменьшилось количество убыточных банков, прекратилось падение уровня достаточности капитала банков, оживились каналы взаимодействия
финансовых посредников» [1].
Формирование целей статьи. Однако автора тревожит, что негативное влияние разносторонних факторов
дестабилизирует развитие банковского сектора, что требует первостепенного решения данной проблемы.
Изложение основного материала исследования. Так,
несмотря на рост основных показателей банковского
бизнеса, наблюдается низкий уровень рентабельности,
значительные операционные издержки, стагнация кредитования, большая доля невозврата кредитов, жесткие
требования мегарегулятора.
Главной причиной снижения количества банков выступает нарушение и невыполнение требований мегарегулятора к структуре собственных средств, достаточности капиталов и т.п. Согласно официальной статистики
ЦБ [5], прочие финансовые посредники (брокеры, дилеры, управляющие компании) также исчезают с рынка до
8-10% в год.
Эти процессы вызваны олигополией и огосударствлением бизнеса, при которых рыночные механизмы не
могут функционировать.
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Таблица 1- Основные показатели банковского сектора [3].
Показатели

01.01.17

01.01.18

01.01.19

КО, имеющие
право на осуществление банковских
операций, всего

623

561

484

92,6 %

92,6 %

90 %*

4,2%

0,1%

1,1%

1291867,7

1561646,7

1782999,7

Совокупные активы
(пассивы) банковского сектора в %
к ВВП
Темпы прироста
капитала банков
Объем прибыли
банков, млн. руб

На сегодняшний день развитие банковского сектора
происходит за счет доминирующей доли крупных и государственных банков [6-12]. В банковской деятельности нарастают нерыночность и сверхконцентрация.
Так, например, ТОП-5 банкам в 2001 году принадлежало 42% банковских активов, а в 2019 году уже- 60,4%
[4]. По итогам 2018 года банки из ТОП-30 увеличили
свои совокупные активы на 9%, тогда как банки за пределами ТОП-30 сократили их на 5% (рисунок 1).
В последние годы активно осуществляются сделки
M&A. К примеру, в 2018 г. ВТБ приобрел 3 крупных
банка регионального масштаба – банка «Возрождение»,
«Саровбизнесбанка» и «Запсибкомбанка», что в результате повысило его долю в активах на 0,5%.

Рисунок 2- Величина кредитов, предоставленных
реальному сектору экономики на 01.01.2019 г., в % от
общего объема кредитов (составлено автором по данным ЦБ) [16].
Вместе с тем насущной остается проблема недосозданности резервов. В настоящий момент объем резервов
на возможные потери по ссудам только на 90% покрывает наиболее обесцененные ссуды (4–5-я категории качества).
Таблица 2 - Величина кредитного риска банковского
сектора [17].

Данные таблицы 2 подтверждают имеющуюся
устойчивую положительную тенденцию высокой доли
просроченных ссуд. При этом существенный объем проблемных активов не обладает формальными признаками
обесценения или их риски оценивались недостаточно
консервативно.
Современную деятельность финансовых посредников в России мы оцениваем, как неудовлетворительную,
с высоким уровнем риска и низким уровнем прибыли
(рисунок 3).
Рисунок 1- Темпы прироста активов банковского
сектора [5].
При этом, корпоративное кредитование имело прирост у топ-30 на 13%. В активах мелких и средних банков корпоративное кредитование снизилось на 16% , а
в сфере розничного кредитования наблюдался прирост
всего на 5% [13].
На сегодняшний день, на рынке возникла ситуация,
при которой средним и мелким банкам трудно конкурировать с крупными банками, у которых имеется поддержка государства.
Крупнейшим пяти банкам предоставлено 70% кредитов Банка России.
Длительное время наблюдается переток денежных
ресурсов из регионов в центр. Сверхконцентрация остатков средств на корсчетах наблюдается в Центральном
регионе (а именно, в г. Москва): рост с 50 % в 2001 г.
до 85% в 2019 г. [14]. Это ограничивает направление
кредитных ресурсов из ресурсоизбыточного центра в
нуждающие регионы страны.
На 01.01.2019 г. 43% всех банков направляли существенную долю активов (более 20%) в низкодоходные
вложения – межбанковские кредиты и депозиты в Банке
России; и всего 25 % активов направлены на кредитование реального сектора [15].
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Рисунок 3- Динамика прибыльности банковского
сектора [4].
Другой проблемой в современном банковском деле
является кризис самой бизнес-модели. На фоне низкого экономического роста и усиления конкуренции со
стороны крупнейших банков приводит к увеличению
числа неэффективных игроков. По нашему мнению, для
стимулирования кредитования и равновесия игроков на
рынке будет способствовать расширение госпрограммы
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льготных кредитов МСБ. Именно это поможет поддержать малые и средние банки.     
В перспективе макроэкономическая ситуация не
ожидает резкого улучшения в силу сохранения санкций.
Поэтому, при сохраняющихся тенденциях в экономике, Банку России целесообразно смягчить направления
ДКП, снизить уровень ключевой ставки, что повысит
кредитную активность компаний и населения, и, соответственно, увеличит активы банков.
Благоприятным воздействием на рост кредитного
портфеля банков станет развитие автокредитования
в силу падения продаж автомобилей из-за обесценения рубля и повышения НДС, а также возобновление
с 01.03.2019 г. программ льготного кредитования. При
этом, прогнозируется рост корпоративных кредитов
посредством субсидирования ставок для МСБ, а также
сближения ставок по облигациям для эмитентов «первого эшелона» со стоимостью банковских кредитов [18].
Данные изменения способствуют повышению качества активов банковского сектора, что повлияет на рост
прибыли банков и рентабельности бизнеса. Таким образом, улучшение основных показателей деятельности
банковского сектора позволит расширить кредитование
экономики и стимулировать экономический рост страны
в целом.
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Аннотация. Условия современных экономических взаимоотношений между участниками рынка обуславливают важность вопросов стратегического управления и развития экономических субъектов. Стратегическое управление базируется на информации текущего состояния финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта на перспективу. В этой связи вопросу эффективного инструментария стратегического управления и развития
экономическим субъектом необходимо уделить самое пристальное внимание. Инструментарий посредством эффективного механизма позволит достоверно оценить, насколько реальна возможность достижения экономическим
субъектом поставленных целей и задач, как в текущем, так и перспективном периоде. Развитие мировой экономики
напрямую зависит от процесса глобализации, вовлекающего в себя все сферы жизни общества в частности и мирового пространства в целом, что обусловлено внедрением новых технологий и инновационных решений. Передовые
технологии и инновационные решения, реализованные в деятельность экономических субъектов, ускоряют процессы формирования современного мирового бизнес сообщества. Ситуации непредсказуемости и нестабильности
определяют востребованность эффективного стратегического управления для устойчивого развития экономических
субъектов различных сфер деятельности. Турбулентные условия ведения бизнеса направляют экономические субъекты на поиск новых стратегий управления, одной из которых по праву считается концепция устойчивого развития,
которая является не просто очередным инструментом менеджмента, а целой философией жизнедеятельности экономического субъекта. В свою очередь концепция устойчивого развития базируется на экономическом, экологическом и социальном аспекте, учитывающие все области функционирования экономического субъекта и его влияние
на внешний и внутренний мир. Сбалансированность трех вышеобозначенных аспектов способствует извлечению
выгоды экономическим субъектом в виде прибыли. При этом приобретает особое значение социальная ответственность данного субъекта и его уровень устойчивости развития.
Ключевые слова: эффективность, инструментарий, стратегическое управление, экономический субъект, устойчивость развития, технологии, инновационные решения, сфера деятельности, социальная ответственность, экологический аспект, экономика.
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Abstract. The conditions of modern economic relations between market participants determine the importance of issues
of strategic management and development of economic entities. Strategic management is based on information about the
current state of financial and economic activity of an economic entity for the future. In this regard, the issue of effective
tools of strategic management and development of the economic entity must be given the most attention. The toolkit through
an effective mechanism will allow to reliably assess how real the possibility of an economic entity achieving its goals and
objectives, both in the current and in the forward-looking period. The development of the world economy directly depends
on the process of globalization, involving all spheres of society in particular and the world space as a whole, which is
due to the introduction of new technologies and innovative solutions. Advanced technologies and innovative solutions
implemented in the activities of economic entities accelerate the formation of the modern global business community.
Situations of unpredictability and instability determine the demand for effective strategic management for the sustainable
development of economic actors in various fields of activity. The turbulent business environment directs economic actors to
the search for new management strategies, one of which is considered to be the concept of sustainable development, which
is not just another management tool, but a whole philosophy of the economic activity of an economic entity. In turn, the
concept of sustainable development is based on the economic, environmental and social aspects, taking into account all areas
of the economic entity and its impact on the external and internal world. The balance of the above three aspects contributes
to the extraction of benefits by the economic entity in the form of profit. At the same time, social responsibility of a given
subject and its level of sustainability of development are of particular importance.
Keywords: efficiency, tools, strategic management, economic subject, sustainability of development, technologies,
innovative solutions, field of activity, social responsibility, environmental aspect, economics.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В настоящее время, вопросам эффективного инструментария
стратегического управления и развития экономических
субъектов посвящено достаточно много научных трудов как российских, так и зарубежных ведущих экономистов. Однако, проблема методики эффективного инструментария стратегического управления и развития
экономических субъектов остается нерешенной. Едино
гласность мышления при определении эффективного
инструментария стратегического управления и развития
экономических субъектов просматривается в том, что
необходимо учитывать фактор устойчивого развития. В
свою очередь при оценке уровня устойчивого развития
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экономического субъекта, как отмечается многими исследователями (О.В. Ефимова [1], В.И. Бариленко [2],
Е.В. Никифорова [3] и др. [4-16]), определено отсутствие
единой методики оценки. Используемые экономическими субъектами многочисленные методики дают разные
оценки уровня устойчивости экономических субъектов,
что не позволяет провести сравнение результатов даже
внутри одной отрасли. Эффективный инструментарий
стратегического управления и развития экономического субъекта должен иметь возможность сравнить данные одного экономического субъекта с данными других
субъектов для определения вектора развития, учитывающего отрицательные и положительные факторы движения в настоящем времени и на перспективу.
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Вопросы устойчивого развития отражены в трудах ведущих российских
экономистов: Бариленко (2014), О.В. Ефимовой (2014),
М.В. Мельник (2013), Е.В. Никифоровой (2015) и др.
Анализ последних публикаций, отражающих аспекты проблемы стратегического управления и развития
экономического субъекта определяет жесткую дискуссию в части формирования методологии и инструментария. Остаются не решенными задачи определяющие
инструменты стратегического управления на основе показателей устойчивости развития.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основная цель данной научной статьи определяется
обоснованием эффективного инструментария стратегического управления и развития экономического субъекта в сложных кризисных условиях.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Экономические субъекты основной целью ведения
бизнеса определяют извлечение выгоды посредством
перехода к устойчивому развитию. Однако, необходимо
учитывать, что данный процесс зачастую определяется
длительным временном горизонтом при этом нагрузка
на экономический субъект возникает со стороны социально-экологической ответственности. Социальноэкологическая ответственность экономического субъекта направлена на благополучие сотрудников, общество,
культуру и будущие поколения, а, не имея возможности
оперативно решать краткосрочные задачи, достижение
успеха в реализации концепции устойчивого развития
затягивается и становится более сложным и растянутым
во времени процессом, что обуславливает актуальность
формирования эффективного инструментария стратегического управления и развития.
А.А. Докукина, О.А. Гришина, Н.Б. Завьялова и Ю.Л.
Сагинов считаю, что «реализация концепции устойчивого развития основана на сбалансированности стратегии
предприятия по трем направлениям деятельности: экономическому, экологическому и социальному» [4, С.
123–130].
По нашему мнению цикл управления устойчивым
развитием экономического субъекта можно определить
в семь основных этапов (рисунок 1).

Рисунок 1 - Циклы управления устойчивым развитием экономического субъекта (составлено автором)
Элементы из предложенного нами цикла требуют
определенного набора инструментов для эффективной
реализации. Как один из наиболее важных инструментов можно выделить оценку и анализа финансовых и
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нефинансовых факторов экономического субъекта, позволяющего оценить текущее положение дел и разработать грамотную стратегию для достижения устойчивого
развития.
Анализ факторов позволяет дать оценку экономического положения субъекта хозяйствования на момент
разработки модели стратегического управления и развития. В свою очередь, анализ информации о конкурентной среде, анализ сильных и слабых сторон финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта с
точки зрения его возможностей и угроз внешней среды,
анализ стейкхолдеров, анализ окружающей среды позволят определить методологию концепции устойчивого развития.
Анализ положения экономического субъекта выполняется путем расчета многочисленных экономических
показателей и коэффициентов, в число которых входят
коэффициенты: автономии, финансовой устойчивости,
обеспеченности собственными оборотными средствами,
деловой активности, ликвидности, платежеспособности,
рентабельности и доходности.
Одной из первостепенных задач при разработке эффективной стратегии развития и управления экономическим субъектом является анализ конкурентной среды.
Для анализа информации конкурентной среды чаще
всего используется такой инструмент как модель «Пять
сил Портера». Данный инструмент позволяет оценить
деятельность экономического субъекта по пяти направлениям: рыночная власть поставщиков, рыночная власть
потребителей, угроза входа новых игроков на рынок,
угроза со стороны товаров-заменителей, а также уровень
внутриотраслевой конкуренции [5]. Каждый из вышеперечисленных параметров состоит из оценки нескольких
компонентов. Например, уровень внутриотраслевой
конкуренции складывается из таких параметров, как количество игроков на рынке, темпы роста рынка, уровень
дифференциации продукта на рынке, а также ограничение в повышении цен. Последующие действия методики
определения эффективного управления и развития направлены на формирование выводов по каждому из направлений, и разработке рекомендуемой стратегии для
устойчивого развития экономического субъекта в данных конкурентных условиях.
Анализ сильных и слабых сторон экономического
субъекта проводится на основе методики SWOT- анализа. Данный инструмент позволяет выявить сильные
и слабые стороны экономического субъекта, фокусируясь на условиях и взаимодействии с внешней средой.
Сильные стороны экономического субъекта характеризуют конкурентные отличия экономического субъекта
на рынке. Слабые стороны отражают недостатки в деятельности экономического субъекта, которые, в свою
очередь, могут быть ликвидированы за счет возможностей данного субъекта. Наиболее опасной зоной считается сочетание угроз для экономического субъекта,
негативно влияющих на его и без того слабые стороны.
Выполнение SWOT - анализа реализовывается путем
взвешенного оценивания каждого из параметров и формулирования итогового вывода с целью реализации эффективной стратегии управления и развития.
Следует отметить, что анализ окружающей среды
может реализовываться через такой инструмент как
PEST анализ. Этот инструмент предназначен для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые влияют
на бизнес экономического субъекта.
Помимо SWOT и PEST анализа необходимо провести комплексный анализ взаимодействия экономического субъекта со стейкхолдерами позволяющего успешно
осуществить реализацию концепции устойчивого развития. В рамках данного анализа исследуются интересы
стейкхолдеров, проводится оценка их влияния, ранжируется и приоретизируются их требований [6].
Митчеллом, Аглом и Вудом разработана модель
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взаимодействия со стейкхолдерами в которой присутствуют три критерия для оценки стейкхолдеров: власть,
легитимность и срочность. Данные критерии помогают
оценить силу возможного воздействия определенной
группы стейкхолдеров на деятельность экономического
субъекта. Группы, объединенные по данным критериям,
представляет рисунок 2 [7, C. 53–57.].
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ССП определяет четыре стратегических направления: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы,
а также обучение и возможность развития. Их взаимосвязь представлена на рисунке 3.
Несомненно, все вышеперечисленные инструменты
направлены на отражение деятельности экономического
субъекта в разрезе «AS-IS» (как есть) для того, чтобы
предопределить стратегию для достижения поставленной цели, то есть для того, чтобы реализовать статус
«TO-BE» (как должно быть).
Вышеобозначенные составляющие являются инструментами в комплексном механизме эффективного
управления и развития экономического субъекта (рисунок 4).

Рисунок 2 - Модель взаимодействия со стейкхолдерами Митчелла, Агле и Вуда
Традиционным инструментом в оценке стейкхолдеров считается карта интересов, по результатам которой
строится матрица приоритетов [17-22]. Карта интересов
включает в себя такие параметры, как название группы
стейкхолдеров, оценка степени поддержки или противодействия, выявление мотивов и интересов стейкхолдеров, их силы влияния, инструментов влияния, а также
разработка стратегии взаимодействия. Исходя из оценочных параметров (степень поддержки/противодействия и сила влияния) строится матрица приоритетов.
Благодаря использованию данных инструментов, экономический субъект может выработать грамотную стратегию по отношению к стейкхолдерам, что положительно
отразится на устойчивости его развития.
Еще одним важным инструментом эффективной
стратегии управления и развития экономическим субъектом является Сбалансированная Система Показателей
(ССП). Система сбалансированных показателей наиболее эффективна и широко используемая в коммерческих,
государственных, промышленных и некоммерческих
экономических субъектах во всем мире концепцией реализации стратегии компании путем ее декомпозиции на
уровне оперативного управления и контроля на основе
ключевых показателей эффективности.
Инструмент ССП обеспечивает интеграцию финансовых и нефинансовых индикаторов с учетом причинноследственных связей между показателями результатов
и факторы, под влиянием которых они формируются.
Такой подход позволяет проводить детальный мониторинг деятельности экономического субъекта в рамках
стратегического фокуса, повышения эффективности и
результативности управленческих решений.

Рисунок 3 - Взаимосвязь элементов ССП (составлено автором)
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Рисунок 4 - Механизм обеспечения устойчивого развития экономического субъекта (составлено автором)
Безусловно, механизм управления устойчивым развитием состоит из совокупности принципов, форм, методов и инструментов, обеспечивающих стабильную и
эффективную работу экономического субъекта.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Руководство многих
экономических субъектов, рассматривающее концепцию устойчивого развития в качестве современного и
высокоэффективного подхода к стратегическому управлению и развитию экономического субъекта, обеспечивают свой бизнес высокоэффективными инструментами
в достижении постеленных целей. Основу такой политики должны, с одной стороны, составлять бизнес-процессы экономического субъекта, обеспечивающие оптимизацию различных ресурсов, от экономических до
человеческих, и сотрудники, разделяющие принципы
рассматриваемого субъекта и способные к их внедрению и реализации. С другой стороны, воздействие на
потребителя и в определенной степени его воспитание
в традициях сохранения окружающей среды и здоровья
оказывает позитивное влияние на сохранение экономическим субъектом верности принципам устойчивого
развития и поддержку баланса между тремя наиболее
важными составляющими бизнеса: экономическая, экологическая и социальная.
Следовательно, эффективная стратегия управления
и развития экономического субъекта и концепция его
устойчивого развития реализуются только при условии,
что деятельность данного субъекта всесторонне направлена на достижение целей концепции через применение
различных управленческих инструментов.
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СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные аспекты системы передачи данных, а также защиты информации при обмене информацией. Важность защиты информации в современном мировом пространстве является
одним из приоритетных направлений, как на уровне военных ведомств, так и на уровне государства в целом. В
статье отмечено, что передача и обмен информации не должны нарушать требования ее конфиденциальности по
отношению к участникам передачи информации, акцент в первую очередь ставиться на секретности и целостности информации. В настоящее время создаются различные системы защиты информации, что обусловлено многообразием возможностей построения информационных систем. При создании таких систем защиты, необходимо
учитывать индивидуальные особенности отдельно взятой информационной системы. Практическая задача обеспечения защиты информации состоит в разработке модели системы информационной безопасности. Приоритетным
направлением системы безопасности информационной среды является сохранность ее целостности и секретности.
Целостность и конфиденциальность информации обеспечивается за счет использования современных систем безопасности способных предотвратить утечку информации и ее несанкционированный захват. По сути, конфиденциальную информацию можно определить в группу информации содержащей коммерческую тайну. Нейтрализация
источников угроз информационной системы важная задача для любого военного ведомства в частности и государства в целом. Практическая задача обеспечения защиты информации состоит в разработке модели объективной
оценки информационной системы безопасности, позволяющую выявить уязвимость в части защиты информации
в ней. Такие модели необходимы для анализа общей ситуации в части информационной безопасности системы,
чтобы разрабатывать стратегические решения при организации механизма защиты информации. Механизм защиты
информации включает в себя различные средства и методы, меры и мероприятия, обеспечивающие надежность сохранности передаваемой, хранимой и обрабатываемой информации.
Ключевые слова: данные, система, защита, информация, обмен, конфиденциальность, участники, целостность,
безопасность, источники угроз, секретная информация, военные ведомства, стратегические решения, механизм.
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Abstract. The article reveals current aspects of the data transmission system, as well as information security in the exchange of information. The importance of protecting information in the modern world space is one of the priorities, both at
the level of military departments and at the level of the state as a whole. The article notes that the transfer and exchange of
information should not violate the requirements of its confidentiality in relation to the participants of the transfer of information, the emphasis primarily on the secrecy and integrity of information. Currently, various information security systems are
being created, due to the variety of possibilities for building information systems. When creating such protection systems, it
is necessary to take into account the individual characteristics of a single information system. The practical task of ensuring
the protection of information is to develop a model of an information security system. The priority direction of the security
system of the information environment is the safety of its integrity and secrecy. The integrity and confidentiality of information is ensured by the use of modern security systems capable of preventing the leakage of information and its unauthorized seizure. In fact, confidential information can be identified into a group of information containing a commercial secret.
Neutralizing the sources of threats to the information system is an important task for any military department in particular
and the state as a whole. The practical task of ensuring the protection of information is to develop a model for an objective
assessment of the information security system, which allows identifying vulnerabilities in terms of information protection
in it. Such models are necessary for analyzing the overall situation in terms of information security of a system in order to
develop strategic decisions when organizing an information protection mechanism. The information protection mechanism
includes various means and methods, measures and measures ensuring the reliability of the security of information transmitted, stored and processed.
Keywords: data, system, protection, information, exchange, confidentiality, participants, integrity, security, sources of
threats, secret information, military departments, strategic decisions, mechanism.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время, как отмечается многими исследователями
(Боброва Н.А. [1], Бурдов С.Н. [2], Потрашкова О.А. [3],
Хлестова Д.Р. и Попов К.Г. [4] и др. [5-20]), все актуальнее становится проблема защиты информации при
обмене информации. Острым вопросом встает вопрос
непрерывности технической защиты, особенно конфиденциальной информации.
Вопросы системы безопасности информационной
среды во главу угла ставят целостность и секретность
данной информации по средствам обеспечения ее защиты.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой. Анализ последних
исследований и публикаций показал, что аспекты эффек104

тивной защиты информации при обмене в системе передачи данных в современном мире достаточно актуальны
и требуют беспрерывного контроля. С.Ю. Борзенковой,
О.В. Чечугой и В.А. Селищевым рассматриваются вопросы применения ситуационного направления «на основе разработки и использования сигнатурных моделей
для принятия наилучшего решения при управлении объектами защиты информации» [5, с. 200]. Н.А. Боброва
отмечает, что «под видом обеспечения информационной
безопасности, под предлогом защиты информации и, наконец, обеспечения конфиденциальности служебных
сведений действует и процветает тенденция сокрытия
информации» [6, с. 55].
Формирование целей статьи (постановка задания). Основной целью научной работы является то, что
передача данных военными ведомствами должна быть
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надежно защищена при обмене информацией между
участниками процесса взаимодействия. Обусловленная
приоритетность вышеобозначенных вопросов способствует активной разработки систем защиты информации
и ее механизмов.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Информационная зависимость настоящего мирового пространства неоспорима. Актуальность высказывания английского финансиста Натана Ротшильда «кто
владеет информацией, тот владеет миром» как никогда
ощущается и сегодня, и это очевидно, так как без информации невозможно формировать законодательство, осуществлять экономические, политические, социальные
действия, развивать науку и технику.
По своим свойствам информация может быть общедоступной, иметь ограниченный доступ и может быть
конфиденциальной или секретной. Законодательством
Российской Федерации предусмотрено [7], что:
1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
2) информационные технологии - процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления
таких процессов и методов;
3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий и технических средств и т.д.
Статьей 9 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»,
обусловлено значение информации подлежащей защите
«информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную, профессиональную, личную и семейную тайну, а также персональные данные» [7].
Информацию, имеющую статус тайной информации
можно определить в группу конфиденциальной информации. Несмотря на законодательное регулирование
конфиденциальной информации, дискуссионность вопросов ее конфиденциальности отражается в научных
отдельных трудах российских ученых: С.Н. Бурдова,
К.Г. Попова, О.А. Потрашкова, И.М. Рассолова, А.В.
Семашко, Д.Р. Хлестовой и др.
По мнению Н.А. Боброва «понятие конфиденциальной
информации совпадает с понятием служебной тайны при
условии, если понятие служебной тайны не трактуется
расширительно» [1].
Так С.Н. Бурдов отмечает «необходимо упорядочивание и определенная иерархия конфиденциальной
информации для построения эффективной системы
ответственности за разглашение каждого вида тайн» [2].
О.А. Потрашкова пишет «отнесение информации к
коммерческой тайне должно основываться на принципе
экономической обоснованности и своевременности» [4].
В свою очередь Д.Р. Хлестова и К.Г. Попов указывают на то, конфиденциальная информация должна
подвергаться целенаправленной и непрерывной
технической защите [3].
Современные условия функционирования военных
ведомств информационный потенциал ставят на одну
ступень с человеческим, финансовым и ресурсным
потенциалом. Такой подход определен важностью
информации и системы передачи данных между
участниками взаимоотношений.
Приоритетным направлением системы безопасности
информационной среды является сохранность ее
целостности и секретности. Целостность и конфиденциальность информации обеспечивается за счет
использования современных систем безопасности
способных предотвратить утечку информации и
ее несанкционированный захват. По сути, конфиденциальную информацию можно определить в
группу информации содержащей коммерческую тайну.
Нейтрализация источников угроз информационной
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системы важная задача для любого военного ведомства
в частности и государства в целом. Следует обратить
внимание на источники, определяющие угрозу безопасности информационным системам (рисунок 1).
Практическая
задача
обеспечения
защиты
информации состоит в разработке модели объективной
оценки информационной системы безопасности,
позволяющую выявить уязвимость в части защиты информации в ней. Такие модели необходимы для анализа
общей ситуации в части информационной безопасности
системы, чтобы разрабатывать стратегические решения
при организации механизма защиты информации.
Механизм защиты информации включает в себя
различные средства и методы, меры и мероприятия,
обеспечивающие надежность сохранности передаваемой,
хранимой и обрабатываемой информации.
В настоящее время, когда высокие технологии
достигли таких высот развития, защита информации
стала приоритетной задачей любого военного ведомства.
Сегодня каждый сотрудник военного ведомства
имеет при себе смартфон, на который он не только
может сфотографировать данные, но и подключиться к
внутренней сети ведомства и скачать всю необходимую
информацию, а вот уже как он ее будет использовать во
благо или во вред данного ведомства никто не может
проконтролировать.
Однако, запрещать доступ к корпоративной почте
или к интернету на сегодняшний день нельзя, так как
это будет тормозить процессы управления военным
ведомством.
В этой связи необходимо правильно определить
какая информация в военном ведомстве является
конфиденциальной и к ней нужно ограничить доступ, а
какая должна быть доступна любому сотруднику, ну и
конечно не стоит забывать, что требования регуляторов
рынка к публичным экономическим субъектам на
сегодняшний день очень высоки и большая часть
информации должна быть публичной.

Рисунок 1 - Источники, определяющие угрозу безопасности информационным системам (составлено
автором)
Проблемы информационной безопасности сопутствуют деятельности любых военных ведомств, и так же
присущи жизнедеятельности физических лиц. С широким применением интернет–технологий данная проблема еще более усложнилась. Так с помощью различных
хакерских атак, взломов личных и корпоративных сайтов, преступники получают различную конфиденциальную информацию как ведомств, так и экономических
субъектов. Большим спросом на «теневых» рынках обладают пакеты баз данных как экономических субъектов, так и физических лиц [8].
Не следует забывать о том, что имеется множество
способов утечки информации военных ведомств и путей
несанкционированного доступа к ней. Мы систематизировали основные способы утечки информации военных
ведомств и несанкционированного доступа к ней и представили эти способы на рисунке 2.
Эффективное функционирование системы защиты
информации возможно лишь в том случае, если военные
ведомства предусмотрены следующие мероприятия:
- постоянное обновление системы обеспечения ин105
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формационной безопасности;
- комплексные организационно-технологические мероприятия;
- совершенствование и обновление программных и
технических продуктов;
- соблюдение законодательно-правовых норм.

ции, а также предупреждающих ее утечку.

Рисунок 3 - Основные направления конфиденциальности служебной информации военного ведомства (составлено автором)
Рисунок 2 - Способы утечки информации экономического субъекта и несанкционированного доступа к
ней (составлено автором)
Комплексный подход обеспечения безопасности системы передачи данных и защиты информации при обмене ею, противодействуя угрозам, формирует архитектуру безопасности информационной системы военных
ведомств. Однако следует помнить, что, Век прогресса
любую систему защиты информации не определяет,
как абсолютно безопасной. Следовательно, военным
ведомствам необходим постоянный поиск такой системы, которая имеет высокий уровень защиты в сфере
информационных систем и эффективно функционирует
на протяжении определенного времени (и этот процесс
цикличен).
Как отмечает А.А. Хохлов, «информационные системы управления специального назначения позволяют решить следующие задачи:
- поиск информации по запросам в распределенной
базе данных;
- оперативный целевой сбор информации непосредственно от объектов управления и других источников, для решения оперативных вопросов управления по
запросам пользователей» [9].
Обусловливая важность вопроса системы передачи
данных и защиты информации военными ведомствами
при обмене ею, необходимо выделить роль работников в
данной важной системе. Информационные системы, как
в прочем и вся финансово-хозяйственная политика военных ведомств центром распределения действий определяет работника. Следовательно, работник является
основным источником как формирования и накопления
информации, так и ее распределения, и, увы, хищения.
Сложившейся практикой определены основные
аспекты взаимодействия работника военного ведомства
с информацией, которые позволяют получить необходимый объем информации как для использования ее в служебных целях, так и для возможной перепродажи или
хищения в других корыстных целях. Основные информационные аспекты, которые можно отнести к аспектам
«служебной тайны» военного ведомства представлены
на рисунке 3.
А.А. Антопольский отмечает «предусматриваются
нормативно-правовые акты, регулирующие различные
аспекты защиты служебной тайны. Согласно выводам,
нормы российского законодательства, регулирующего
служебную тайну, не представляют собой единую систему, и таковые нормы, равно и упоминания о служебной тайне, обнаруживаются во множестве нормативных
правовых актов, причем не законодательного, а ведомственного уровня» [10]. Устанавливая важность защиты
информации военному ведомству необходимо обратиться к средствам ее защиты, т.е. совокупности научно-техническим разработок инженерно-информационного значения, обеспечивающим сохранность, защиту информа106

Государство для получения и обмена информацией
внедряет разного рода информационные системы, и использует глобальную сеть Intenet. Военные ведомства
также осуществляют обмен информацией между участниками их процесса взаимодействия посредством сети
Internet, что ставит вопрос о защите информации при
передаче данных во главу угла наиболее значимых задач
успешного функционирования как на макроуровне, так
и на микроуровне.
Отнесение информации к категории общедоступной
упрощает построение системы защиты такой информации. В обратном случае, если информация является
конфиденциальной и подлежит защите в соответствии
с действующим российским законодательством, необходимо наличие в военном ведомстве подразделения
обрабатывающего данную информацию, так как в ней
содержится информация, имеющая гриф секретности.
Обмен данными между участниками информационного поля должен проходить с учетом средств защиты
от несанкционированного доступа. При этом методы,
способы и средства соответствующих модификаций
подбираются индивидуально к каждому участнику. В
свою очередь, комплексная система защиты информации должна включать в себя не только индивидуальные
средства защиты, но и систему контроля для противодействия потенциальным злоумышленникам и способствовать защите информации от утечек по техническим
каналам. Как один из аспектов совершенствования системы защиты информации, военному ведомству необходимо обеспечить получение экспертного заключения
у соответствующих органов о проработанности технической защиты.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В заключении статьи
необходимо отметить, что информация представляет
собой совокупность каких-либо сведений, данных, передаваемых устно, письменно либо другим способом.
Защита информации характеризуется комплексностью
мероприятий направленных на обеспечение ее безопасного хранения и взлома. Военные ведомства обладают
информацией, которая имеет высокий уровень секретности и основной задачей ведомств выступает защита
имеющейся у них информации. Информация военных
ведомств может изменяться с учетом различных факторов, что определяет важность ситуационного анализа
на данный момент. В свою очередь, на основе ситуационного анализа ситуационное управление представляет
собой метод управления системой защиты информации.
Цель такого управления заключается в принятии лучшего решения в условиях сложившейся оперативной
обстановки для достижения наиболее благоприятного
исхода. Разработка механизмов, обеспечивающих эффективность и защищенность информационных систем
военных ведомств требует постановки и решения ряда
важных задач, затрагивающих синтез научно-технических методов и подходов, направленных на многоуровScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2(4)
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невый комплекс защиты.
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Conditions of accommodation of scientific materials

Условия за публикуване на научни статии от български и чужди автори
„Балканско научно обозрение”
„Хуманитарни Балкански изследвания”
„Научен вектор на Балканите”
Кратките изисквания към научните материали (образци за оформление на материалите и пълните
изисквания за това за представени по-подробно в „Положението на списанието” и архива «2018_08–BSR_
HBR_SVB»
Структурни параметри:
Статиите следва да притежават елементи, отговарящи на следните параметри:
– Постановка на научния проблем в общ вид и нейната връзка с останалите систематизирани във времето
научни и практически задачи.
– Анализ на последните изследвания и публикации, в които се разглеждат аспекти от този проблем, на базата
на който залага автора; извеждане на неразрешените по-рано части от общия проблем.
– Формиране целите на статията (постановка на задачата).
– Изложение на основния материал от изследването с пълно обосноваване на получените научни резултати.
– Изводи, които произтичат от изследването и перспективи за по-нататъшно развитие на това научно
направление.
– Списък литература.
Технически параметри:
Названия на файловете:
– Фамилия_научно направление_град (например: Иванов_педагогика_Пловдив)
Общ обем: 3-5 страници печатан текст формат А-4 (до приложения списък на използваната литература).
Стандарти: шрифт Times New Roman, размер на буквата или на знака по вертикала– 10, максимален интервал
– 1, отстояние на абзаца– 0,5 см, всички полета – 2 см, литература – ПО ХРОНОЛОГИЯТА НА ПРОЯВЯВАНЕ
В ТЕКСТА (не по-малко от 20 наименования), редактор Word, тип на файла – документ Word 97-2003
(задължително).
Ключовите думи (три изречения) и анотация (не по-малко от 150-200 думи) на руски и английски език.
Цялостни интервали между цифрите, инициалите и фамилията.
Не бива да се бърка тире (-) и дефис (-).
Формулите следва да се оформят при помощта на редактора на формули «MathType» или «Microsoft
Equation», размер на символите – 10 (задължително), дължината на формулите не бива да превишава 80 мм
(задължително), латинските символи се набират с курсив, гръцките с прав шрифт.
Рисунки, изпълнени с векторна графика, следва да бъдат поместени в един обект или да бъдат групирани.
Сканираните рисунки се изпълняват с разделителна способност не по-малка от 300 dpi.
Справочна информация:
1. За да се определи УДК (универсална десетична класификация-научни области) могат да се използват
следните линкове:
А) http://pu.virmk.ru/doc/UDK/index.html
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2. За превод на английски език или на други езици могат да се използват следните линкове (НО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕВЕДЕНИЯ ТЕКСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДАДЕ НА ФИЛОЛОГ):
А) http://translate.yandex.ru/ (превод на презимето и научната степен)
Б) http://translate.google.com/
АКО ВЪЗНИКНАТ ВЪПРОСИ ГЛЕДАЙТЕ ОБРАЗЦИТЕ!
Материалите постъпват в редакцията:
до 1 март (мартенски номер)
до 1 юни (юнски номер)
до 1 септември (септемврийски номер)
до 1 декември (декемврийски номер)
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