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Abstract.  The article concerns the author's concept of freedom pedagogy, which 
being an alternative to the traditional system of upbringing, can serve as the basis for 
the establishment of upbringing space for free self-determination of a personality, 
providing conditions for manifestation and development of pupils’ personality 
freedom, in modern pedagogical practice. 

Keywords: alternative education, freedom pedagogy, freedom of a personality, 
free self-determination, educational space. 

Introduction. Reconstruction of the Ukrainian education system in accordance 
with the democratic values of the European community requires new benchmarks in 
determining the tasks of modern education, which should be aimed at developing a 
self-sustained, independent, creatively thinking person, able to work actively, make 
decisions and take responsibility for their consequences. The acute need of the 
present society in active, creative, internally free person, focused at  universal human 
values, a person who can live in conditions of freedom, realize his or her self-worth 
and uniqueness, and feel the interrelation with the world in general, undoubtedly lead 
to certain positive movements in democratization of the educational process. 
However, the actual departure from totalitarianism and the pluralism of pedagogical 
reflection is possible only in result of introduction of alternative approaches into 
practice of modern education and upbringing 

In national educational thought the alternative pedagogy is treated as a current 
that reaches the basics of movement of a new type of education based on principles of 
freedom, but at the present stage is associated with the experience of reforming the 
educational process, with pedagogical innovation, experimentation or innovative 
projects aimed at bringing in educational theory and practice new ideas and prospects 
of development. This type of pedagogy is associated with different from the 
conventional, dominant forms and methods and organizational models of education 
and upbringing. As remarked by O. Zabolotna [1], similar to political process in 
which the opposition in an ideal is designed to be an incentive to improve the current 
government, alternative pedagogy, creating competition to traditional pedagogy, 
stimulates its development, indicates weaknesses, an indirectly offers alternative 
solutions to problems. 

Alternative education, as a field for implementation of alternative pedagogy 
ideas in practice, is defined in international pedagogical dictionary of UNESCO as a 
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general term for patterns that offer an alternative to traditional, institutional 
education, or movements that reject formal education, that is, a kind of opposition to 
the existing educational system [2]. 

One of the alternatives that, no doubt, can become a stimulus for reconstruction 
of the traditional system of education in Ukraine is Pedagogy of freedom, which in 
our reasonable author's concept we treat as a modern direction of humanistic 
pedagogy that deals with theoretical and practical bases of upbringing of inner 
freedom of an individual, development of its subjectivity, self-awareness, ability of a 
conscious and responsible self-realization, ability to make independent decisions and 
to realize their own course of life. 

Ukraine has taken course to humanization of education which brings certain 
improvements, yet in nowadays national educational space the previously formed 
educational pattern is implemented, that inherently is reproductive. It implies 
existence of two hierarchically subordinate units: a teacher as the source of truth, and 
a student as its "recipient". These initial positions do not allow realizing a subject-to-
subject pattern of education. A personality formed in hierarchical dependence easily 
yields to social manipulation, and is not ready for constructive self-determination, 
partner collaboration in conditions of freedom. 

Inadequacy of existing education pattern to modem social and cultural 
requirements puts the society in general and teachers in particular to the problem of 
bringing the declared humanistic principles of national education in line with 
democratic society values. It is exactly Pedagogy of freedom that can serve as 
conceptual basis for solving this problem. The socio-cultural situation in nowadays 
Ukraine creates basis for Pedagogy of freedom in theoretical reflection as well as in 
practical educational activities and allows theorists and practitioners of pedagogy to 
finally get free from shackles of totalitarian education. Consequently, the appeal to 
theoretical principles of concept of pedagogy of freedom and revealing of 
possibilities of creation of educational space of free self-determination of an 
individual in modern pedagogic practice which, in our opinion is one of the actual 
directions of domestic pedagogic science development, is the purpose of this article. 

Main text.  We have to note that in different periods of time philosophical and 
pedagogical ideas of freedom in the process of upbringing of a personality were 
developed, enriched and transformed under the influence of various factors: the state 
of economy and culture, socio-psychological climate of society, national traditions 
and more. In terms of history, development of ideas of free education is inextricably 
linked with formation of liberal-democratic traditions of public life, with increased 
attention to human individuality not as a disciplined pupil, but as the subject of his 
own life. Critical historical periods, characterized by worsening of socio-cultural 
situation, destruction of world view systems and ideals, are always accompanied by 
rapid increase in awareness, protests against social oppression, which find expression 
also and in the sphere of education. Thus, ideas of freedom gained their brightest 
manifestation in the era of Antiquity (Ancient Greece, VIII - V century. BC), 
Renaissance (XI-XVI century, especially Italy, France, Germany), Enlightenment 
(XVIII c.), mid XIX (Russian Empire), border of XIX - XX centuries, - generally in 
Europe. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 5 



 Том 3. Выпуск 46                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

The socio-economic changes that took place in late XIX century initiated 
crystallization of Freedom pedagogy ideas in the national educational space. It was at 
that time that public interest to problems of education extended, and immanently 
inherent to national pedagogic tradition interest towards personality of a child gained 
its most powerful manifestation. Humanistic traditions of national education 
(H.Skovoroda, K.Ushynskiy, L.Tolstoy) receive additional impetus for intellectual 
and spiritual enrichment. The national theoretical and practical pedagogy ran into 
urgent challenge to revise pedagogical ideal, find ways of upbringing of an active, 
initiative personality, capable of independent creative activity. 

Sociality of the ideas of freedom nowadays is a unique feature of their 
activation. It is conditioned by genetic link with liberation movement of the late XIX 
- early XX century, strengthened by powerful fervor of social protest and it is 
peculiar for its search of samples of harmonious device of social life. The idea of a 
just social design extrapolated into pedagogy resulted in emergence of a new view on 
a child in conditions of educational process and led to proclamation of immunity of 
its nature. 

Pedagogical thought of that time confidently predicted that the twentieth century 
will be the century of "teaching", that is, the questions about appropriate child-
rearing, the radical improvement of material and spiritual foundations of society will 
take honorable place among other problems, and it is the child that becomes the 
center of life, and all education will be built around a child because the child is the 
future. 

In the beginning of the twentieth century the solid ideological and theoretical 
core of humanistic concept of free education in Ukraine was gradually formed. It 
absorbed the most important notions which expressed the creed of the then 
progressive educational thought.  

In the process of research of fundamental principles of formation and 
development of pedagogy of freedom as a multidimensional socio-pedagogic 
phenomenon, revealing of its theoretical, conceptual, procedural and technological 
foundations, we worked out a conceptual pattern of this phenomenon on the basis of 
modern rethinking of key ideas of free education and found out the ways of how to 
apply them in present-day pedagogic practice [3]. 

The goal of education in the context of pedagogy of freedom is an internally 
liberated personality, ready for self-determination in life and characterized by such 
features as high level of self-actualization needs, focusing on higher existential values 
(goodness, truth, justice, beauty, etc.); the ability for self-regulation in everyday 
activity and behavior; aspiration to competence; realistic and unbiased perception of 
the world, openness to new experience and eagerness for the search of truth; the 
ability to take into consideration different viewpoints; positive I-concept; strong will 
power which makes it possible to overcome internal and external obstacles on the 
way of assertion of his/her own personality values; self-esteem in unity with 
readiness to respect other people; democratic style of communication, perception of 
socio-cultural norms and yet critical attitude to them, the ability to form individual 
"personality standards". From the pedagogical point of view a personality who 
possesses the above mentioned qualities may be considered as the ideal of education 
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directed towards values of freedom. 
We perceive realization of the substantiated by us concept of pedagogy of 

freedom in formation of educational space for independent self-determination, and 
provision of conditions for revealing and developing of personality freedom of 
learners. 

In the process of our studies we found out that psycho-pedagogical conditions of 
inner freedom development of an individual are as follows: expansion of the 
boundaries of realization by a human being of his/her physical, mental and spiritual 
strength, self-cognition and cognition of the surrounding reality; providing of an 
individual with "space free from supervision"; creation in pedagogical process the 
situations of uncertainty which induce pupils for self-determination and making 
independent choices; orientation of pedagogical process towards development of 
individual inclinations and aptitudes of pupils, facilitation of their creative self-
realization, the maximum enrichment (amplification) of the content, forms and 
methods of specific children ways of activity and communication, realization of 
potential opportunities for development that are available in childhood; formation of 
emotionally comfortable educational environment that stimulates an individual for 
exposure of his/her subjective activity; humanization of pedagogical process on the 
basis of principles of dialoguezation, problematization, personalization and 
individualization. 

Practical implementation of these psycho-pedagogical conditions requires to 
design appropriate educational environment which stimulates expression of 
subjective activity and self-determination of an individual. We consider the 
educational space of free self-determination as a specially organized pedagogical 
environment that provides opportunities for expression of different forms of 
subjective activity of an individual, such as: initiative which manifests itself in 
initiation and deployment of an activity without external motivation; volition which 
insures mobilization of a pupils' resources to overcome objective and subjective 
obstacles on the path of their activity of which they are fully aware; creativity which 
manifests itself in solving the tasks for which neither ways of solution nor probable 
results are not known beforehand; ability to think or act extra situationally, that is to 
go beyond the situational frames of activity set by socio-cultural norms or prompted 
by former experience of pupils; self-management which manifests itself in 
individuals who consciously govern their capabilities, design and implement their 

life strategies, organize their life-path. [10, p.282-304]. 
We designed the model of educational space for free self-determination of 

individuals, the main structural units of which are physical environment, social and 
psychological factors and the program of education. Accordingly, the structural 
pattern of this space contains three basic components: spatial -subjective, socio-
psychological, organizational and pedagogical. 

The educational space, directed to development of the inner freedom of an 
individual, provides opportunities to satisfy basic needs and obtain personality values 
of all subjects of educational process, primarily the pupils. What is meant here is 
compliance of spatial and subjective, social and psychological, organizational and 
pedagogical components of educational space with needs and abilities of children as 
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subjects of the educational process. 
The leading role in setting the "zone of developmental opportunities" belongs to 

organizational and pedagogical component, which is designed to adequately mediate 
and organize in the rational way the interaction of the subjects of educational process 
with the objective, social and psychological components of the educational space. 
Effective functioning of each of these components is only possible the following 
certain conditions: 

- spatial-subjective component provides heterogeneity and complexity of the 
environment; interrelationship of functional areas; flexibility and controllability of 
the environment; individualization of the environment; authenticity of the 
environment; 

- socio-psychological component provides mutual understanding and 
satisfaction from relations of all subjects of the educational process; positive and 
optimistic mood of all subjects of the educational process; the authority of teachers; 
partnership of all subjects participating in management of educational process; 
cohesion and consciousness of all subjects; 

- organizational and pedagogical component provides freedom and the right for 
choice in educational process; recognition of self-worth of the child and childhood as 
a special phase of life of a human-being; dialoguezation of teaching space; 
personalization of pedagogic relationships; problematization of educational process, 
individualization of educational interaction. 

Summary and conclusion. Thus, the fundamental condition for growth of a 
child's personality, disclosure of his/her uniqueness and singularity, development of 
ability for self-determination and self-control is the atmosphere of freedom, which is 
cultivated in the pedagogical environment. Freedom of a child is an essential 
condition for realization of his/her needs and interests, including the need for 
communication, self-assertion, trying of his/her strength, and creative abilities. While 
existing in an active educational environment in which various opportunities for free 
choice and expression of subjective activity are provided, an individual is directed 
towards such opportunities which are currently identified as the most important, 
adequate to the inner tendencies of his/her development. Freedom provides 
opportunity for creative self-disclosure and requires an individual to correlate his/her 
needs with the interests and freedoms of others, thus ensuring conditions for 
formation of responsibility and self-control, for realization of interconnection with 
realities of life, legal and moral norms of society. 

Effective functioning of the educational space of free self-identification of an 
individual envisages a special type of pedagogic activities which support 
development of subjective activity of pupils. This, in turn, puts special demands to 
teachers capable to solve these tasks. Their personal and professional standpoint, 
which enables the teachers to work in the mainstream of the pedagogy of freedom, 
plays a decisive role. The basic components of this standpoint are as follows: 
perception of a pupil's personality as a value; positive I-concept of the teacher, 
orientation on invariant principles of pedagogy of freedom. 

Анотація.  
В статті  подана авторська концепція педагогіки свободи, яка будучи альтернативою 
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традиційній системі виховання, може стати основою для створення у сучасній педагогічній 
практиці  виховного простору вільного самовизначення особистості, що забезпечує умови 
для прояву та розвитку особистісної свободи вихованців.  

Ключові слова: альтернативна освіта, педагогіка свободи, особистісна свобода, вільне 
самовизначення, освітній простір. 

 Анотация.  
В статье представлена авторская концепция педагогики свободы, которая, будучи 

альтернативой традиционной системе воспитания, может стать основой для создания в 
современной педагогической практике воспитательного пространства свободного 
самоопределения личности, обеспечивающего условия для  проявления и развития 
личностной свободы воспитанников. 

Ключевые слова: альтернативное образование, педагогика свободы, личностная 
свобода,  свободное самоопределение, образовательное пространство. 
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Анотація. У статті розглянуто етапи організації семінару-дискусії. 

Зазначено фактори ефективності його проведення. Показано методику 
підготовки і проведення семінару-диспуту. Визначено вимоги до підбору 
питань для диспуту  та правила проведення семінару-дискусії. 

Ключові слова: дискусія, диспут, семінар-диспут, методика, правила 
проведення семінару-дискусії, фактори ефективності проведення семінару-
дискусії. 

Вступ. Сьогодні  методика  соціально-педагогічних  дисциплін (МВСПД) 
виступає переважно  в  ролі  інтегрованої  навчальної  дисципліни.  Фактично  
вона перебуває  в  зародковому  стані.  Недостатність  її  наукового  статусу 
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зумовлена  незначним  терміном  існування.  Учені,  що  займаються  
дослідженням  наукових  проблем  МВСПД,  використовують  дидактичні та  
методичні (з  дидактики  вищої  школи,  педагогіки  вищої  освіти, методики  
викладання  у  вищій  школі)  теоретичні  й  емпіричні  напрацювання.  
Дисципліна «Технології соціально-педагогічної діяльності» є однією з 
основних у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій, тому 
майбутні магістри, які обрали викладацьку професію мають оволодіти 
методикою її викладання загалом, та методиками різних форм її проведення, 
зокрема. 

Огляд літератури. Дослідженню семінарського заняття як форми 
навчання присвячені праці багатьох науковців: А. Алексюка, Д. Бейн, 
А. Бондар, А. Вербицького, В. Зав'ялова С. Зінов’єва, Б. Єсипова, П. Лузана, 
В. Стрезікозіна, М.Фіцули та ін. Дослідженням  наукових  проблем  методики 
викладнання соціально-педагогічних дисциплін займаються вчені: Р. Вайнола,  
А. Капська,  Н. Ларіонова,  В. Поліщук,  Л. Пундик,  С. Сисоєва,  В. Симонович,  
Н. Штика, Я. Юрків та ін.  

Основний текст. У педагогічних працях сучасних дослідників 
зазначається, що семінар-дискусія може виконувати у навчальному процесі 
декілька функцій: а) подання суперечливого, проблемного матеріалу, в якому 
група самостійно обирає правильну точку зору; б) демонстрування різних 
підходів до аналізу тих чи інших явищ, процесів: в) спільне обговорення та 
вирішення проблем; г) обмін досвідом між слухачами; д) швидкий всебічний 
розгляд проблем і знаходження нетрадиційного чи оптимального рішення; е) 
формування інтелектуальних вмінь та навичок конструктивного вирішення 
суперечок, надання можливостей прояву творчих здібностей, ініціативності 
студентам; є) стимулювання учіння студентів тощо [1, с.148].  

На таких заняттях метод дискусії може реалізовуватися в різних формах. 
Найпростіша форма організації дискусії – фронтальна. Вона 
найрозповсюдженіша у вітчизняній педагогічній практиці. Але при цьому 
важко досягти навчальних цілей: дискусія як метод навчання ефективна тоді, 
коли кількість учасників не перевищує 15 осіб.  

У сучасній методиці навчання розроблені і інші форми дискусії, які 
потребують самостійної попередньої підготовки їх учасників у відповідності зі 
сценарієм та системою стимулювання – диспут, круглий стіл, засідання 
експертної групи, форум, симпозіум, мозкова атака (мозковий штурм) та ін. На 
відміну від фронтальної дискусії, у дискусіях визначених видів відбувається 
розподіл студентів на підгрупи (ланки). Кожна підгрупа отримує індивідуальне 
завдання. При цьому кожний учасник семінару заздалегідь знає коло питань, які 
будуть обговорюватися та правила стимулювання активності. Важливо, щоб 
завдання чи питання, які виносяться на семінар,  були проблемними.  

П. Лузан називає такі етапи організації семінару-дискусії: 
Підготовчий етап. Аналіз змісту навчального матеріалу, міжособистісних 

взаємин у студентській групі, психологічних особливостей студентів, 
формулювання навчальних цілей, вибір форми дискусії, розробка навчальних 
завдань, проектування розподілу групи на ланки, визначення етапів заняття, 
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розробка сценарію та системи стимулювання. 
Мотиваційний етап. Повідомлення теми та цілей семінару,  пояснення 

умов навчальної роботи, критеріїв оцінювання, розподіл учасників заняття на 
ланки, надання завдань, забезпечення необхідними навчальними засобами. 

Операційно-діяльнісний етап. Обговорення завдань у ланках та почергове 
повідомлення найоптимальніших рішень, організація викладачем фронтальної 
дискусії з обговорюваних проблем.  

Контрольно-оціночний етап. Контроль виконання завдань ланками, 
оцінювання активності кожного учасника дискусії, повідомлення результатів 
оцінювання студентам, підведення підсумків, надання завдань для подальшої 
навчальної роботи [1, с.149].  

Проведення семінару-дискусії вимагає як високої педагогічної 
компетентності викладача, так і грунтовної теоретичної підготовки до нього 
студентів. На ефективність його проведення впливає багато факторів: 
матеріально-технічна база кафедри, трудність змісту навчального матеріалу, 
забезпеченість студентів навчальною літературою, згуртованість академічної 
групи, якість проведення лекцій тощо. Але, насамперед, – це особистість 
викладача, його вміння організовувати продуктивне спілкування, володіння 
сучасними інноваційними методами і прийомами навчання, установка на 
педагогічну взаємодію, бажання творчо вирішувати педагогічні ситуації [2]. 
Однак при викладанні будь-якого навчального предмета кожному викладачеві 
доцільно і доступно використовувати спочатку едементи дискусії, а потім 
поступово поширювати її на весь семінар. 

Соціальний педагог, працюючи з підлітками та молоддю, має враховувати 
психологічні особливості цих вікових груп, зокрема їх прагнення до 
самоствердження у процесі спілкування з дорослими та однолітками. 
Враховуючи ці фактори, соціальний педагог може активно залучати підлітків та 
молодь до обговорення гострих соціальних проблем із метою формування 
позитивних ціннісних орієнтацій молоді та профілактики асоціальних форм 
поведінки [3]. Формуванню та розвитку соціально-педагогічних умінь 
сприятиме семінар-диспут (дискусія). Диспут ‒ зіткнення думок, різних точок 
зору. Семінар-диспут ‒ це одна з форм роботи, яка потребує досить тривалої 
попередньої підготовки.  

Доречно, на нашу думку, провести семінар-диспут із модуля «Технології 
соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, що потребують особливої 
допомоги» із теми «Технологія діяльності з профілактики адитивної поведінки 
молоді». 

Підготовка і проведення семінару-диспуту мають свою методику. 
Попередню роботу доцільно розпочати з вибору теми дискусії. Орієнтовна 
тематика диспутів із теми «Молодь як об’єкт соціально-педагогічної 
діяльності» є досить багатогранною. Наприклад, можна обрати такі теми: «Чи 
потрібно сучасній людині кохання?», «Ким бути чи яким бути?», «Що 
вагоміше: широта душі чи тверезий розрахунок?», «Молода сім'я ‒ одноголова 
чи двоголова?», «Сучасна молода людина ‒ яка вона?». 

Крім вибору теми, підготовка до диспуту включає також наступні складові 
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елементи: розробка плану підготовки диспуту з переліком відповідальних за 
певну ланку роботи; добір літератури з обговорюваної проблеми; визначення 
основних питань дискусії; підготовка плакату-об'яви з переліком основних 
питань дискусії (вивішується за два тижні); вибір ведучого диспуту; 
оформлення приміщення для проведення диспуту (виставка книжок, плакати з 
цитатами, різноманітні ілюстративні матеріали тощо) [4, с.45]. 

 Визначаючи основні питання диспуту слід врахувати наступні вимоги: 
питання дискусії мають бути значущими для учасників; питання мають містити 
в собі скриті суперечності;  питання не повинні бути загальними; не можна 
допускатися провокуючих запитань; не варто ставити запитання, на які можна 
дати однозначні відповіді; доцільно обговорювати не більше п'яти-шести 
питань.  

Наприклад, до диспуту на тему «Сучасна молода людина ‒ конформіст чи 
нігіліст?» можна запропонувати такі запитання для обговорення: Який образ 
молодої людини ви відстоюєте? Чи можлива гармонія зовнішнього і 
внутрішнього в поведінці молодої людини? Чим має керуватися сучасна молода 
людина в житті: почуттями чи тверезим розрахунком? Чи всі способи 
самоствердження молодої людини можуть бути виправдані? Ідеал молодої 
людини ‒ міф чи реальність? 

Педагогу слід не лише сприяти формуванню в молоді вміння відстоювати 
власну позицію, але й ознайомлювати її з правилами дискусії. Доцільно такі 
правила подавати у формі плакату в приміщенні, де має відбутися семінар-
диспут. 

Одним  із таких варіантів правил семінару-дискусії можуть бути наступні: 
ти прийшов на диспут ‒ обов'язково вислови та аргументуй власну точку зору; 
перш, ніж сперечатися, подумай, що ти хочеш довести; говори просто, ясно, 
логічно, послідовно; не повторюй того, що до тебе вже було висловлено; 
сперечайся чесно: не перекручуй думок людини, з позицією якої ти не 
погоджуєшся; поважай того, хто з тобою дискутує, не вдавайся до особистих 
образ; не розмахуй руками, не підвищуй голосу (найкращі докази ‒ аргументи 
та факти). 

Висновки. Проведення семінарів-диспутів у процесі вивчення дисципліни 
«Технології соціально-педагогічної діяльності» створює умови для 
самоствердження майбутніх соціальних педагогів, сприяє закріпленню знань, 
умінь щодо майбутньої соціально-педагогічної діяльності.  
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Abstract 
In the article the stages of the workshop discussion. These factors effectiveness 

of its implementation. Showing technique training and seminar-dispute. The 
requirements for the selection of issues for discussion and the rules of the workshop 
discussion. 

Researchers call these stages of the workshop discussion: a preparatory phase, 
motivational stage, operationally-activity stage, control and evaluation stage. 

The effectiveness of the seminar-dispute affected by many factors: the material 
base of the chair, the severity of the content of educational material, security students 
educational literature, academic group cohesion, quality of lectures and more. 

Determining the main issues of dispute should take into account the following 
requirements: discussion questions should be meaningful to participants; issues 
should include the hidden contradictions; the question should not be shared; can not 
be admitted provoking questions; should not ask questions that can give a definite 
answer; it is advisable to discuss no more than five or six questions. 

Key words: discussion, seminar-discussion method, the rules of the workshop 
discussion, factors of efficiency of the workshop discussion 
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Аннотация. Для современного поколения молодых людей обучение во всех 

типах учебных заведений должно быть сопряжено с прогрессом в области 
развития новейших технологий.  Времена, когда студенту приходилось 
приносить на занятия груды учебников, уходят в прошлое. Эти изменения 
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особенно заметны благодаря введению электронных курсов, а также 
использованию различных интернет технологий в обучении. Современному 
студенту достаточно обладать компьютерной грамотностью, что для 
поколения, использующего электронные устройства с младенчества, не 
представляет никакой проблемы. Взрослое население осознает грандиозность 
влияния технологического прогресса на бизнес, нашу повседневную жизнь и 
развлечения. Подумаем же о возможностях применения современных 
информационных технологий в образовании! 

Ключевые слова: облачные технологии, многоядерная архитектура, 
обновляемая информация, синхронизация, электронная среда, консолидация 
внутренних подсистем 

Вступление 
Что такое «облако»? Облако — это не сам Интернет, а весь тот набор 

аппаратного и программного обеспечения, который обеспечивает обработку и 
исполнение клиентских заявок. Даже такое простое действие, как запрос 
страницы сайта, представляет собой пример облачного вычисления. Облачные 
технологии стали возможны благодаря бурному развитию аппаратного 
обеспечения: мощность процессоров растут день ото дня, развивается 
многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да и интернет-каналы 
стали намного шире и быстрее. Суть технологии сводится к тому, что теперь 
нет необходимости хранить информацию на каком-то конкретном носителе или 
устройстве (стационарном компьютере, телефоне, планшете или карте флэш). 
Вместо этого, большие объемы информации сохраняются где-то на сервере, 
«облаке». Доступ возможен с любого устройства пользователя, при условии 
наличия доступа в интернет. Обновляемая информация видна сразу на всех 
устройствах, принадлежащих данному пользователю. Самое ценное свойство 
данной технологии заключается в том, что доступ к вашим данным может 
также иметь группа лиц, которым вы этот доступ предоставляете. Таким 
образом, облачные технологии — это новая парадигма, предполагающая 
распределенную и удаленную обработку и хранение данных. 

Основной текст 
Перспективы применения «облачных» технологий в образовании выглядят 

многообещающими. Однако, сразу же возникает вопрос цены, стоимости 
данной услуги. Наиболее популярные облачные хранилища — это Яндекс.Диск 
и Диск Google Облачный сервис от Google называется Диск Google(от Яндекс 
— Яндекс. Диск), который включает в себя возможности создания документов 
(Документы Google/Яндекс) и облачного хранения данных. Диск Google/Яндекс 
позволяет хранить файлы в Интернете и на жестком диске, а также получать к 
ним доступ откуда угодно, даже в дороге. Изменения, внесенные в файл в 
Интернете, на компьютере или мобильном телефоне, отражаются на всех 
устройствах, на которых установлен Диск Google. Первые 3 ГБ данных можно 
хранить бесплатно. Это – достаточно большой объем информации. Чтобы не 
выйти за рамки данного объема, надо вовремя удалять информацию, 
переставшую быть актуальной. При наличии доступа к Интернету устройство 
синхронизируется с Google Диском. Таким образом ваши файлы и папки всегда 
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будут обновлены до последней версии. Изменения, вносимые на одном 
устройстве, синхронизируются со всеми остальными. 

Чем же может данная технология быть полезной в работе преподавателя? 
Современный студент привык все делать очень быстро. Компьютерные 
технологии «многозадачности» (выполнение нескольких заданий 
одновременно) теперь в полной мере распространяются и на людей. Обдумывая 
возможное решение задачи по математическому анализу, студент 
одновременно слушает музыку и отвечает кому-то на SMS- сообщение. 
Понятно, как должна раздражать такого молодого человека необходимость 
ждать своей очереди (иногда, со слов студентов по 30-40 минут), чтобы 
представить преподавателю свою курсовую работу. Если же преподаватель 
предоставляет всем своим студентам доступ на «облако», они мгновенно могут 
разместить там все свои работы. Это можно сделать в любое время дня и ночи. 
Преподаватель может просмотреть полученный материал в любое удобное 
время (например, на мобильном телефоне по дороге на работу). Более того, 
если в работах содержатся одинаковые ошибки, нет необходимости сообщать 
об этом каждому студенту отдельно. Достаточно разместить соответствующее 
сообщение в нужном файле на облаке, чтобы информацию получила вся 
группа. Экономия времени налицо! 

Таким образом, образовательные облачные сервисы используются не толь-
ко в дистанционных, но и в традиционных формах обучения. Они открывают 
такие возможности, как создание виртуальных лабораторий в среде Интернет, 
проведение интернет-конференций и вебинаров, управление различными 
процессами виртуального пространства вуза. Под виртуальным пространством 
вуза понимается среда, нацеленная не только на поддержку дистанционного 
обучения, но и на управление и оптимизацию бизнес- процессов самого вуза.  

Современное информационно- образовательное пространство уни-
верситета анализируется в контексте электронного отражения в глобальной 
сети Интернета различных сторон деятельности вуза. Выделяются различные 
планы проектирования электронно-образовательной среды, учитывающие 
интересы различных групп сетевых пользователей. С социально-
психологических позиций раскрывается роль электронной образовательной 
среды университета в совершенствовании образовательных технологий, 
появлении новых аспектов деятельности преподавателей, условий 
самореализации студентов. 

Однако облачные технологии могут стать не только основой дис-
танционного и поддержкой реального образования. Вуз представляет собой 
огромный механизм с отлаженными алгоритмами взаимодействия: 
образовательный процесс тесно переплетен с процессами обеспечения 
бухгалтерского учета, учета персонала, договорными отношениями. Поэтому 
следует рассматривать облачные вычисления как средство консолидации 
различных внутренних подсистем и создания виртуальной среды, которая 
обеспечит взаимодействие не только преподавателей и студентов, а сделает 
доступными следующие процессы:  

• публикация объявлений, новостей и анонсов мероприятий;  
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• обмен электронными сообщениями между пользователями, 
централизованно или отдельным категориям;  

• организация научных конференций, семинаров, в том числе проведение 
интернет-конференций и вебинаров;  

• удаленное взаимодействие со студентами, включая предоставление в 
электронном виде учебно-методических материалов, онлайн-консультации, 
тестирование, информирование о расписании занятий;  

• электронное взаимодействие с абитуриентами, включая информирование, 
консультирование, удаленную регистрацию заявлений абитуриентов.  

В деятельности виртуальных образовательных учреждений используются 
следующие модели обслуживания: Storage-as-a-Service, Database-as-a-Service, 
Information-as-a-Service, Application-as-a- Service. Перечисленные модели 
позволяют использовать необходимое для создания учебных материалов или 
организации учебного процесса программное обеспечение на основе облачной 
парадигмы.  

Облачные сервисы, поддерживающие, например, модель Storage-as-a-
Service, находят повсеместное применение в учебном процессе. Они 
предоставляют возможность разместить на виртуальном диске учебные и 
методические материалы, ссылки на полезные электронные ресурсы, домашние 
или контрольные задания, журналы посещаемости и успеваемости, аудио- и 
видеоресурсы и открыть к ним доступ некоторой группе пользователей. 

Что требуется, чтобы начать работу с сервисом? Для работы с сервисом 
надо иметь всего лишь компьютер, подключенный к сети Интернет, причем это 
может быть и мобильное устройство, такое как смартфон или планшет. 
Создавать документы на таких устройствах не очень удобно, но внести какие-
либо изменения легко. Второе условие — иметь действующий адрес 
электронной почты. Он необходим для того, чтобы завершить процедуру 
регистрации в облачном сервисе, так как на электронный адрес отправляется 
письмо со ссылкой, перейдя по которой пользователь подтверждает 
регистрацию. После регистрации можно сразу же начинать работать. 

Недостатки облачных технологий. Говоря о преимуществах облачных 
технологий, не стоит умалчивать и об опасностях, которые они могут принести. 
Во-первых, это зависимость от подключения к сети. Не стоит надеяться на 
Интернет, особенно, если вы, к примеру, отправляясь на конференцию, имеете 
единственную копию вашего выступления в облаке. Вообще, это одна из 
главных заповедей при работе с важной информацией — делать резервные 
копии. Надо сохранять копии документов и в локальных папках на компьютере, 
и на переносных носителях. В-третьих, это защита персональных данных. Не 
стоит хранить в облаке конфиденциальную информацию. Есть прекрасная 
поговорка, согласно которой давать в долг можно только ту сумму, которую вы 
готовы подарить. Аналогично и с облачными технологиями. Доверять им 
можно только те данные, с которыми вы без особого сожаления готовы 
расстаться.  

Заключение и выводы 
Ввиду вышесказанного становится очевидно, что использование облачных 
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технологий в сфере образования актуально и перспективно. Многообразие 
облачных сервисов, представленных на современном рынке, открывает 
широкие возможности перед преподавателями учебных заведений и позволяет 
значительно снизить материальные, временные, трудовые и организационные 
затраты на проведение учебного процесса. 
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Abstract. In this modernized generation, learning all types of institutions also advance with 

the advanced technology. Unlike the past generation where one had to attend classes with piles of 
books everywhere, currently things have changed especially with the introduction of e-learning 
where you can access your syllabus via internet. It only requires you to be computer literate which 
in this new generation is amongst the easiest thing and most common thing to know, and then 
everything else will flow. We all understand the great impact these new technology has had on the 
field of business, homes and entertainment. But think of its possible applications in education! 
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synchronization, electronic environment, consolidation of the internal subsystems 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы организации 
самостоятельной работы студентов и работников университета, которая 
является педагогическим и техническим обеспечением их готовности к 
самостоятельному образованию и представляет собой педагогическую 
конструкцию организации и управления деятельностью обучающихся под 
руководством преподавателя.  

Ключевые слова: электробезопасность, организация, работа, студент, 
преподаватель, образование.  

Вступление. Социальные и культурные условия в сельском хозяйстве 
диктуют ценность идеи непрерывного образования в области агроинженерии и 
электроэнергетики, когда от студентов, как будущих бакалавров, а также 
работников университета, требуется постоянное обновление и 
совершенствование собственных знаний. Ускоренное развитие экономики 
нашей страны настойчиво требует изменение образовательного процесса путем 
сокращения аудиторной нагрузки, замены слушания лекций за счет роста доли 
самостоятельной работы студентов, а центр тяжести в обучении перемещается 
с преподавания на учение как самостоятельную деятельность в процессе 
профессионального роста. В итоге, возникло повышенное внимание к проблеме 
организации самостоятельной работы студентов и работников со стороны 
профессорско-преподавательского электроэнергетического факультета [1-5]. 

Основной текст. Постоянная самостоятельная работа студентов под 
управлением преподавателя представляет собой дидактическое средство 
образовательного процесса и является педагогическим обеспечением их 
готовности к постоянному профессиональному самообразованию, а также 
педагогическую конструкцию управления деятельностью обучающихся.  

В ходе учебного года, их самостоятельную работу можно разделить на две 
части, первую - организует преподаватель, а вторую сам обучаемый, без 
контроля со стороны преподавателя, куда входит подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, зачету и экзамену на группу по электробезопасности. 
Управление самостоятельной работой – это умение оптимизировать процесс 
сочетания этих двух частей, где вторая должна составлять не менее 25 % от 
общего времени, выделяемого по учебному плану на самостоятельную работу.  

Содержание самостоятельной работы студента и работника дано в рабочей 
программе дисциплины «Электробезопасность» и направлено на расширение и 
углубление знаний по данному курсу, а на старших курсах – также и на 
установление межпредметных связей. Время на её выполнение не должно 
превышать нормы, отведённой учебным планом на самостоятельную работу.  

Рассмотрим две основные характеристики самостоятельной работы:  
Первая, как психологические условия успешности работы, заключающиеся 

в формировании устойчивого интереса к профессии и методам овладения ее 
особенностями в области безопасности в электроэнергетике, которые зависят от 
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следующих параметров: взаимоотношения между преподавателями и 
обучаемыми в образовательном процессе; уровня сложности заданий для 
самостоятельной работы при подготовке к экзамену по электробезопасности; 
включенность в формируемую деятельность по выбранной профессии.  

Вторая – индивидуализация самостоятельной работы обучаемых, которая 
включает: увеличение удельного веса интенсивной работы с более 
подготовленными студентами и работниками; деление практического занятия 
на обязательную и творческую части для всех, пытающихся самостоятельно 
справиться с нестандартными задачами. Данная характеристика предполагает 
дополнительные вопросы, учебно-проблемные ситуации, регулярность 
консультаций с обучаемыми, информирование о содержании самостоятельной 
работе, сроках ее выполнения, формах, способах контроля и оценке итоговых 
результатов с обязательным сравнением с ожидаемыми.  

Для эффективной организации самостоятельной работы на группу по 
электробезопасности надо выполнить ряд условий - обеспечить правильное 
сочетание объема аудиторной и самостоятельной работы и методически 
оправданную организацию работы в аудитории и вне её. Дать студенту и 
работнику необходимые методические материалы для организации 
самостоятельной работы как процесса творческого.  

Преподаватель должен осуществлять непрерывный контроль за 
организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 
обучаемого за ее качественное выполнение. Контроль должен быть не столько 
административным, сколько дидактическим условием, положительно 
влияющем на эффективность самостоятельной работы в целом.  

Основа данных характеристик состоит в необходимости оптимального 
структурирования учебного плана, разумного соотношения аудиторной и 
самостоятельной работы студента и работника университета. Важное значение 
здесь имеет правильное определение трудоемкости различных видов 
самостоятельной работы при подготовке на группу по электробезопасности. 
Составлению такого плана предшествует анализ бюджета времени обучаемого, 
оснащенности методической литературой.  

Эффективная реализация самостоятельной работы работников и студентов 
университета зависит от их заинтересованности в достижении результата, т. е 
от устойчивой мотивации при подготовке к экзамену по электробезопасности. 
Различают внешнюю, внутреннюю процессуальную мотивации, где внешняя 
является зависимостью карьеры агроинженера или электроэнергетика от 
результатов учёбы в университете.  

Внутренняя мотивация основана на склонности обучаемого, его 
способности к учебе и работе в университете, которой можно управлять в 
период до вузовской подготовки путем использования тестов при сдаче зачета 
или экзамена на вторую или третью группы по электробезопасности,  

Процессуальная мотивацию проявляется в понимании обучаемым 
полезности выполняемой работы при подготовке на группу по 
электробезопасности. Требуется психологическая настройка обучаемых на 
важность выполняемой работы в его планах профессиональной подготовки и 
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расширения кругозора, эрудиции. Необходимо доказать обучаемому, что 
результаты самостоятельной работы помогут ему лучше понять лекционный 
материал, содержание практической работы по электробезопасности.  

Контроль такой работы не должен быть самоцелью для преподавателя, а 
стать мотивирующим фактором образовательной деятельности студента и 
работника университета. Необходимо включать результаты выполнения работы 
в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на зачете и экзамене. 
Обучаемым важно моральное поощрение в форме общественного признания 
как специалиста по электробезопасности.  

Заключение и выводы. Были рассмотрены характеристики 
самостоятельной работы студентов по выбранной специальности - 
психологические условия успешности работы, заключающиеся в формировании 
устойчивого интереса к профессии и методам овладения ее особенностями в 
области безопасности в электроэнергетике, которые зависят от следующих 
параметров: взаимоотношения между преподавателями и обучаемыми в 
образовательном процессе; уровня сложности заданий для самостоятельной 
работы при подготовке к экзамену на группу по электробезопасности; 
индивидуализация самостоятельной работы обучаемых, которая включает: 
увеличение удельного веса интенсивной работы с более подготовленными 
студентами и работниками; деление практического занятия на обязательную и 
творческую части для всех, пытающихся самостоятельно справиться с 
нестандартными задачами в сельском хозяйстве.  
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Abstract. 
Introduction. The rapid development of economy in our country clamoring for change in the 

educational process by reducing classroom load, replacement of attending lectures due to the 
growth in the share of independent work of students, and the center of gravity in education moves 
from teaching to teaching as an independent activity in the process of professional growth. As a 
result, any increased attention to the problem of organization of independent work of students and 
employees from the faculty of electrical power engineering faculty.  

Main text. For the effective organization of independent work on group on electrical safety 
have to fulfill a number of conditions to ensure the right combination of amount of classroom and 
independent work and methodically justified the organization of work in the classroom and outside 
it. To give the student and the employee with the necessary methodological materials for 
organization of independent work of a creative process. The teacher should monitor the 
organization and progress of independent work and measures that encourage the learner for the 
quality of performance. The control should be not so much administrative as didactic condition, 
positively influencing the effectiveness of independent work in General. 

Summary and Conclusions. Were the characteristics of students ' independent work in the 
chosen specialty - psychological conditions of successful work consisting in formation of steady 
interest to the profession and techniques of mastering its features of security in the power sector, 
which depends on the following parameters: the relationship between teachers and learners in the 
educational process; level of complexity of tasks for independent work during the preparation for 
the exam on group on electrical safety; individualization of independent work of students, which 
includes: increasing the share of intensive work with better prepared students and employees; the 
division of the practical classes for compulsory and creative part for everyone trying to cope with 
non-standard tasks in agriculture. 
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References:  
1. Privalov E. E. Activation of independent work of students in the discipline of "electrical 

safety" electrical power engineering faculty of the Stavropol state agrarian University // Bulletin 
AIC Stavropol. Stavropol: SSAU, 2013. Vol. No. 2 (10), Pp. 16-19. 

2. Improving the quality of training on electrical safety of University employees by I. V. 
Atanov, E. E. Privalov, S.G. Gabrielyan, V. N. Shemyakin // Bulletin AIC Stavropol. Stavropol: 
SSAU, 2014. Vol. No. 3 (15), Pp. 310-312. 

3. Aspects of training on group on electrical safety of University employees. / I. V. Atanov, E. 
E. Privalov, S.G. Gabrielyan, V. N. Shemyakin // Bulletin AIC Stavropol. Stavropol: SSAU, 2015. 
Vol. No. 2 (18), Pp. 320-323. 

4. To the problem of organization of independent work of the electrical safety of University 
employees. / I. V. Atanov, E. E. Privalov, S.G. Gabrielyan, V. N. Shemyakin, O. S. Kopylov, A. M. 
Afanas'ev // Vestnik APK Stavropol. Stavropol: SSAU, 2016. Vol. No. 3 (23), Pp. 134-137. 

5. Independent work of students when studying disciplines of the Department "power Supply 
and operation of electrical equipment". / E. E. Privalov, V. J. Khorol's'kyi, A. V. Efanov, V. N. 
Shemyakin, A. V. Ivashina, O. V. Kobozev, A. I. Adashev // proceedings Sworld international 
scientific periodical. – Ivanovo: Scientific world, 2016. – Vol.1. - T. 5. - S. 16-20 

Статья отправлена: 24.02.2017 г. 
© Привалов Е.Е. 

ЦИТ: 117-031 
DOI: 10.21893/2410-6720.2017-46.1.031 
УДК 37.012.7 
ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ АТАКИ ЯК ЗАСОБУ ШВИДКОЇ 

МОБІЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ 
USE OF THE COMMUNICATION ATTACK AS A MEAN TO STUDENTS’ 

RAPID MOBILIZATION TO STUDY 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 21 



 Том 3. Выпуск 46                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

к.б.н., ст.  викл. Кравченко О.О. / с.b.s., sen. lect. Kravchenko O.O.1 

           к.х.н., доц. Солод Н.В. / c.t.s., as. prof. Solod N.V.1 

викл. біології та хімії Блажко Г.Є. /sen. teacher Blazhko G.Ye.2 
1Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

Україна, м. Київ, вул. Героїв Oборони, 15 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Ukraine, Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15 
2 ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій,  

поліграфії та дизайну м. Києва», м. Київ, вул. Полковника Шутова, 13 
SEI «Kyiv Professional Education Center of Information Technologies, 

printing and design» Ukraine, Kyiv, col. Shutova st., 13 
 
Анотація. В роботі висвітлений досвід використання «комунікативної 

атаки» на заняттях з хімії як засобу швидкої мобілізації студентів до 
навчання. Дана характеристика основним методам та стадіям 
комунікативної атаки. Обґрунтовані вимоги до проведення «комунікативної 
атаки», в тому числі до мовлення педагога, і передусім до його інтонаційної 
виразності. Показано, що використання методу «комунікативної атаки» за 
вивчення хімічних дисциплін надає можливість мобілізувати аудиторію до 
навчання; зацікавити вивченням навчального матеріалу.  Разом з тим, цей 
метод потребує наявності у педагога високого рівня ораторського мистецтва, 
творчого самопочуття, володіння професійно-педагогічною увагою. 

Ключові слова: комунікативна атака, педагогічне спілкування, мотивація, 
вербальні та невербальні прийоми.  

Вступ. 
Мета викладача не просто передати студентам знання і вміння, а й 

викликати в них відповідну активність: пізнавальну чи практичну. Необхідною 
складовою цієї активності є мотивація, в якій виявляється ставлення студента 
до навчання. Серед психологічних прийомів для зацікавлення студенів 
хімічними дисциплінами чільне місце посідає «комунікативна атака». 
Комунікативна атака – це метод швидкого включення, мобілізації аудиторії до 
навчання; зацікавлення, дія якого ґрунтується на активізації емоційної сфери 
студента – викликання його подиву, захоплення через використання ефекту 
новизни, несподіваності. На думку автора цього поняття В.А. Кан-Калика, цей 
психологічний прийом може здійснюватися на будь-якому етапі мотиваційного 
циклу в навчанні, але найбільший ефект досягається на початку вивчення 
дисципліни, теми, заняття. 

Основна частина. 
Під час вивчення хімічних дисциплін нами використовуються наступні 

методи комунікативної атаки: 
− доведення та переконання – активізація вольових зусиль студентів через 

пояснення їм необхідності навчального матеріалу для подальшого 
професійного розвитку. На нашу думку, доцільно застосовувати такі прийоми, 
як «бумеранг», «так, але…». Крім того, необхідно застосовувати аналогії  та 
порівняння, підкреслювати необхідність отриманих знань у професійній 
діяльності шляхом посилання на авторитетних особистостей чи джерела. Разом 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 22 



 Том 3. Выпуск 46                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

з тим, цей метод неможливо застосувати в недостатньо сформованій аудиторії, 
серед студентів, які байдужі до свого майбутнього фаху.  
− сугестія або навіювання – коли необхідне вивчення дисципліни апелює до 

підсвідомості студентів. Досягається шляхом інтонаційного або емоційного 
підкреслення найважливіших моментів, невимушеного повторення основної 
думки, динамічністю викладу матеріалу. Разом з тим, необхідною запорукою 
успішного втілення даного методу є високий рівень професійної майстерності 
викладача, невимушеність його поведінки, оскільки аудиторія не повинна 
усвідомлювати вплив, що здійснюється на неї.  
− метод долання перешкод – обумовлює активізацію розумової діяльності 

через створення спеціальних умов виконання завдань. Для втілення цього 
методу, на нашу думку, необхідно включати завдання на швидкість, або 
обмежувати часом виконання певних практичних задач.  
− метод делегування – полягає в залученні студентів до складових 

управління навчальним процесом. Вважаємо, що доцільним для отримання 
позитивного результату є надання можливості студентам відбирати форми і 
методи навчання, проводити взаємоперевірки, а також формувати у студентів 
почуття власної важливості та винятковості. 
− метод закріплення позитивного враження – спосіб мотивації і 

стимулювання подальшої самостійної роботи студентів, підтримки їх 
позитивного враження від дисципліни. Для цього необхідно знаходити 
постійний контакт з аудиторією. Незважаючи на те, що хімія достатньо складна 
та точна наука, необхідною умовою досягнення результату є встановлення 
зв’язку між студентом та викладачем шляхом включення цікавих фактів, 
статей, ефектних цитат, час від часу необхідно розважати аудиторію, а також не 
забувати про компліменти чи подяки аудиторії. Загалом, за В.А. Кан-Каликом, 
розрізняють п’ять стадій комунікативної атаки [2]. На першій стадії, яку 
дослідник умовно називає «орієнтуванням в умовах спілкування», на нашу 
думку, необхідно виробити певну стратегію та стиль спілкування з аудиторією, 
яка буде базуватися на попередньому досвіді або наявній до комунікативній 
інформації. Другою стадією є привернення до себе уваги об'єкта спілкування. 
Вважаємо, що дана стадія є ключовою, тому необхідно на даному етапі 
включати вищезазначені методи «комунікативної атаки». Третю стадію 
педагоги вважають своєрідним пошуковим етапом, оскільки саме в цей час 
відбувається коригування раніше вибраного до комунікативного стилю 
спілкування; саме на даному етапі викладач може оцінити готовність аудиторії 
до сприйняття матеріалу та уточнити свої уявлення про ситуацію спілкування. 
Четверта стадія в працях В.А. Кан-Калика, базуючись на вченні видатного 
театрального педагога  К.С. Станіславського, має назву «променевипускання» 
[2]. Погоджуємося, що саме на даному етапі викладачу необхідно 
використовувати міміку, мікроміміку, голос, інтонаційну виразність мовлення, 
систему “пристосувань” з метою спонукати об'єкт не тільки почути, а й 
осягнути та зрозуміти те, про що йде мова [1]. Особливо це важливо за 
викладання природничих дисциплін, оскільки без розуміння матеріалу у 
студентів пропадає інтерес, з’являється невпевненість та замкненість. П’ятою 
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стадією є – зворотній зв’язок. Водночас, на нашу думку, сутність 
“комунікативної атаки” визначає першочергову роль емоційного аспекту 
зворотного зв’язку, що сприймається через емоційний настрій аудиторії й 
виражається як в поведінці вихованців, так і в загальній атмосфері діяльності. 
Необхідно зазначити, що однією з необхідних вимог проведення 
“комунікативної атаки” є високий рівень вербального та  невербального 
спілкування, ораторське мистецтво педагога та інтонаційна виразність.  

Висновок. 
Таким чином, на нашу думку, використання методу “комунікативної 

атаки” при вивченні хімічних дисциплін надає можливість мобілізувати 
аудиторію до навчання; зацікавити вивченням навчального матеріалу.  Разом з 
цим, проведення комунікативної атаки  потребує наявності у педагога високого 
рівня ораторського мистецтва, творчого самопочуття, володіння професійно-
педагогічною увагою. Водночас, оволодіння “комунікативною атакою” є 
необхідною умовою для захоплення ініціативи і комунікативної переваги 
викладача у складних ситуаціях професійного спілкування. 
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Abstract.Introduction. In this paper the experience of the use of “communicative attack” as a 
means of rapid mobilization of students to study Chemistry is highlighted. It is shown, that 
communicative attack - a method of quickly activate, mobilize the audience to study which is based 
on the activation of emotional sphere of students by using the effect of novelty, astonishment. 

Main text. In the main part of paper haracteristics of the main methods of communication and 
stage of “communicative attack” are given. Requirements for the “communicative attack”, 
including the speech teacher are grounded. 

Conclusion. It is shown that using the method of “communicative attack” in the study of 
chemical disciplines allows to mobilize and interest of an audience. At the same time, this method 
requires high level of public speaking, creativity, possession of professionally pedagogical attention 
from teacher. 

Key words: communicative attack, pedagogical communication, motivation, verbal and non-
verbal techniques. 
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Анотація. У статті розглядається актуальність формування фахової 

компетентності майбутніх бакалаврів медицини в процесі професійної 
підготовки та їх медичну діяльність як особливий вид соціальної діяльності, 
спрямованої насамперед на надання медичної допомоги хворим і на передання 
накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших з метою підготовки їх 
до виконання професійних обов’язків у суспільстві. Визначено зміст та обсяг 
понять "компетенція", "компетентність", що передбачає підвищення 
підготовки студентів вищих медичних закладів до професійної діяльності. 
З’ясовано, що вирішальним чинником досягнення основних цілей сучасної освіти 
є формування ключових компетенцій, які необхідні для будь-якої професійної 
діяльності.  

Ключові слова: компетентність, компетенції, професійна підготовка, 
бакалаври медицини. 

Вступ. Формування компетентних бакалаврів медицини сьогодні набуває 
все більшої актуальності у зв’язку зі зростанням рівня вимог соціуму до 
медичних працівників та до якості медичних послуг. Забезпечення 
кваліфікованої медичної допомоги населенню є однією з пріоритетних завдань 
держави, про що відмічається у ст. 49 Конституції України. Однак здійснюючи 
аналіз останніх подій, нами помічено, що перехід на страхову медицину 
вимагає посилення вимог саме до формування професійної компетентності 
медичних працівників.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «компетентність» 
з’явився в науковій літературі у 60-х роках ХХ-го ст. у таких розвинутих 
країнах, як Великобританія, Німеччина, США.  

Компетентність у певній галузі, за твердженням В. Краєвського та 
А. Хуторського, – це «поєднання відповідних знань і здібностей, що 
дозволяють обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній 
[3, с. 6]». Аналогічної точки зору дотримуються такі науковці, як В. Огарьов і 
Н. Бібік. Так, В. Огарьов розглядає «компетентність» як оцінну категорію, що 
характеризує людину як суб’єкта спеціалізованої діяльності, де розвиток 
здібностей дає можливість виконувати кваліфіковану роботу і приймати певні 
рішення у проблемних ситуаціях, що веде до раціонального й успішного 
досягнення запланованої мети. До складу компетентності, на його думку, 
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входять п’ять компонентів: розуміння сутності явищ при розв’язуванні задач і 
проблем; ґрунтовні знання та вміння у певній галузі; здатність обирати способи 
дій, що адекватні конкретним обставинам; відповідальність за отримані 
результати; спроможність вчитись і вносити корективи у процес досягнення 
мети [4, с. 10].  

Міжнародна комісія Ради Європи у своїх документах розглядає поняття 
«компетентність»  як загальні, або ключові вміння, базові вміння, 
фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, ключові уявлення. 
Згідно з основними положеннями Міжнародного департаменту стандартів для 
навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, 
Performance and Instruction (IBSTPI), поняття «компетентність» визначається як 
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або 
роботу. Американський науковець Е. Шорт (E. Short) узагальнив різні 
визначення цього феномену й обґрунтував чотири концепції компетентності: 

1) поєднання вмінь, навичок поведінки та дій у межах певної діяльності, 
що не має творчого характеру;  

2) володіння знаннями, вміннями та навичками, свідоме їх використання 
у професійній діяльності;  

3) ступінь здібностей, що відповідають стандарту, прийнятому в 
професійній галузі або у сфері діяльності;  

4) властивість або спосіб буття людини.   
Отже, поняття «компетентність» ширше за поняття «знання, вміння і 

навички» і містить їх у собі та охоплює морально-вольові якості людини, її 
мотивацію й прагнення, здібності, здатності, готовність до діяльності, спосіб 
буття.  

Компетентність є результатом набуття компетенції. Найбільш поширеним 
у сучасній психолого-педагогічній літературі є визначення компетенції Н. Бібік  
як відчуженої від суб’єкта, наперед заданої соціальної норми (вимоги) до 
освітньої підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності 
у певній сфері, тобто соціально закріплений результат [1, с. 409].  

Нам імпонує підхід до визначення поняття «компетенція», запропонований 
А. Савенковим, який виділяє два види компетентності – формальну і реальну. 
Компетенція, що розглядається як обсяг повноважень, заданої соціальної норми 
– це формальна компетентність. Вона поширена в таких сферах, як 
юриспруденція, дипломатія, управління, а також подібних до них видах 
діяльності й у науках, де на першому місті є наявність або відсутність 
офіційних повноважень із метою реалізації визначених функцій. З цієї точки 
зору компетентність – це особливість сприймання людини іншими людьми. 
Визнання компетентності людини аналогічне до досягнення певного 
соціального статусу, що дає право називати її компетентним фахівцем 
(Р. Стернберг). «Реальну компетентність» можна співвіднести з досягнутим у 
процесі життя професійним досвідом.  

Визначаючи сутність понять «компетентність» і «професійна 
компетентність бакалаврів медицини», ми виходили з особливостей лікарської 
діяльності. Л. Дудікова підкреслює, що лікарську діяльність потрібно 
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розглядати як особливий вид соціальної діяльності, спрямованої насамперед на 
надання медичної допомоги хворим і на передання накопиченого досвіду від 
старших поколінь до молодших з метою підготовки їх до виконання 
професійних обов’язків у суспільстві. Автор визначає поняття компетентність 
як досконале знання своєї справи, усіх процесів, явищ, зв’язків, можливих 
способів її виконання.  

Отже, виникає необхідність удосконалення професійної підготовки 
медичних сестер, оскільки нині у нашій країні медичний працівник із 
середньою і вищою сестринською освітою ще не відповідає вимогам 
міжнародної конкурентоспроможності. Це, зокрема, зумовлено обмеженим 
соціальним статусом медичної сестри, хибною орієнтацією на медичну сестру 
лише як на виконавця вказівок і призначень лікаря, недостатнім використанням 
зарубіжного досвіду з підготовки фахівців із медсестринства.  

У світовій медичній практиці професійні обов’язки та функції медичної 
сестри значно ширші, ніж ті, які передбачені вітчизняним законодавством. 
Такий обсяг функціональних обов’язків вимагає ґрунтовних теоретичних знань 
і досконалого володіння практичними навичками. Назріла необхідність уже 
сьогодні здійснювати практичні кроки для підготовки нової генерації фахівців, 
здатних виконувати свої професійні функції на рівні європейських стандартів. 
Тому очевидна потреба вдосконалення підготовки медичних сестер відповідно 
до світового досвіду. Професійна діяльність медичного працівника потребує 
певної системи професійних, психолого-педагогічних і методичних знань, 
навичок і вмінь, що відповідають сучасним вимогам до професійної підготовки 
спеціалістів. 

Реформування медсестринської освіти започатковано прийняттям 
Програми розвитку медсестринства України на 2005–2010 роки, створеної з 
метою виконання наказу МОЗ України від 08.11. 2005 р. № 585 «Про 
затвердження Програми розвитку медсестринства України на 2005– 2010 рр.». 
на сьогоднішній день авторським колективом Черкаської медичної академії 
розроблені Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за 
пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій на 
виконання Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 
2020 року, затвердженої наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 р. № 597, 
відповідно до наказу МОЗ України від 21 грудня 2012 р. № 1090 «Про 
створення мультидисциплінарної робочої групи» з метою поліпшення якості 
надання медичної допомоги.  Ужиті заходи забезпечили визнання 
медсестринства як унікального, самостійного складника медицини та подальше 
професійне зростання фахівців. Спираючись на Закон України «Про вищу 
освіту» активізується процес трансформації медичних училищ у медичні 
коледжі. Зазначений пакет документів дозволив запровадити триступеневу 
систему підготовки медичних сестер: медична сестра – молодший спеціаліст 
(молодший бакалавр); медична сестра-бакалавр; а з 29.04.2015 р., у результаті 
підписання Постанови Кабінету Міністрів України №266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти» – магістр медсестринства. Аналіз нормативно-
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правових документів свідчить про те, що основним напрямом реформування є 
вдосконалення системи підготовки майбутніх медичних сестер, фельдшерів, 
акушерів, лаборантів, фармацевтів і помічників санітарного лікаря, розширення 
функцій медичного персоналу до світових стандартів. Практика доводить, що 
більшість випускників мають високий рівень теоретичної підготовки,  
достатньою мірою володіють необхідними професійними навичками та 
маніпуляційною технікою, але мають труднощі при застосуванні отриманих 
знань та вмінь у нестандартних, нетипових ситуаціях.  

Вважаємо, що оптимальною умовою подолання визначених проблем є 
спрямування навчання не на засвоєння значної кількості інформації з 
подальшим її відтворенням, а на активний пошук і критичний аналіз 
необхідного матеріалу, творчого підходу до розв’язання проблем. Як наслідок – 
отримання суб’єктивно нових знань, які, за умови практичної діяльності та 
отримання досвіду, сприяють формуванню їх професійної компетентності. 

Погоджуємося з О. Кравченко, що професійну компетентність медичної 
сестри характеризує сукупність професійних знань, умінь і навичок, 
професійно-особистісних якостей, що визначають внутрішню готовність 
здійснювати професійну діяльність на основі кваліфікаційних вимог та 
морально-етичних норм [2, с. 220]. І. Радзієвська під професійною 
компетентністю медичних працівників розуміє інтегративну характеристику 
особистості, що представлена сукупністю компетенцій у професійній галузі 
діяльності та дозволяє особистості бути конкурентноспроможною на ринку 
праці [5, с. 15]. 

Дослідження доводять, що в системі медичної освіти поняття «професійна 
компетентність» використовується в різних розуміннях (від загального до 
специфічного), віддзеркалюючи ситуацію із суперечливим підходом до поняття 
компетентності в загальній освіті та психології. Автор формулює визначення 
поняття професійна компетентність лікаря як здатність фахівця від моменту 
початку своєї професійної діяльності успішно (на рівні певного стандарту) 
відповідати суспільним вимогам медичної професії шляхом ефективного і 
належного виконання завдань лікарської діяльності та демонструвати належні 
особисті якості, мобілізуючи для цього релевантні знання, уміння, навички, 
емоції, ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації, ставленнях, моральних і 
етичних цінностях та досвіді, усвідомлюючи обмеження у своїх знаннях і 
вміннях та акумулюючи інші ресурси для їх  

На нашу думку, найбільш чіткою сутнісною характеристикою професійної 
компетентності майбутніх медичних працівників є її потрактування як 
інтегративної якості особистості. 

Удосконалюючи існуючу систему професійної підготовки майбутніх 
медичних сестер, потрібно враховувати кращі надбання розвинутих країн світу. 
Відтак постає необхідність звернення до здобутків вищої медичної школи 
різних країн світу з метою адаптації їхніх окремих елементів до вітчизняних 
умов підготовки бакалаврів медицини. Американські вищі навчальні заклади 
здійснюють підготовку медичної сестри різних рівнів: ліцензованої молодшої 
медсестри (LPN), дипломованої медсестри (RN) та медсестри поглибленої 
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практики (APN). Вища медична школа відкрита для введення нових навчальних 
предметів поліпрофільної і міждисциплінарної підготовки (з іноземних мов, 
психології спілкування, критичного мислення, комунікативної взаємодії, 
електронних технологій та ін.). Це допомагає випускникам успішно працювати 
в лікарні, здійснюючи основний догляд за хворими під керівництвом лікарів та 
дипломованих медсестер. Усе більш затребуваною є різнобічна індивідуалізація 
навчання. Навчальні програми посилено інтегрують технологію й 
використовують стратегії навчання на відстані. Підготовка медичних 
працівників передбачає клінічну практику і ліцензійний іспит. Зокрема, 
клінічна практика закцентована на громадському догляді, підтриманні 
здорового способу життя, запобіганні хворобам. У Сполучених Штатах 
медсестра повинна бути дуже компетентною, адже є не лише постачальником 
медичного обслуговування, а й учителем, посередником між пацієнтом,  
лікарем і адвокатом пацієнта. Для виконання цих ролей медсестри повинні мати 
не тільки досконалі словесні комунікативні навички, а й належні навички 
ведення документації, щоб забезпечити цілісність догляду, розуміння пацієнтом 
догляду та ведення юридичної документації, зокрема такої, як медична карта 
пацієнта. 

Аналізуючи досвід професійної підготовки у вищих медичних школах 
Великої Британії, доводимо, що багаторівнева структура вищої медичної освіти 
включає додипломний (бакалаврат) та післядипломний компоненти. Усі 
навчальні програми медичних шкіл додипломного навчання мають модульну 
організацію; у змісті навчальних програм представлені природничі, гуманітарні 
та клінічні дисципліни. Традиційно додипломне навчання медиків із метою 
отримання ступеня бакалавра триває 5–6 років, залежно від школи. Класична 
модель розподілу на доклінічне та окремо клінічне навчання наразі активно 
змінюється багатьма школами на більш інтегровану форму навчання, що 
включає посистемне викладання як теоретичних, так і клінічних дисциплін із 
практичним курсом. 

Отже, можна зробити висновок, що проблема формування професійної 
компетентності майбутніх бакалаврів медицини є актуальною в усьому світі, 
але поки що недостатньо вивченою, про що свідчить теоретичний аналіз 
сучасної наукової літератури. Більшість країн світу вже перейшли на систему 
навчання, де багато навчального часу відведено практичній підготовці, 
самостійній роботі студентів, індивідуалізації навчання, адаптивному 
тестуванню за принципом наступності, оцінцюванню кожного випускника за 
його реальними вмінням надати медичну допомогу.  

Підготовка майбутніх бакалаврів медицини як структурна одиниця 
ступеневої системи освіти повинна мати свої специфічні цілі, які враховують 
соціальні потреби та особливості розвитку медичної галузі. В умовах 
модернізації роботи вищих медичних навчальних закладів виникає нова 
система цінностей і цілей освіти, що ґрунтується на ідеях особистісно 
орієнтованої підготовки фахівців.  

Висновок. Основною метою професійної освіти в Україні є підготовка 
компетентного фахівця, здатного до ефективної професійної роботи за фахом і 
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конкурентного на ринку праці, але зміна акцентів у системі навчання майбутніх 
бакалаврів медицини передбачає активізацію роботи з розвитку рефлексивних 
умінь, урахування особистих мотивів, інтересів, здібностей майбутніх фахівців, 
перехід на суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачем і студентом.  

Література 
1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. 

– К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  
2. Кравченко О. Формування професійної етики майбутніх медичних 

сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу: методологічні 
підходи / О. Кравченко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – Вип. 
38. – С. 218–221. 

3. Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных 
стандартах / В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – № 3. – С. 
3–10. 

4. Огарев В. И. Компетентное образование : социальный аспект / В. И. 
Огарев. – СПб. : РАИ ИОВ, 1995. – 197 с. 

5. Радзієвська І. В. Формування професійної компетентності майбутніх 
медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. В. Радзієвська. – 
К., 2011. – 21 с. 

Abstract. In the article describes the  formation of professional competence the bachelors in 
Medicine in the training process and their medical activities as a special kind of social activities 
aimed  at providing medical care for the patients and share the experience from older generations 
to younger in order to prepare them for their professional work in society. The concepts of 
"competence", "competency" are defined which involve increasing the training of students in higher 
institutions to their professional work. It was found that the decisive factor in achieving the main 
goals of modern education is the formation of main competencies, necessary for any professionzl 
activity. 

Introduction. The formation of professional competence the bachelors in Medicine  today is 
becoming increasingly important due to the growing demands of society  to health professionals 
and the quality of medical services. 

The main material of research. Research shows that the term "professional competence" in 
the system of medical education is used in various senses (from general to specific), reflecting the 
situation with contradictory approach to the concept of competence in general education and 
Psychology. The definition of professional competence of a doctor is the ability of a specialist from 
the beginning of their professional activities successfully (at a certain standard) meets the social 
demands of the medical profession through effective and proper implementation of tasks of medical 
practice. It should demonstrate appropriate personal qualities, mobilizing for this relevant 
knowledge, skills, skills emotions based on their own internal motivation, attitudes, moral and 
ethical values and experience and accumulate other resources as well.  

In our opinion, the most precise and correct characteristics of professional competence of 
health professionals is interpreting them as an integrative personality. 

Conclusion. The main purpose of professional education in Ukraine is to train competent 
professionals capable to effective professional work in their field and competitive in the labor 
market. But the change of emphasis in the education system of the future Bachelors in Medicine 
involves the activisation of the development of reflective skills based on personal motives, interests 
and abilities of future specialists, the transition to subject and subject relationship between the  
teacher and the student. 

Keywords: competence, competency, professional training, Bachelor in Medicine. 
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MODULAR TECHNOLOGY TRAINING IN THE ASPECT OF THE 
EDUCATION PROCESS HUMANIZATION 

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В АСПЕКТЕ 
ГУМАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
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Abstract. The author analyses the main trends of the development of our system 
of education. Great attention is paid to the transition of education to the 
technological level according to the tasks of present-day life. The technology of 
modular teaching is considered to be perspective for humanisation of teaching and 
educative procedure that is oriented into personality and means maximum 
individuality, differentiation of educational process. 

Key words: innovative teaching technologies, modular teaching technology, 
making teaching more active, teaching process optimisation, idea of humanisation, 
individualisation of the teaching process, motivation, self-realization, pedagogical 
process. 

Introduction. Analysis of the major trends in the development of education in 
the world and domestic practice shows that the education system designed to promote 
the fundamental problems of socio-economic and cultural development of society is 
very conservative and does not react to the shifts and changes that occur in the 
development of a society in its various areas. The educational process in an ordinary 
school has changed little since the time of Herbart, who proposed class-task system 
and a circuit driving lesson. And despite the fact that the content of education 
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fundamentally changed, a large number of new training facilities occurred, the 
paradigm of education "teacher - tutorial (the system of training) - the student," which 
was adopted in the nineteenth century, remained dominant. This system is focused on 
teaching, on the central role of the teacher in the process and the student, as an object 
of activity. 

Almost all developed countries have realized the need to reform their 
educational systems so that the student could really become the central figure in the 
educational process, which should be rather a learning process than teaching as it is in 
the traditional learning. This approach leads to the fact that the students should not 
only receive their knowledge in a particular area, but were able to learn 
independently to work with information on their own to improve their knowledge and 
skills in various fields, to gain new knowledge, because they will be engaged in this 
through their adult life. 

Therefore, the society of information technology or as it is called, post-industrial 
society, unlike the industrial society of the late XIX - mid-twentieth century is much 
more interested in the fact that its citizens should have the ability to act 
independently, make decisions flexibly, were able to adapt to new living conditions. 

Thus modern information society confronts all types of educational institutions 
preparing graduates being capable of: 

- adapting to new situations, self-receiving knowledge, applying them skillfully 
in practice for solving emerging problems; 

- thinking self-critically, being able to see in reality the current problems and to 
seek real ways out of them, using modern technology, being aware of where and how 
their received knowledge can be applied in the surrounding reality, being able to 
generate new ideas and think creatively; 

- working correctly with the information needed to be able to collect specific 
problem facts, analyze them, put forward a hypothesis, make the necessary 
generalization, comparison to similar alternatives or solutions, establish statistical 
patterns, make reasoned conclusions and apply them to identify and solve new 
problems; 

- individual work at morality development, intellectual and cultural level; 
- being sociable to contact various social groups, being able to work together in 

different areas, in different situations, preventing any conflict situations in a skillfully 
based way. 

The solution for the above mentioned problems requires a comprehensive effort 
not only from schools, but also from the whole society. The learning process of a 
modern man does not end in schools, vocational schools and higher educational 
institutions. It becomes continuous. The system of continuous education – is a 
requirement of the time. 

The process of solving these topical issues in pedagogy must be effective and 
consistent. With this in mind, we should find the key points in the educational 
system, through which you can improve the whole system, that is, to realize the goals 
of education in the new social and economic conditions. Such a link may be found in 
new educational technologies. The purpose of the article - to justify the need of 
moving education into the technological level that corresponds to the tasks of the 
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educational process humanization; to show that such a way of technology 
humanization is a modular training. 

As for the analysis of recent scientific publications we can say that researchers 
attribute the massive use of educational technology to the early 60's and that is 
associated with the reform of the US and then European school. Patriotic theory and 
practice of technological approaches for teaching is reflected in scientific works of A. 
Furman, V.A. Ognevyuk, A.M. Aleksyuka, N.I. Klokar, V.G. Kremen and others. 
Today, educational technology in science is considered to be one of the types of 
mankind technology based on theories of psyhodynamics, social psychology, 
computer science and management. Although at the head of technologizing of 
education was A.S. Makarenko, it was he who boldly applied the concept of 
educational technology. In "Pedagogical Poem", he wrote: "Our pedagogical 
production has never been built according to the technological logic, but always 
according to the logic of moral preaching ... That is why we are out of all the 
important parts of the production process: accounting operations, engineering work, 
application of designers and devices , regulation, control, tolerance and rejection 
"[2.555]. 

Main text. Involvement of the concept of "technology" in domestic pedagogy is 
an unusual phenomenon. In most cases it was used in other areas of human life. In 
modern explanatory dictionaries the term "technology" (from gr. Techne - art, skill, 
ability) means a set of methods and means of getting the product produced. 
Technology or process transactions themselves are also called parts of the production 
process (extraction, processing, refining, transportation, storage, preservation), which 
includes process of control and production. 

The technology is called the description of production processes, instructions for 
their implementation, process rules, requirements, maps, charts and the like. The 
technology is traditionally considered in connection with a particular branch of 
production. As a result of manufacturing processes it is a qualitative change in the 
treated object. Technology of different manufactures is constantly updated and 
changed with the development of technology. Improvement of all sectors and types of 
production - an important condition for accelerating technological process in the 
economy. 

But let’s dwell on our production - teaching process. After all, "there is no 
society sectors unnecessary or unreasonable, that is, those that exit in their own way. 
Every industry is manufacturing, productive. Educational sphere isn’t an exception. It 
is designed to deal with specific spiritual "production", more spiritual creation - to 
prepare a new man - a citizen of Ukraine, who has such features as national self-
respect and patriotism, humanity and integrity, competence and freedom "[1, 7]. That 
is a priority of our educational reform, aimed at humanization of education. After all, 
most educational institutions are characterized by common features: lack of 
incentives for training, monology, priority of reproductive activity of students, 
attitude towards them as an object of influence, dominance of subject-learning 
contents over others, the impossibility of implementing intellectual and personal 
potential students. 

But when it comes to the humanization of the educational process, from our 
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point of view, it should be used primarily in such activity as -aspect of learning. 
Ideology of humanism is aimed at understanding how free human beings are, and 
human freedom is, above all, in work. Therefore, humanization of education means 
filling ratio "teacher - pupil" with a creative and potential aspect that would 
qualitatively change the activity of both sides, because the educational activities by 
nature are creative. 

Modern requirements for the teacher involve expanding the role of the teacher, 
who does not just transfer information to the student, but primarily direct control of 
specific activities of the student. And in this case it is not the direct management of 
another person, and the management processes of governing. 

Therefore modern methodical system of a teacher should consist not only of five 
components (objectives, contents, methods, tools, learning), but six, and the sixth 
component is an acting student, as a unit, a personality. With the inclusion to a 
methodological training system such component as a "student" in the training of the 
teacher along with methodological and theoretical levels a third level appears- the 
level of technology. 

As we see, the idea of humanization requires climbing educational process to the 
level of technology, to the level that is used in other areas, but not in education. This 
is explained by the delay of mismatching the educational process requirements and 
modern technologies. Therefore education is faced with the problem of qualitative 
changes of the educational process, finding new ways of gaining knowledge and 
skills on the basis of rational laws and relations with modern psychology, physiology, 
didactics, pedagogy. 

One of the technologies is the technology of modular training, which is 
essentially being personality-oriented, can simultaneously optimize the learning 
process to ensure its integrity to realize the goal of training, cognitive and personality 
sphere of pupils; that will allow to combine the management of cognitive activity of 
students with wide opportunities for self-governing. 

Modular training was originated in the late 60s in English-speaking countries as 
an improved version of programmed instruction. There are different approaches to 
the interpretation of the principle of modularity methods in education. There are 
American, German, Lithuanian, Russian and Ukrainian versions of modular training. 
But, in principle, each of these modular technology is a generalized, universal 
system, a kind of metatechnology. An important feature of this technology is its 
quality integration; module as an integral unity of content and technology of its study, 
is implemented through a set of integrated technologies in it:  problematic,  
algorithmic, programmable, stage formation of mental actions ,"full mastering", etc. 

In a modular developing training system (by the concept of Ukrainian researcher 
A. Furman in this area) the differentiation of social and cultural experiences into 
psycho-educational, training and substantive and methodological aids areas takes 
place. This psycho-pedagogical content is determined by stages of developing 
modular-process (from the advanced motivation to control reflexive), educational 
subjective - traditional education programs, plans and supporting literature. 
Methodical content - is the creation of problem-modular curriculum that includes 
graph-scheme of training courses, research projects of modules content, scripts of 
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modular classes invariant technologies, developing mini-tutorials for each such 
scenario etc. [1, 15]. 

In the technology of modular training outstanding opportunities to implement 
the essential features of personality-oriented education lie. The principle is that 
according to the classical humanistic psychology of K. Rogers a student is the basic: 
a student using modular program is included in active, independent learning, and a 
teacher in this process accompanying, helps to learn techniques of learning and self-
governing. This teacher fired from the actual teaching and strict management load 
gets finally a real opportunity to perform individual, personal attention to each 
student, organize collaboration and mutual help of pupils. 

Based on this vision, there is a need for teachers, who would not only know his 
subject and is able to explain the students the new material and organize their 
activities, but also manage the students’ learning activity. Thus, modular technology 
as technologization of educational process in general, is impossible without teacher’s 
management culture. 

In modular technology an epicenter of the educational process is not the content 
of the subject, but the interaction of teachers and students, new teaching ethics, which 
involves changing their own position of a teacher and a student, more attention is 
paid to personal communication, motivation for creative scientific work, modeling 
situations, including in the sphere of educational activity situations of choice, etc., 
thus psychological and pedagogical content dominates the educational objective. 

The modular training system is focused on the individual, means the maximum 
individualisation and differentiation of learning process. Thanks to the openness of 
teachers’ methodical system laid down in the modules, voluntary current and final 
control, opportunity to choose freely exercises, self-control and the level of learning, 
lack of strict regulation of the rate of study of educational material, humanistic 
principle focused on the student is peformed. Thus, favorable moral and 
psychological conditions are formed in which the student feels free, self-confident. 
Awareness of the importance of students’ personality during training and the need to 
achieve certain results are motivated by a clear description of complex qualitative 
targets, describing the criteria of absorption and methodological support of  each 
student. 

The status of a"subject" as one of the important indicators of personality-
oriented learning, in modular technology is provided for the student naturally, not 
outside. He plans ways, pace and place of work, he assesses his capabilities and level 
of claims, he decides when to move to the next level. Hence, the need for self-
satisfaction is achieved by , firstly, the possibility of using the module always to learn 
successfully and, secondly, by the freedom of choice of creative and unusual tasks. 
This allows the students psychologically and socially to be ready for productive 
activities, experiencing the relations to the proposed segment of socio-cultural 
experience. 

Summary and Conclusions. The educational process is truly humane and 
spiritual, not only by nature but also by the sense of interpersonal relationship, which 
is consistent with the technological level of the educational process, and as it was 
mentioned above, is the humanization of education that requires climbing the 
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educational process to the level of technology. The level at which not only 
knowledge is given to those who are studying, but also a continuous need for 
independent, creative self-education is formed throughout active life. So the major 
problem of the XXI century has become relevant, it is a search of organized structure 
of the educational system and its institutions that would ensure the transition from 
"education for life" to the principle "Education through life." And one such system 
should be a modular training system. 
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Аннотация 
В статье анализируются основные тенденции развития отечественного образования. 

Обосновывается необходимость перехода образования на технологический уровень, что 
соответствует задачам гуманизации учебно-воспитательного процесса. Средством такой 
гуманизации автор считает технологию модульного обучения, которая ориентируется на 
личность, означает максимальную индивидуализацию, дифференциацию учебного процесса. 
Благодаря открытости методической системы преподавателя осуществляется 
гуманистический принцип направленности на студента, что обеспечивает переход от 
принципа «Образование на всю жизнь» к принципу «Образование на протяжении всей 
жизни». 
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Анотація. Навчальний процес у підготовці медичних спеціалістів є 
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складною системою володіння певною системою знань та умінь, де постійно 
змінюється їх обсяг, напрям використання у відповідності до потреб 
професійної галузі. Забезпечення ефективного формування професійних знань і 
умінь можливе за умови застосування комплексного підходу до організації 
навчального процесу, що дає змогу розглядати об’єкт вивчення у всіх зв’язках, у 
єдності спільного, індивідуального й одиничного. Професійна компетентність, 
яка базується на основі освітніх стандартів, створення на їх основі 
навчальних програм і адекватних засобів діагностики сприятиме підвищенню 
якості освіти. Дефіцит фахівців із неповною та базовою вищою медичною 
освітою - серйозна проблема установ охорони здоров'я. У цих умовах зростає 
значимість питань професійної підготовки, морального виховання медичного 
персоналу на етапі навчання у вищих медичних навчальних закладах. 

Ключові слова: компентнісно орієнтоване навчання, особистісно 
орієнтований підхід, медичні спеціалісти, професійні знання та уміння. 

Articulation of issue. Advancement of measures in civil health care, evaluation 
of its degrees and criteria as to the quality of medical services determined the need of 
scientific comprehension, assessment and development of effective forms and 
methods of professional training of medical specialists, capable of providing quality 
medical services, individual approach to the work with patients and their families. 
State policy’s priority course in medical education development is competency 
orientation, renewal of syllabus as well as educational process forms. The 
requirement for improvement of professional competence level of medical specialists 
is stated in the new amendment of the Law of Ukraine “On higher education” (2016), 
the “National strategy of education development in Ukraine for 2012-2021” project. 
Basically, this concerns the training of mid level personnel with fulfillment of their 
potential individual and professional skills.  

It is knows that one of the most important problems of general, developmental 
and educational psychology is to locate the link between mental development, and 
education and upbringing of those who are studying. In the works of L. Vygotsky, P. 
Galperin, V. Davydov, L. Zankov, G. Kostyuk, O. Leontyev, D. Elconin and other 
scholars, the emphasis is placed on the fact that education and upbringing are general 
forms of personality development, that mental development is a mediated education 
and upbringing. 

In the research, dedicated to the influence of education on personality formation, 
special focus falls on self-development of personality, which is directly related to one 
of the fundamental aims of reshaping education system, thus it is appropriate to use 
person-centered approach in organizing the education process.   

Competency-based and personalized approach implementation principles in 
organizing vocational training of future medical specialists.  

Presentation of basic material. Orientation of education on personality is 
conditioned by global processes like humanization and democratization, crisis in 
economy, ecology, power industry, various social needs.  

Analyzing present national education system development problems, it can be 
concluded that there is a fair need in increasing attention to researching problems in 
pedagogy and psychology of continuous professional studies, carrying out a number 
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of special didactic research in the field of current problems of vocational training of 
specialists, as well as methodology of teaching key vocation-related subjects, taking 
into consideration specificity of professional educational institute purpose and the 
relevant vocational training.   

Ukrainian population state of health analysis as well as functionality of health 
care providing institutions indicate an insufficient medical-demographical situation, 
low birth rate, negative natural population increase, decrease of average lifespan 
expectancy, and an increase in morbidity rate of blood circulatory system, malignant 
tumors, injuries and intoxications, etc. The spread of cardiovascular pathology has 
increased 1.9 times over the last decade, oncologic pathology – 18 times, bronchial 
asthma – 35.2 times, diabetes – by 10.1 percent. Today, every fifth citizen of Ukraine 
has arterial hypertension. Cancer incidence and mortality rate is growing due to 
unfavorable ecological situation and significant aging of the population.  

Therefore, an utmost importance is placed on scientific and social health care 
development, medical staff training, whose operations are aimed at preservation and 
promotion of health of the population, increasing healthcare quality and 
effectiveness, improving health condition of all social groups, decreasing incidence 
rates, disabilities, mortality, active aging and lifespan prolongation. Implementing 
state’s duties in health care industry has always demanded an advanced level of 
training of healthcare providers – active facilitators of medical assistance who deeply 
understand people’s health problems.   

Preparing specialists for health care industry has always drawn attention of 
educators both in Ukraine and outside of it, considering criticality as to professional 
errors of doctors, nurses, pharmacists. It was the medical staff training system where 
innovative educational and academic performance rating methods were originated, 
tested and later spread onto other professional educational spheres.  Higher medical 
education system development is directly related to changes that happen in society, 
with the transformation process of the national system of cultural values, with a new 
paradigm of higher education system. 

The state of health of the population is and has always been a key criterion of 
civilization progress as its high level is a prerequisite for economical, social and 
political wellbeing in the country, a guarantee of safety and progress. The expansion 
of public and state activities in public health care as well as the emergence of the idea 
of public health, its levels, criterion and figures have created a logical need in 
scientific understanding, assessment, development of effective forms, services, 
methods, i.e. a need in science about health and its protection, as well as in training of 
own specialists. Under such conditions, medical education takes on a role of one of 
the regulators and leverages of social progress, as it basically forms the doctrine for 
society sustainability and supports it through health care system staff operations. 

The need to define main directions of health care improvement of Ukrainian 
population is conditioned by real political and socially-economic processes, such as: 

- democratization of society; Ukraine’s integration into global community; 
- global structural processes in economics; 
- decreasing level and quality of life of most citizens; 
- critical demographics situation; 
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- poor state of health among the population; 
- imperfect systems of labor compensation of healthcare industry staff; 
- dissatisfactory ecological situation, worsened by Chornobyl accident 

consequences.  
The final objective of the Concept realization is achieving the following long-

term goals: 
- preserving and promoting health of the population, prolonging active longevity 

period and people’s lifespan; 
- creating legal, economic and administrative mechanisms for exercising 

constitutional rights of the citizens of Ukraine for health care, medical assistance and 
medical insurance; 

- ensuring a guaranteed level of charge-free expert medical assistance in a 
legislatively observed volume; 

- forming of a controlled market of paid medical services, aiding health care 
institution operations of all forms of ownership, creating conditions for fulfilling the 
needs in medical services among the public;  

- effective usage of actual personnel, financial and material resources; 
- joint participation of state, employers, territorial communities and separate 

legal and private entities in financing medical assistance services to the public.   
The state guarantees youth the right to labor, but due to the lack of sufficient 

practical experience, socio-legal and professional knowledge, and often mental 
unpreparedness for competition on the job market, it is becoming more difficult for 
young citizens to exercise their right to work. Paramount importance is given to the 
active youth support approach such as vocational training and further training. 
Furthermore, it is necessary to join efforts of all concerned legislative bodies to solve 
youth problems, use special events to regulate youth employment, in particular, in the 
following ways:  

- improvement of professional orientation system, personnel training and 
retraining; 

- revision of personnel recruitment system by both the state and employers, 
reorientation of educational institutions that prepare excess staffing at the expense of 
state budget;  

- centralized official statistics renewal, including statements about quantitative 
and qualitative composition of experts. 

The problem of training quality of medical personnel is becoming increasingly 
important due to the growing requirements of their training level. It is understood that 
training and postgraduate education of medical staff do not meet the level of 
European standards. Nurses, paramedics, midwives and other expert medical staff are 
not actively involved in the development of their profession. 

In Ukraine, the outflow of skilled health workers to other industries is observed. 
Particularities of current understanding of the problem are forming the need to carry 
out reformation of a powerful sector of professional medical education, namely, 
medical colleges and schools. Successful transformation of the industry is only 
possible with adequate planning, rational distribution of high-quality training and 
effective use of human resources. 
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Current disproportions in the overall structure of medical personnel cause a 
serious concern as to the economic and moral consequences of staffing imbalances in 
the national health care. They pose a real threat to the quality of medical care at all 
levels of its provision. 

Carrying out the necessary changes in health care personnel policies requires 
making immediate industry decisions related to creating and providing a system of 
social and economic stimulation of operation of nursing staff, discovering 
opportunities for their professional growth, forming scientifically substantiated 
approaches to planning, training and employment of nursing staff. 

The level of efficiency and quality of medical personnel use, without a doubt, 
does not solely depend on the level of their theoretical and practical training, but also 
on a number of acquired purely humane positive moral qualities. Professional ethics 
of a medical worker are subdued to the purpose of health care and human life. Hence 
it implies special ethical quality, lack or absence of which can stand in the way of the 
making of a health care worker: helpfulness, kindness, compassion, spirituality, 
honesty, willingness to self-sacrifice. 

It is stated in the concept of education of Ukraine that the strategic aim of 
education is existential and social competence of those who are studying, which 
anticipates development and self-development of future experts, based on a fuller 
employment of one’s inner potential. 

The person-centered training looks at the individual development content of the 
person as a content of functions which the person carries out in his trade as to the 
choice and goal-setting, reflection, sense-determination, forming of self, independent 
decision-making and responsibility for their implementation, creative actualization in 
the chosen occupational field.  

The person-centered education paradigm and the National doctrine of education 
development in Ukraine oblige educators to include in the syllabus conceptual 
provision of emotional values and personality components in addition to the subject 
content defined by education standards and programs.   

The person-centered training must be directed not only to mastering knowledge 
and skill system, but also to professional development and self-development of the 
future expert and educator. 

The essential part in this is goal-setting as the main reasoning regulator of 
education process, specifically: social procurement, personal needs of the future 
specialist, educator who carries out the education process. The person-centered 
training foresees the provision of satisfactory conditions for full development of 
individual features of the future specialist. The important aspect here is an adequate 
attitude towards reality, realizing outer changes and requirements (reflection, self-
observation, self-understanding, self-analysis, reasoning). 

Psychology highlights the following types of reflection: 
 elementary reflection that leads to consideration and analysis of knowledge and 

actions, thoughts about their boundaries and values; 
 scientific reflection which envisions criticism and analysis of theoretical 

knowledge and is done with the help of methods and techniques appropriate for a 
certain area of the scientific research; 
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 philosophical reflection which urges awareness of existence and cognition, 
human culture in general. 

In present-day pedagogy (V. Popkov, A. Korzhuyev) reflection refers to general 
learning skills mandatory to be obtained by future specialists [4]. It implies the skills: 

 to control one’s actions, particularly mental; 
 to control the logic of building up one’s opinion; 
 to notice the unknown in the familiar, the unusual in the ordinary, i.e. an ability 

to see contradiction which acts as a thought driver; 
 to carry out the analysis of a situation, to model such situations; 
 to consider different opinions as to a situation which is being observed and 

analyzed; 
 to use theoretical methods of cognition to analyze knowledge, its structures and 

content. 
Critically-reflexive style of cognition encompasses the following qualities: 
 tuning of the future expert into a constructive dialogue with a teacher and a 

partner, being able to defend one’s view regardless of opinions of those surrounding 
him, admitting its faultiness if the opponent has substantiate evidence; 

 orientation of the future expert on self-diagnostics as to different skills 
formation. 

It is essential for person-centered education to elaborate on relevant educational 
content in the context of not only informational provisions but also with 
consideration of development of learners’ individual functions. In this regards, it is 
important to create state educational standards as the basis of individual and 
differential education, development and upbringing of a person. 

It is known that learning is a reflective-transformative activity as it is aimed at 
transforming one’s personal experience, learning is a means of perception and self-
perception. Cognitive and transformative components of this activity are 
interdependent. The transformative nature of learning is connected to the subject 
being active, thus in the conditions of the person-centered education we need 
reconstruction of procedural and methodological part of the learning process.  

It is feasible to connect the types of direct and contextual education, dialogue 
and instructive, individual and collective, to create favorable conditions for 
reproductive, productive and creative activity, to connect outer regulation of learning 
and self-education by a teacher (student), to use active and interactive methods and 
forms of education. Whereby, the content of education represents unity of contextual 
and procedural components, interaction between learning and one’s personal 
experience.   

I. Yakymanska proposed a number of requirements to the technology of such 
education its methodological provision [8]. Under the conditions of person-centered 
education, the requirements as to educator’s personality get considerably higher.  

Generalizing scientific views of scholars (S. Podmazin, V. Serikov) as to 
person-centered development of a modern individual, it can be claimed that a need 
has arisen in forming a socially active, viable, humanly-oriented medical specialist 
who possesses not only professional but also personal qualities such as [3,6]: 

 to effectively adapt to modern operational environment, to be guided by own 
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worldview, ideals, humanistic values as to forming an ability to independent 
decision-making; 

 to be aware of own responsibility for performance results, ability for objective 
self-evaluation, own determination; 

 to aim for searching for something new and prospective in carrying out 
professional duties, finding unconventional effective solutions; to work out certain 
individualistic affirmations, orientation to own interests and needs, to achieving 
success in life, to show rational thinking and pragmatic attitude towards life; 

 to have an awareness of being a Ukrainian, a citizen of Ukraine, to exercise 
one’s civil merits, patriotism, willingness to preserve the unity of the country and its 
establishment as an independent state, which occupies a worthy place in the global 
community. 

Analyzing the above, it can be claimed that organizing a teaching process when 
studying professional disciplines should be directed to development and education of 
professionally critical qualities, formation and actualization or relevant individual 
traits and characteristics in future medical experts: 

 openness to current changes, needs for constant self-improvement, substandard 
ways of finding solutions and making decisions; 

 readiness for analysis and awareness of professional information as to carrying 
out professional duties, independent solving of professional problems and tasks. 

Academic process of experts training is a complicated system of possessing a 
certain system of knowledge and skills, where their volume and area of 
implementation based on the requirements of one or the other professional sphere, 
change regularly. 

Systemic level of knowledge is built up in the future expert’s mind by the 
scheme: basic scientific concepts – general theoretical foundations – results – 
implementation. For the educator, it is central to form theoretical and practical bases 
in regards to carrying out certain types of work, to define main structural elements 
and links, to ensure readiness of the future expert for independent problem-solving 
and fulfilling duties in a particular field of expertise. The systemic nature of mental 
activity is meanwhile connected to generalizing associative links by having them 
enter into connections of higher order [5,7]. 

Providing effective build-up of professional knowledge and skills is possible 
under the condition of using multifaceted approach when organizing a learning 
process, which then provides an opportunity to view the object of study in all 
relations, in unity of the common, individual and singular. The multifaceted approach 
indicated three parameters: social, psychological and pedagogical, which implies: 

 unity of academic, developmental and educational function; 
 unity of goals, content, methods, organizational forms and education means; 
 clear determination of the key objective and goals of the educational process. 
Educational activity is complete under the condition of combination and 

transfusion of all the three components.  
In the field of professional pedagogy, a wide usage of competency approach 

principle was obtained, which leans on activity-oriented theory of education. Its 
usage helps to effectively solve professionally-related problems and tasks by the 
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future expert. A distinctive feature of using competency approach in vocational 
training is that a person identifies features and links in one or the other work area and, 
based on its different forms, independently distinguishes objectives and motives of 
education, learning actions, actions on control and evaluation of obtained knowledge 
and skills. It is important to highlight that the knowledge that is absorbed best is the 
one that acts as the subject and the object of its activities. In fact, the future expert 
does not just observe and listen during the training process, but also does certain 
actions with the training material, due to which his ability to determine 
professionally-oriented goals and motives in dealing with real occupational tasks is 
formed further on. At this stage, it is critical to take in a certain type of trade under 
the conditions that the knowledge has to be included in the structure of particular 
professional actions.   

Increasing the effectiveness of the educational process requires systemic 
analysis of different types of educational activities, accentuating on practical and 
mental actions in a particular work field. 

Present-day psychologists allocated the main function of human psyche, which 
explicitly controls the processes of person’s activity. M. Kagan provides five blocks 
in performing this function [2]: 

 any goal-oriented activity of the person must have the internal motivation 
(activity is controlled by motivation); 

 the activity process motivation must transform into a particular orientation of 
this process, switch to goal-setting, which materializes into developing particular 
events and actions; 

 the activity can only be implemented with availability of a certain 
operationalized framework, which is used for one or the other professional operation, 
at the same time, psyche must ensure that the person acquires performance 
mechanisms, ability to operate them; 

 the activity must provide energy resources that have physical and 
psychological nature, which would make it impossible to do real actions without 
them; 

 implementation of the activity requires obtaining information as to 
effectiveness of own activity on the basis of assessing and correcting action results. 

The activity process and the self-management can be supplemented with the 
following items: 

 motivational component has to contain needs, interests, motives as to 
engagement of the subject in the active learning process; 

 orientation component, its content has to be the objective of the educational 
activity of its planning and projections; 

 content-operational component has to consist of knowledge system, learning 
means and data processing as well as knowledge implementation means in practice; 

 value-willed component reflects emotional readiness of the future specialist, 
his attention and will in regards to carrying out certain types of professional activity. 

In modern didactics, exercising any educational action is viewed in the context 
of performing certain actions, work methods, which are mastered by future experts 
[2]. 
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It should be emphasized that all the positions of competence approach in 
vocational training must be principal in the organization of learning content, 
determining relevant goals and tasks of professional education. Using competence 
approach implies perception of the vocational training of the expert as an integral 
structure, where certain academic disciplines serve as components of this structure. 
Didactic elaboration of systemic principles and approaches in the organization of the 
competence-oriented education implies systemic renewal of the content, forms and 
methods of academic disciplines that form main professional knowledge and skills of 
the future specialist. Professional orientation of the learning process is essential here 
when it comes to forming key competencies of the future expert, ensuring his 
readiness to perform professional activity in real work conditions. The competence 
approach in forming professional competency of the future medical expert changes 
the objective and the content vector of nursing education from passing on knowledge 
and skills of content area to forming a knowledgeable personality with developed 
existential and professional competencies, with a high level of motivation for 
education. A combination of professional competencies and developed motivation for 
education can be viewed as acquired characteristics (features) of the individual, 
characteristics that will determine the success of the individual in professional, 
personal, social lives. Implementing the competence approach implies formation of a 
competent specialist able to perform work effectively, independent solutions of 
situational tasks and problems, personality, systemic self-growth and self-
improvement [1]. 

Conclusions. In our opinion, the following positions can refer to the relevant 
pedagogical-psychological basis of organizing competency-oriented educational 
activity in the training of future medical experts: 

 competency-oriented activity can be implemented with availability of a certain 
operationalized framework, which is used for specific professional operations, where 
psyche of the individual ensures acquisition of performance mechanisms to operate 
these activities; 

 competency-oriented activity must be provided with energy resources of the 
individual, his physical and psychological nature; 

 realization of competency-oriented activity requires result analysis of own 
activity, assessment and correction of performance quality; 

 competency-oriented activity requires motivation of the education process for 
professional activity on basis of goal-setting, which are expressed by developing 
specific events and action as to solving professional problems and tasks.  

Concluding the above, we can claim that implementation of competency-
oriented forms of educational activity among the future medical expert training under 
the condition of acquiring key individual, key professional and key instrumental 
competencies, based on the above stated scientific terms, will ensure formation of the 
necessary level of professional competency as to creating a medical expert of new 
structure, who is creative, adapted to new labor conditions, able to independently 
perform work functions and tasks. 

Annotation. The education process when preparing medical specialists is a complicated 
system of possessing certain knowledge and skills system, where their range and usage constantly 
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change according to requirements of professional area. Ensuring effective formation of 
professional knowledge and skills is possible under the condition of applying a multifaceted 
approach in organizing the educational process, which gives a chance to observe the object of 
study in all its relations, in the unity of the common, individual and singular. Professional 
competency, based on educational standards, creation on their basis of academic programs and 
adequate diagnostics means will promote improvement in quality of education. The deficit of 
specialists with incomplete or undergraduate higher medical education is a serious problem of 
health care institutions. Under such conditions, the significance of questions about vocational and 
ethical training of medical personnel while studying at higher medical academic institutions 
increases.  

Key words: competency-oriented education, person-centered approach, medical specialists, 
professional knowledge and skills. 

References: 
1. Entsyklopediia osvity (2008). [Encyclopaedia of education] in Akad. ped. 

nauk Ukrainy [Akad. ped. sciences of Ukraine], Yurinkom Inter, pp. 1040 
2. Kagan M.S. ed. (1991).  Hudozhestvennaya kultura kak sistema [Artistic 

culture as a system] in Sistemnyiy podhod i gumanitarnoe znanie [Systemic approach 
and humanitarian knowledge], Leningrad, p. 240–260. 

3. Podmazin S.I. (2000). Lichnostno–orientirovannoe obrazovanie: sotsialno–
filosofskoe issledovanie [Personality–oriented education: social and philosophical 
research], Zaporozhe, Prosvita [Education], 249 p. 

4. Popkov V. A., Korzhuev A. V. (2001), Didaktika vyisshey shkolyi: Ucheb. 
posobie dlya stud. vyissh. ped. ucheb. zaved. [Didactics of higher school: tutorial for 
students of higher pedagogical educational institutions], Moskov, Izdat. tsentr 
«Akademiya» [Publishing center «Academy»], 136 p. 

5. Samarin, Yu.A. (1962). Ocherki psihologii uma: Osobennosti umstvennoy 
deyatelnosti shkolnikov [Essays on the psychology of the mind: the Features of 
mental activity of schoolchildren], Moskov, Izdat. Akad. ped. nauk RSFSR 
[Publishing house of the Academy of pedagogical Sciences of the Russian 
Federation], 504 p. 

6. Serikov G.N. (1998). Obrazovanie: aspektyi sistemnogo otrazheniya 
[Education: aspects of systemic reflection], Kurgan, Zaurale, 256 p. 

7. Shevarev P.A. Ratanovoy T.A., Kossova B.B. ed. (1998). Teoriya 
obobschennyih assotsiatsiy v psihologii [The theory of generalized associations in 
psychology], Voronezh, Izd-vo NPO «MODEK» [Publishing house NPO "MODEK], 
608 p. 

8. Yakimanskaya I. S. (1996). Lichnostno-orientirovannoe obuchenie v 
sovremennoy shkole [Personality-oriented teaching at modern school], Moskov, 
Sentyabr, 96 p. 

 
ЦИТ: 117-079 
DOI: 10.21893/2410-6720.2017-46.1.079 
УДК 378 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА 
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FIRST-YEAR STUDENTS 

к.филос.н, доцент Вишневская С.Н. / c.p.s., as.prof. Vishnevskaya S.N. 
к. филос.н, доцент Жукова Е.Н. / c.p.s., as.prof. Zhukova E. N. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 45 



 Том 3. Выпуск 46                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

Калужский филиал Московского государственного технического университета  
им. Н.Э.Баумана, г. Калуга, ул. Баженова,2, 24800 

Bauman Moscow State Technical University (the Kaluga Branch) Kaluga, Bagenova, 2, 248000 
 

Аннотация. В работе рассматривается психологическое состояние 
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Вступление. 
Современный человек находится на грани культурных миров, способен 

принимать различные культурные традиции, легко меняет свои корпоративные 
связи. Благодаря средствам массовой информации и коммуникации процессы 
инкультурации проходят достаточно быстро и незаметно. Но студент–
первокурсник – это особая категория учащихся, находящаяся в неустойчивом, 
сложном психическом состоянии - маргинальном. Маргинальность студента 
первокурсника может привести к неудачам в учебном процессе. 

Основной текст.  
Маргинальность (лат.- margo- пограничный, на краю) – одновременная 

принадлежность человека двум культурам, порождающая двойственное 
самосознание. Человек не в состоянии определиться со своей культурной 
идентификацией, поэтому в маргинальном состоянии человек испытывает 
глубокий дискомфорт и неудовлетворение, которые могут привести к 
состоянию «культурного шока». «Культурный шок» - реакция индивидуального 
сознания на смену культурного окружения. Его проявления различны: кто-то 
начинает учиться - стремится выполнить ВСЕ заданное (пишет конспекты на 
занятиях, а затем переписывает красиво); кто-то гуляет, забыв обо всём, кто-то 
спит днем, а ночью сидит в компьютерных играх и т.д.  

Психологический дискомфорт объясняется тем, что студент-первокурсник 
находится на грани нескольких культурных миров: отодвигающийся на второй 
план мир традиционной культуры, где силен авторитет родителей; возникший 
новый мир нового социума, который выходит на первый план – общение с 
однокурсниками и жизнь в общежитии; мир, связанный с учебной и внеучебной 
жизнью в вузе. Ко всем этим мирам нужно приспособиться и найти свою нишу.  

Прежний опыт, накопленный в ходе первичной социализации и 
инкультурации, теперь уже не работает, а новый – еще не накоплен. Поэтому 
чувство растерянности и неуверенности, возникшее в первые месяцы обучения, 
не способствует появлению состояния психологического комфорта и, 
соответственно, не приводят к успехам в учебе.  

Поэтому достаточно часто к первой сессии определенное количество 
студентов подходит морально уставшими и неподготовленными. Успешность 
студента в обучении напрямую зависит от преодоления маргинального 
состояния. Студент –первокурсник находится в состоянии потери цели. Цель 
(поступить в вуз) достигнута, а что далее? Радость первых недель сменяется 
усталостью и раздражением. Очень важно, чтобы родители заранее давали 
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правильные установки: «поступить и…», а не просто «поступить». Цели 
должны быть разделены на близкие и глобальные, сформированные поэтапно, 
что исключит кризис цели - «а что теперь?». Постепенно решая ежедневные 
маленькие задачи, связанные с адаптацией в новом мире, студент увереннее 
подойдет к основным задачам и будет способен их решить. Целеполагание – 
категория динамичная, зависящая от многих факторов. Цели должны меняться 
с изменением сложившейся ситуации. 

«Культурный шок» в инокультурной среде длится от трех месяцев до 
одного года. Для студенчества – это время зимней и летней сессии. Состояние 
«культурного шока» характерно для всех первокурсников, но глубина его 
различна. Выход из состояния «культурного шока» зависит от того, насколько 
близка культура студента культуре того сообщества, куда он попал.  

Если студент по-прежнему живет с родителями, то, чаще всего, начало 
обучения в вузе - пролонгация школьного периода. И здесь психология 
первокурсника – это психология школьника, который адаптируется к новым 
требованиям. Поэтому участилась практика проведения родительских собраний 
на первом курсе. И родители, и студенты к этому относятся как к правилу, 
признавая за родителями право контроля (как далеко распространяется 
родительский контроль – зависит от уклада семьи). Родители пытаются 
сохранить прежнее влияние и контроль над поведением первокурсника, что 
зачастую приводит к конфликтам. Если культурные установки студента особо 
не отличаются от культурных установок нового сообщества, студент привыкает 
к требованиям учебного процесса, сохраняя свои прежние культурные 
контакты и создавая новые.  

Если студент иногородний, то адаптация к новым условиям 
многоуровневая: помимо решения учебных вопросов - умение строить 
отношения с другими; материальное самообеспечение, поездки домой, уход от 
контроля родителей и т.д. Решение множества задач разного уровня сложности 
позволяет стать взрослее и ответственнее за свои поступки. 

Показатель успешности студента – результаты первой сессии. Если все 
сдано вовремя, без проблем – это свидетельство адаптации к новым условиям. 
Студенту нравится учиться, он чувствует себя психологически комфортно, 
легко строит отношения с окружающим миром. 

Но многие студенты, начавшие самостоятельную взрослую жизнь, будучи 
психологически незрелыми, зачастую не могут решать возникающие проблемы 
по-взрослому. Инфантильность проявляется в том, что они отодвигают решение 
проблем на неопределенный срок, не зная, как правильно действовать в той или 
иной ситуации. Самооценка, которая формируется к окончанию подросткового 
возраста, часто завышена («я все могу») или, наоборот, занижена («у меня 
никогда ничего не получается как надо») и не позволяет адекватно оценить 
возникшие трудности.  

Преподаватели часто обвиняют студентов в лени, забывая, что студент 
поступает учиться в 17 лет, а его полное психическое созревание идет в период 
от 18 до 21 года; лень, в данном случае, это комплекс защиты от внешнего 
мира. Поэтому нужно ставить реальные задачи, постепенно вовлекая в учебный 
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процесс, разъясняя требования и проговаривая проблемы, которые могут 
возникнуть в ходе обучения.  

Неудачи первой сессии объясняются и тем, что студент не сумел 
правильно выделить главные ориентиры и в какой-то момент «потерялся», 
перестал учиться, еще толком и не приступив к учебе. Здесь, несомненно, 
важна психологическая поддержка и помощь куратора в разъяснении 
требований вузовского обучения и, конкретно, модульно-рейтинговой системы 
(МРС). Если студент с первого занятия ориентирован на МРС и четко знает 
требования для выполнения модульных заданий, то его мотивация к учебе 
имеет прочное основание. Многие студенты стремятся получить ТОЛЬКО 
отличную оценку, используя различные способы, в т.ч. и манипулятивные. 

По степени обучаемости, любую студенческую группу можно разделить на 
три малые группы: легко адаптирующиеся, средние и медленно 
адаптирующиеся к учебному процессу. Если требования ясны, то быстро 
включается в учебный процесс первая группа, вторая стремится за ней и третья 
вынуждена подражать обеим. Если в группе численное превосходство первой 
малой группы, то успеваемость будет достаточно высокой по всем 
дисциплинам. Если преобладает третья группа, то мотивация сформируется 
достаточно поздно и, соответственно, успеваемость будет низкой. В таких 
группах необходимо дополнительно работать со студентами, разъясняя 
позитивные моменты МРС и показывая на примере успевающих студентов, что 
и как надо выполнять. Уже ко времени сдачи второго модуля мотивация 
повышается и в третьей группе, что необходимо поощрять, ориентируя 
студентов на своевременное выполнение заданий. 

Противники МРС обращают внимание на то, что студенты становятся 
более прагматичными, вырабатывая в процессе обучения технологии для 
получения большего количества баллов и забывая о цели обучения. На наш 
взгляд, прагматизм является одной из основных черт культуры современного 
общества: умение правильно рассчитать силы, ставить реальные цели, 
добиваться позитивного результата и, в конечном счете, это стремление быть 
успешным. 

На степень адаптации студента к учебному процессу влияет ряд факторов, 
в том числе и то, к какому типу личности он относится. По Юнгу, 
экстравертированному типу личности свойственна направленность на 
окружающих, гибкость поведения, общительность; интровертированному типу 
- присуще стремление к уединению, сосредоточенности, интерес к 
собственному внутреннему миру.  

Первый этап адаптации студента – определение своей роли и статуса в 
группе: выявляются неформальные лидеры, складываются группы, где 
удовлетворяется потребность в общении. В начале проведения занятий, еще в 
малознакомой между собой группе, всегда находится лидер, который берет на 
себя задачу распространения учебной информации в группе. Он активен, 
амбициозен, ведет себя уверенно, объединяя всех, кто заинтересован в учебе, 
ведет активный диалог с преподавателем. Изменяется коммуникативный 
процесс: общение в социальных сетях, обмен номерами телефонов и т.д. ведет к 
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созданию группы, связанной общими целями. Студенты, которые не проявили 
желания общаться, жестоко наказаны – они испытывают чувство одиночества, 
ненужность, потерянность; не получив своевременно информации, не успевают 
подготовиться к занятию. Когда наступает время семинара – группа, 
владеющая информацией, чувствует себя уверенно, ее члены поддерживают 
друг друга. Кто остался не у дел – отмалчивается, шепотом спрашивает, о чем 
идет речь, не принимает участия в работе, чувствует себя дискомфортно. К 
началу первой сессии коммуникативные процессы налаживаются, не склонные 
к общению студенты также вступают в контакты и группа формируется как 
единое целое. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, зная причины психологического дискомфорта студента 

первокурсника, можно способствовать их умалению, что приведет к 
повышению успеваемости студента. Большое значение в учебном процессе 
имеет воспитание ассертивного поведения, в частности, формирование этики 
личной ответственности: когда человек должен нести ответственность за себя, 
свои поступки и те ситуации, в которые он попадает. Данная ответственность 
связана не столько с социальным контролем, сколько с самоконтролем самого 
индивида. 
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Анотація. В роботі висвітлено причини прояву дитячої жорстокості. А 
також практичні дії, щодо попередження жорстокості у дітей; наведено 
деякі рекомендації щодо виховання дітей. 

Ключові слова: дитина, сім’я, поведінка, жорстокість, стосунки, батьки, 
агресія. 

Вступ 
Діти – дзеркало наших сімей та суспільства в цілому. Народження дитини 

викликає радість не тільки від усвідомлення продовження свого роду, але й дає 
можливість більш впевнено дивитися в майбутнє. 

Сім`я – це мініатюрне відображення суспільства в цілому. У ній 
здійснюється соціалізація людини. Досвід, якого дитина набуває в сім`ї, 
визначає її індивідуальну поведінку, створює внутрішню модель реальності, на 
основі якої особа сприймає навколишнє середовище [1-2]. 

Основний текст 
Незаперечним є факт того, що сім'я може бути як позитивним, так і 

негативним фактором формування особистості дитини, її рис характеру та 
особливостей поведінки. Але, як відомо, усі людські проблеми починаються й 
закінчуються в сім`ї… 

За даними останніх опитувань серед населення України переважає думка, 
що найбільший вплив на формування типу поведінки дитини здійснює сім`я 
(34% опитаних - проти 2%, які надають перевагу школі, і 39% опитаних, які 
окрім сім`ї, враховують вплив школи, однолітків, книжок та ЗМІ) [2-3]. 

Більше того, дослідженнями українських фахівців встановлено, що в 
Україні 90 - 97% неповнолітніх правопорушників – вихідці з неблагополучних 
сімей. Кожна п`ята дитина, хвора на невроз, перенесла розлуку з батьками, 60% 
відстаючих учнів виховуються у родинах без батька, 80% - у сім`ях з 
нездоровою психологічною атмосферою [1-4]. 

Так, сім’я може народити забитих, безініціативних, байдужих, або 
агресивних, жорстоких, бездушних, істеричних, з різними захворюваннями 
нервової системи дітей. Часто агресія та жорстокість йде з родин алкоголіків, 
наркоманів, неповних сімей. Але спостерігається тенденція росту жорстокості й 
агресії стосовно дітей у родинах, цілком благополучних і економічно 
забезпечених.  

Чому ж дитина стає жорстокою, агресивною, некерованою у своїх 
вчинках? Питання одне, а відповідей на нього - безліч. Так, науковці 
зосереджують увагу на нейрологічний рівень психотерапії, який може 
передбачати виявлення типів аномальної поведінки дитини. 

Практично для всіх людей характерна гранична модель поведінки у своїх 
уявленнях про ставлення до світу. Вона виражається у твердженнях типу "Усі 
люди говорять неправду", "Кожна людина прагне тільки до своєї користі", 
"Нікому немає справи до моїх проблем" тощо. Така «запрограмованість 
дитини» часто є основою для формування її самооцінки типу "Мені нічого не 
вдається", "Мені не везе", "Я така нещаслива (нещасливий)" тощо. Що в 
подальшому приводить до формування таких рис характеру, як агресивність, 
лицемірство, байдужість та жорстокість [4-5]. 
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Отже, фактично відбувається створення моделі поведінки двійника, за 
допомогою якого дитина копіюєте його дії, вчинки, і власне ставлення до себе і 
оточуючих людей. Дитині притаманний менший рівень критичного мислення, і 
тому вона може сприймати це все за модель для наслідування. 

Причини прояву дитячої жорстокості: 
- особистісні чинники: особливості характеру та світогляду дитини, її 

ціннісні орієнтації, стиль життя та взаємовідносини з однолітками або 
дорослими; 

- вплив телебачення. Якщо з ранку до вечора телебачення буде 
транслювати сцени насильства, жорстокості та агресії, то людина, зокрема 
підліток, починає вважати, що світ дійсно такий, і його треба таким приймати. 
Тобто, когось побити або вбити – це з одного боку, погано, але з іншого боку – 
ну що ж зробиш…  Відомо, що приблизно 60% школярів копіюють негативну 
поведінку своїх телегероїв-кумирів; 

- агресивні комп’ютерні ігри – в яких домінують сюжети з війною, 
вбивством; 

- субкультура, ближнє оточення дитини - пропонує широкий вибір 
агресивних моделей поведінки; 

- сім’я - діти, яких часто карають батьки, зазвичай агресивно поводяться і з 
іншими. Батьки криками вимагають від них слухняності і так вчать їх: агресія 
— це метод розв’язання проблем; 

- надмірна любов батьків. Але крім любові та турботи про дитину, роль 
батьків поширюються й на формування її особистості, світу її думок, почуттів, 
прагнень, на виховання її власного “Я”.  

- потреба самоствердитись. Будь-яка поведінка дитини виробляється для 
певної мети, для того, щоб дитина в певній ситуації щось отримувала, до чогось 
пристосовувалася. Можливо, вона так захищається, передбачаючи напад? 
Можливо, вона так привертає увагу до себе, бо не знає, як інакше?  

Практичні дії, щодо попередження жорстокості у дітей: 
- Формування здорового оточення для дитини та батьків. Ваговим є 

особистий приклад батьків; 
- Навчання емоційної грамотності; контролю своїх емоції у нестандартній 

нетиповій ситуації; 
- Заохочення дитини, щодо аналізу своєї поведінки, створення мотивів 

адекватної поведінки; 
- Підтримання здорового психологічного клімату в сім`ї.  
- Обмеження впливу на дитину сцен насильства, агресії та жорстокості, які 

транслюються в телепередачах та анонсах, відображаються в жорстких 
комп’ютерних іграх, в друкованій продукції  тощо. 

Отже, найкращим профілактичним засобом виникнення і прояву жорстокої 
поведінки у дитини мають бути добрі стосунки батьків до дітей, розуміння 
внутрішнього світу своєї дитини, її проблем, переживань, уміння ставити себе 
на її місце.  

Заключення 
Рекомендації по вихованню, щодо попередження виникнення жорстокості 
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у дітей: 
-Повірте у неповторність своєї дитини, у те, що вона – єдина, унікальна, не 

схожа на жодну іншу та не є вашою точною копією. Тому не варто вимагати від 
неї реалізації заданої Вами життєвої програми й досягнення поставленої Вами 
мети. Дайте їй право прожити власне життя. 

-Дозвольте дитині бути собою, зі своїми вадами, вразливими місцями та 
чеснотами. Приймайте її такою, якою вона є. Підкреслюйте її сильні сторони. 

-Не соромтеся виявляти свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що 
любите її за будь-яких обставин.  

-Обираючи засіб виховного впливу, вдайтеся здебільшого до ласки та 
заохочення, а не до покарання та осуду. 

-Намагайтеся, щоб Ваша любов не перетворилася на вседозволеність та 
бездоглядність. Встановіть чіткі межі дозволеного й дозвольте дитині вільно 
діяти в цих межах. Неухильно дотримуйтеся встановлених вами заборон і 
дозволів. 

-Намагайтеся впливати на дитину проханням – це найефективніший спосіб 
давати їй інструкції. Якщо прохання не виконується, треба переконатися, чи 
воно відповідає вікові та можливостям дитини. Лише тоді можна вдаватися до 
прямих інструкцій, наказів, що буде досить ефективним для дитини, яка звикла 
реагувати на ввічливі прохання батьків. 

-Не забувайте, що шлях до дитячого серця пролягає через гру. Саме у 
процесі гри ви можете передати необхідні навички, знання, поняття про життєві 
правила та цінності, зможете краще зрозуміти одне одного. 

-Частіше розмовляйте з дитиною, пояснюйте їй незрозумілі явища, 
ситуації, суть заборон та обмежень. Допоможіть їй навчитися висловлювати 
свої бажання, почуття та переживання, тлумачити поведінку свою та інших 
людей. 

-Пам`ятайте, що діти наслідують дорослих. Будьте позитивним взірцем для 
своїх дітей! 

 
Література: 
1. Лютова Е. К. Шпаргалка для родителей: психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / [Лютова Е. 
К.; Монина Г. Б.] – СПб. : Речь, 2004. -89 с. 

2. Марценківська І. Дитяча агресивність // Дошкільне виховання. – 1997. – 
№ – 8. С. 30-38. 

3. Маслоу А. Мотивация и личности / маслоу А. – СПб, 1999. 26. Моргун 
В. Ф. Делинквентный підросток : [Учебное пособие по психопрофилактике, 
диагностике, коррекции отклоняющегося поведения подростка для социальных 
педагогов, студентов педагогических, психологических, юридических 
специальностей, интернов-психиатров] / [Моргун В. Ф., Седых К. В.]. – 
Полтава, 1995. – 161 с.  

4. Мушинський В. Неблагополучна сім’я як фактор дисгармонійного 
розвитку дитини // Психолог. – 2005. – №34 (178). – 140 с.  

5. Настенко Н. В. Попередження психічного та фізичного насилля в сім’ї : 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 52 



 Том 3. Выпуск 46                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

[Методичні рекомендації] / Настенко Н. В., Сухенко Я. В. – Полтава : ПОІППО, 
2005. – 111 с.  

Abstract 
Introduction. The paper highlights the reasons manifestation of child cruelty. As well as 

practical steps for the prevention of cruelty to children; are some recommendations for parenting. 
Main text. .The undeniable fact is that family can be a positive or negative factor in shaping a 

child's personality, his character traits and behavior. But as you know, all human problems begin 
and end in the family ... 

Thus, the family can give birth slain, inert, indifferent or hostile, cruel, heartless, hysterical 
with various diseases of the nervous system of children. Often aggression and cruelty comes from 
families of alcoholics, drug addicts, single-parent families. But the trend growth of violence and 
aggression against children in families, it is economically prosperous and affluent. 

Why the child becomes violent, aggressive, uncontrollable in his actions? Question one, but 
the answer is plenty. 

he reasons for manifestation of child cruelty: 
 personal factors, especially the character and outlook of the child, its values, lifestyle and 

relationships with peers or adults; 
 the influence of television. If the morning to the evening TV will broadcast scenes of violence, 

cruelty and aggression, the people, including a teenager, began to believe that the world really was, 
and so it should take. That is, someone beat or kill - is on the one hand bad, but on the other hand - 
well, what do ... We know that about 60% of students copying their negative behavior teleheroyiv-
idols; 

Summary and Conclusions.  
Recommendations for education regarding the prevention of cruelty to children: 
Believe in your child unique in that it is - a single, unique, not like any other and not your 

exact copy. So do not require the implementation of its program given your life and achieve your 
goals. Give her the right to live their own lives. 

Allow the child to be themselves, with their flaws, vulnerabilities and strengths. Take it for 
what it is. Emphasize its strengths. 

Do not hesitate to show their love for the child, let her know you love her under any 
circumstances. 

When choosing a means of educational influence, vdaytesya mostly to favor and encourage, 
not the punishment and condemnation. 

Try to keep your love not turned into permissiveness and neglect. Set clear limits allowed and 
let a child operate freely within these limits. Strictly follow you set restrictions and permissions. 

Try to influence the child prohannyam- is the most effective way to give her instructions. If the 
request is not met, it is necessary to ascertain whether it meets the age and abilities of the child. 
Only then can resort to direct instructions, orders that will be effective enough for a child who used 
to respond to polite requests parents. 

Keywords: child, family, behavior, violence, relationships, parents, aggression. 
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НАВЧАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА  
 ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІКИ СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА 

TRAINING STUDIES ON TECHNICAL SUBJECTS 
BASED ON  THE PEDAGOGICS OF INTERACTION OF THE EACHER 

AND THE STUDENT 
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Nova Kakhovka Polytechnical College  Odessa National Polytechnical University, Nova 
Kakhovka, Pershotravneva 30, 74900 

 
Анотація. У статті показані основні складові професійно-педагогічної 

взаємодії у стосунках  «викладач-студент», визначена значущість такої 
взаємодії у формуванні гармонійно розвиненої особистості на навчальних 
заняттях з дисциплін «Технічна механіка», «Креслення». 

Ключові слова: педагогіка співпраці, навчальне заняття, педагогічна 
майстерність, якість навчання. 

Вступ. 
Процес здобуття освіти у вищій школі — явище складне, багатогранне, 

динамічне. Головною метою викладання будь-якої дисципліни, безсумнівно, є 
доступна подача матеріалу й, відповідно, максимальний ступінь його засвоєння 
студентами, і, як наслідок, - підготовка кваліфікованих працівників, 
конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, 
творчих, мобільних, що вільно володіють своєї професією, здатних працювати 
як в умовах достатньо стабільних, так і в змінених умовах стосовно економіки 
та виробництва. Успішність викладання дисципліни залежить від чіткого 
уявлення викладачем мети навчання, знання дисципліни, володіння методикою 
викладання, розуміння студентів, уміння керувати процесом навчання. 

Вибір форм та засобів діяльності, як правило, здійснюється викладачем. 
Але чим більше уваги приділяється спільній діяльності викладача і студента, 
тим ефективніше здійснюється увесь  процес навчання. Важливо, щоб студент 
не виступав лише слухачем, спостерігачем, а брав активну участь у підготовці і 
проведенні заняття.  

Процес підготовки сучасного фахівця потребує максимального зближення 
аудиторного навчання, практики з професійної діяльності, виховання любові до 
обраної професії. Студент повинен постійно відчувати зв'язок знань, які він от-
римує, з майбутньою професійною діяльністю. Підготовка фахівців для сфери 
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машинобудування має відповідати зростаючим вимогам виробництва та 
роботодавців на ринку праці. Це зумовило необхідність упровадження в 
практику підготовки молодших спеціалістів такої методики викладання дис-
циплін професійної підготовки, яка докорінно змінює взаємодію викладача і 
студентів: активність викладача поступається місцем активності студентів, а 
завдання викладача - створення умов для їх ініціативи. 

Більш ніж 2000 р. тому Конфуцій сформулював принципи навчання: "Те, 
що я чую - забуваю; те, що я бачу - пам'ятаю; те, що я роблю - розумію". 
Активна дійова позиція студента на занятті допомагає максимально засвоювати 
і використовувати знання, стимулювати розвиток мислення і уяви. Якщо 
пояснювати новий матеріал, демонструвати, задавати питання будуть самі 
студенти, процес навчання без сумніву виграє. Викладач повинен виконувати 
свою професійну місію: розвиватися самому і тим самим забезпечувати можли-
вості для розвитку своїх студентів.  

Використання інтерактивних методів реалізовують ідеї співробітництва 
тих, хто навчає, і тих, хто навчається, вчить їх конструктивній взаємодії, 
створює доброзичливу атмосферу, оздоровлює психологічний клімат на занятті. 

Сутність педагогіки співпраці в тому, що це - співнавчання, 
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), в якому студент і 
викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами освітнього процесу та 
розуміють, що саме вони роблять, уміють і здійснюють. Таке навчання сприяє 
створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. У результаті впровадження 
навчальних інноваційних технологій суттєво поліпшується мотивація студентів 
до навчального процесу, тобто змінюються потреби в навчанні і зацікавленість, 
формується нова якість навчання, стає життєвою цінністю.  

Відомо, що більшість людей запам'ятовує 5% почутого й 20% побаченого. 
Одночасне використання аудіо - і відеоінформації підвищує засвоєння до        
40-50%. Тому застосування комп'ютерних технологій є відмінною допомогою в 
проведенні навчальних занять з технічних дисциплін на засадах педагогіки 
співпраці. 

Використання анімаційних роликів, відеороликів дозволяє розглянути ті 
або інші процеси, явища зсередини, послідовно в такий спосіб розкриваючи 
сутність явища або процесу. 

Під час проведення занять з дисципліни «Креслення» доцільно 
використовувати електронні презентації. Наприклад: при вивченні теми 
«Проекції геометричних тіл» студенти отримали завдання самостійно 
опрацювати питання класифікації геометричних тіл, їх основні елементи, та 
навести приклади використання їх в природі. А деякі студенти підійшли творчо 
до завдання і знайшли загадки про геометричні тіла. А  потім всю інформацію 
група студентів систематизувала і представила на занятті у вигляді презентації. 
В цьому випадку викладач виступив в ролі консультанта, а студенти взяли на 
себе частково функцію викладача. 

При вивченні теми «Точки на поверхні геометричних тіл» з дисципліни 
«Креслення» доцільно використовувати моделі геометричних тіл, їх креслення і  
інтерактивні плакати, на яких інформація не зображується вся й одразу, а 
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додається  поступово, синхронно з поясненнями викладача. Підготовка 
інтерактивних плакатів це складний процес сумісної творчої роботи викладача і 
студентів. Таким чином інформація засвоюється легше і в більшому обсязі. Для 
більшого засвоєння студентами матеріалу пропонується виготовити моделі 
геометричних тіл, а також використовуються задачі підвищеної складності для 
встигаючих студентів і цікаві нестандартні  задачі, які підвищують інтерес до 
складної технічної дисципліни, якою є «Креслення». 

Програмою навчальної дисципліни «Технічна механіка» передбачено 
виконання практичних, лабораторних робіт, які виконуються не тільки в 
аудиторіях коледжу, а  і в Центральній заводській лабораторії 
«Новокаховського електромеханічного заводу». Проведення лабораторних 
робіт в лабораторії базового підприємства сприяє використанню краєзнавчо-
пошукової роботи для урізноманітнення форм співпраці викладача і студента.    
З метою вивчення історичних матеріалів про діяльність заводу і особливо 
Центральної заводської   лабораторії   студенти разом з викладачем складають 
план-графік краєзнавчої роботи для того, щоб необхідна інформація була 
підготовлена до початку відповідного заняття. Під час виконання краєзнавчих 
завдань студенти вчаться систематизувати інформаційні матеріали, аналізувати 
окремі знахідки, робити висновки. Результати краєзнавчої роботи студенти 
доповідають на уроках з «Технічної механіки». Співпраця викладача і студента, 
що базується на використанні краєзнавчо-пошукової роботи сприяє  розвитку  
пізнавальної активності студентів, допомагає виховувати у них гордість за 
земляків, руками яких був створений завод, почуття важливості обраної ними 
професії для промисловості України, формує усвідомлене ставлення до 
духовних і матеріальних цінностей нашого народу. 

Висновок. Співтворчість викладача і студента значною мірою забезпечує 
створення "ситуації успіху", сприятливих умов для розкриття творчих 
можливостей студентів, сприяє до гуманізації освіти. Відомий психолог 
Л.Вигодський зазначав, що «в співпраці дитина виявляється сильнішою і 
розумнішою, ніж у самостійній роботі, вона піднімається вище за рівнем 
інтелектуальних труднощів, розв'язаних нею».  

Доброзичлива творча взаємодія викладача та студента, діалог двох рівних 
партнерів, відсутність страху, розкутість, радість спілкування, право на власну 
думку, допомога в саморозвитку, підтримка – ось далеко не повний перелік 
якостей навчального процесу, побудованого на засадах педагогіки співпраці 
викладача і студента. 
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Abstract.  
The article deals with the main components of professional and pedagogical interaction in the 

process of "teacher-student" relations, the importance of this interaction in the formation of a 
highly developed personality at the studies of "Technical mechanics", "Тechnical Drawing". 

Key words: pedagogy of cooperation, training studies, pedagogical skills, the quality of 
teaching. 
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Анотація. У статті розглядаються проблеми формування здорового 

способу життя у студентів вищого навчального закладу засобами фізичного 
виховання і спорту. Нажаль значна частина молодих людей не приділяють 
своєму здоров’ю належної уваги – мало рухаються, не виконують фізичні 
вправи, що породжує гіподинамію, вживають енергетичні та алкогольні напої, 
у їх житті має місце тютюнопаління. Неправильно організований, інколи 
сумбурний спосіб життя призводить до цілої низки проблем: зайва вага, 
хронічна втома, хвороби органів травлення та дихання, опорно-рухового 
апарату тощо. Тому надзвичайно важливо навчити молоду людину правильно 
організовувати своє життя, дотримуватися певних норм і правил поведінки, 
які зміцнюють здоров’я, попереджують хвороби та, гартують організм, а 
також важливо відмовитися від шкідливих звичок, сформувати навички 
здорового способу життя засобами фізичної культури та спорту. Мета–  
дослідити ставлення студентів вищого навчального закладу до здорового 
способу життя.  

Ключові слова: здоровий спосіб життя, фізичне виховання, спорт, 
студенти. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 
здорового образа жизни у студентов высшего учебного заведения средствами 
физического воспитания и спорта. К сожалению значительная часть молодых 
людей не уделяют своему здоровью должного внимания - мало двигаются, не 
выполняют физические упражнения, что порождает гиподинамию, 
употребляют энергетические и алкогольные напитки, в их жизни имеет место 
курения. Неправильно организованный, иногда сумбурный образ жизни, 
приводит к целому ряду проблем: лишний вес, хроническая усталость, болезни 
органов пищеварения и дыхания, опорно-двигательного аппарата и др. 
Поэтому чрезвычайно важно научить молодого человека правильно 
организовывать свою жизнь, соблюдать определенные нормы и правила 
поведения, которые укрепляют здоровье, предупреждают болезни и, 
закаливают организм, а также важно отказаться от вредных привычек, 
сформировать навыки здорового образа жизни средствами физической 
культуры и спорта. Цель исследования – выявить отношение студентов 
высшего учебного заведения к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое воспитание, спорт, 
студенты. 

Вступ. Навчання в університеті позитивно впливає на інтелектуальний та 
розумовий потенціал студентів, формує знання з цілого ряду теоретичних 
предметів. У той же час фізичному вихованню і спорту, які активно сприяють 
формуванню рухових навичок, зміцненню здоров’я, здорового способу життя, 
приділяється недостатньо уваги. До того ж певна частина студентів нехтують 
своїм здоров’ям вживаючи інколи алкогольні та енергетичні напої, 
захоплюючись тютюнопалінням. Тому є нагальна потреба прививати 
студентській молоді основи здорового способу життя засобами фізичного 
виховання і спорту, формувати навички організації здорового відпочинку, 
продуктивної інтелектуальної та фізичної праці.  

Проблема формування здорового способу життя серед студентів вищих 
навчальних закладів не є новою. Їй присвятили свої праці цілий ряд вчених, 
педагогів, психологів: Мєлєшкова Н. А. (формування здорового способу життя 
студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання), Бєляєва М. А. (проблеми 
виховання здорового способу життя у ВНЗ), Міхєєва Л. (особливості 
формування здорового способу життя у молодого покоління), Бондаренко І. Г. 
(оцінка рівня знань з теоретичного розділу дисципліни «фізичне виховання» у 
студентів ВНЗ), Свіньяков В. Ю., Петров Р. Є. (здоровий спосіб життя 
студентської молоді в контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності). В цьому 
контексті Альошина Л. І. справедливо наголошує: «Здоров'я завжди вважалося 
вищою цінністю, основою активного творчого життя. В умовах соціальної 
нестабільності, посилення динаміки життя, погіршення екологічної обстановки 
роль здоров'я значно зростає, і суспільству потрібна людина духовно зріла і 
фізично здорова, активна, соціально адаптована» [1].  

Такої ж думки дотримується і Міхєєва Л. (ХНУ), яка справедливо 
стверджує, що здоров’я нації – суттєвий показник суспільного та економічного 
розвитку держави. За її дослідженням близько 75% хвороб у дорослому віці є 
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наслідком умов та способу життя в дитинстві та юності; доводить, що здоров'я 
людини більш ніж на 50% зумовлено її способом життя, близько 40% - 
соціальними і природними умовами, а також спадковістю, і лише 10% залежить 
від медичного обслуговування [5]. Тому білоруські вчені Полякова Т. Д. і 
Зубовский Д. К. справедливо вказують, що здоров'я студента має 
забезпечуватися раціональною побудовою навчального і тренувального 
процесів, мати адекватний медичний супровід [7].  

Таким чином всі дослідники одностайно доводять, що процес формування 
у молодого покоління навичок здорового способу життя є надзвичайно 
важливою проблемою, яка потребує детальної наукової розробки, предметного 
аналізу та негайного вирішення.  

Наукове  дослідження «Формування здорового способу життя у студентів 
університету засобами фізичного виховання і спорту» виконано у контексті 
науково-дослідної теми кафедри веслування Чорноморського національного 
університету ім. Петра Могили «Оптимізація процесу фізичного виховання 
оздоровчо-рекреаційними засобами та їх вплив на динаміку показників 
функціонального стану організму студентської молоді» (державний 
реєстраційний номер 0115U000589 від 01.01.2015 р.).  

Об’єкт дослідження – здоровий спосіб життя студентів ВНЗ. 
Предмет – ставлення студентів вузу до здорового способу життя. 
Мета – дослідити думку студентів щодо ведення здорового способу життя. 
Основний текст. Загальновідомо, що фізичне виховання і спорт позитивно 

впливають на здоров’я людини. Здоров’я – нормальний психосоматичний стан 
людини, який відображає її повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя, 
які забезпечують повноцінне виконання трудових, соціальних і біологічних 
функцій, а також стан живого організму, при якому всі органи здатні 
виконувати свої життєві функції. До основних критеріїв здоров’я відносяться: 
життєстійкість, адаптивність, активність біологічних систем, здатність до 
регенерації. Тому надзвичайно важливо навчити молоду людину правильно 
організовувати своє життя засобами фізичного виховання і спорту, 
дотримуватися певних норм і правил поведінки, які зміцнюють здоров’я, 
попереджують хвороби, гартують організм. З цією метою доцільно активно 
використовувати заняття з фізичного виховання, весь комплекс навчально-
виховної роботи, лікувально-профілактичних заходів, виховуючи культуру 
поведінки, проводячи оздоровчі заходи та залучати до цієї важливої справи 
батьків.  

За дослідженням Н. А. Мелешкової «багато сучасних молодих людей, які 
навчаються у вищих навчальних закладах, є прихильниками певного способу 
життя, в якому еталоном є сигарети, наркотики і алкоголь. Причому деякі 
даний спосіб життя ведуть ще зі шкільної лави» [4]. До того ж, на думку М. А. 
Бєляєвої, на організм негативно впливає погано організований побут, 
неповноцінне харчування, регулярні перевантаження в зв'язку зі спробами 
поєднувати навчання з роботою, нічні форми дозвілля, алкоголь, 
тютюнопаління, проституція, наркоманія, венеричні захворювання тощо [2].  

В. С. Платонова, досліджуючи проблему формування мотивації здорового 
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способу життя студентів, дійшла до висновку, що для сучасних студентів 
характерні: додаткова зайнятість трудовою діяльністю і невисокий рівень 
добровільної фізкультурно-оздоровчої активності, а «поширеність шкідливих 
звичок призводить до зниження рівня відповідальності студентів за збереження 
власного здоров'я і формування навичок здорового стилю життя» [6].  

Таким чином, можна зробити попередній висновок, що студенти вищого 
навчального закладу потребують нагальної допомоги у формуванні знань та 
навичок здорового способу життя, подолання шкідливих звичок, зміцнення 
здоров’я засобами фізичної культури і спорту.  

З метою виявлення ставлення студентів ВНЗ до здорового способу життя 
проведено соціологічне опитування, у якому респондентами виступили 112 
студентів І-ІV курсів університету. Результати дослідження показали, що 
значній частині студентів знайомий термін «здоровий спосіб життя» і дали 
йому пояснення. Зауважимо, що 86% студентів позитивно ставляться до 
фізичного виховання і вважають, що спорт формує навички здорового способу 
життя і зміцнює здоров’я (70%). У той же час 17,5% молодих людей не 
вважають фізичні вправи корисними для здоров’я, а спорт навіть шкідливим 
(1,5%) і всіляко ухиляються від занять фізичного виховання. Тому вони 
віддають перевагу різного роду інтелектуальними видами спорту – шахам, 
шашкам, кіберспорту. Безумовно, всі види спорту заслуговують на повагу, але 
відсутність достатнього руху, фізичних вправ, помірного фізичного 
навантаження породжують гіподинамію та малорухомість, що призводить до 
погіршення здоров’я. Так у спеціальній медичній групі університету навчається 
126 студентів (5% від їх загальної кількості). Крім того 25,5% студентів 
основної групи регулярно надають  медичні довідки у випадку їх відсутності на 
заняттях з фізичного виховання, що є тривожним сигналом.  

Більшість респондентів впевнені у тому, що дотримання правил здорового 
способу життя повинно бути нормою для кожної людини. Такої думки 
дотримуються  80% студентів університету  (51% хлопці та 49% дівчата). До 
здорового способу життя молоді люди включили відсутність хвороб (17%), 
відмова від тютюнопаління (41%), алкоголю (40%), наркотиків (42%). На їх 
думку важливо займатися фізичною культурою і спортом  (70%), загартовувати 
організм (32%) та якомога частіше проводити час на природі (25%). Але 34% 
студентів вкрай рідко покидають місто для заміського відпочинку, а 4,5% 
взагалі ніколи не були на відпочинку за межами міста. Лише 13% виїжджають 
на природу один раз на місяць, що є недостатньо. 

Загально відомо, що шкідливі звички людини вкрай негативно впливають 
на стан її здоров’я. Статистичні відомості подають наступну картину: на 
планеті більше 1,3 млрд. людей палять; більше 1 млн. чоловік  щорічно 
вмирають від недуг, спровокованих тютюнопалінням; кожні 6 секунд на 
планеті вмирає 1 курець від нікотинового отруєння. В рейтингу країн з 
кількістю курців Україна займає «почесне» шосте місце після Сербії, Болгарії, 
Греції, Росії, Молдови. За один рік в нашій країні випалюється понад 2400 штук 
цигарок на одну людину [3]. Спостереження показало, що серед студентської 
молоді мають місце тютюнопаління (20%), незначне вживання енергетичних та 
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алкогольних напоїв. Тому в анкеті було поставлено цілий ряд запитань 
спрямованих на виявлення ставлення студентів до цих негативних явищ і яким 
чином вони стали залежними від цих згубних звичок, які негативно впливають 
на здоров’я молодої людини. Вказані студентами причини, чому вони почали 
палити, були різноманітні: «за компанію» почали курити 4%, захотіли  
розслабитися після психологічної, інтелектуальної та фізичної втоми 3%, а 
2,6% відчули непереборний потяг до цигарки. Незрозумілим є той факт, що 
82% студентів, в тому числі і тютюнозалежні, знають про шкідливість 
тютюнопаління, але продовжують палити і лише 7% планують позбутися цієї 
поганої звички вже найближчим часом. Але були і такі відповіді – курив і буду 
курити (1,5%). Загалом палять майже 20% хлопців, та 7% дівчат, що викликає 
непідробну тривогу. 

На питання «як Ви ставитесь до вживання алкогольних напоїв?» 75% 
студентів вказали на шкідливий вплив алкоголю на людину, у тому числі 
горілки (73%), вина (25%), пива (62%). У той же час стурбованість викликають 
цілий ряд відповідей, які позитивно характеризують вживання горілки на 
організм людини (3,5%), вина (50%), пива (16%) від загальної кількості 
респондентів. 

Дослідження також виявило у якому віці хлопці та дівчата вперше 
спробували випити горілчані напої. Основна маса опитаних вперше 
«смакували» пиво, вино та горілку у віці від 10 до 14 років і лише 10% під час 
навчання в університеті, тобто від 17 до 20 років. Але деякі відповіді вразили. 
Так, троє опитаних це зробили у віці від трьох до семи років. На запитання «яке 
у Вас було перше відчуття від вживання спиртових напоїв?» 61% вказали, що 
відразу неприємно обпекло у роті та у горлі, а згодом вони відчули нудоту, 
запаморочення, головну біль, дискомфорт у шлунку. І, як результат, від 
вживання алкоголю повністю відмовилися 32% опитаних, 9% вживають «від 
випадку до випадку», а 56% вкрай рідко. Така ж приблизно картина і з 
вживанням студентами енергетичних напоїв, складовою частиною яких є 
алкоголь. Вживають їх вкрай рідко 22%, «від випадку що випадку» 5,3%, 
взагалі не вживають 34%. Загалом енергетичні напої виступають своєрідною 
сходинкою залучення молоді до споживання алкоголю. Тому відмова 
переважної частини студентів від алкогольних та енергетичних напоїв є 
позитивним фактором.  

Особливо цікавило ставлення студентів до людей які мають пристрасть до 
тютюнопаління і до тих хто інколи вживає горілку, вино та пиво. Тому питання 
було поставлене таким чином: «чи будете Ви дружити з хлопцем або дівчиною 
які мають шкідливі звички?». На запитання «так» відповіли 63% опитаних, «ні» 
30%, а 7% було все рівно. Отже, наявність шкідливих звичок на 
взаємовідносини більшості молодих людей суттєво не впливає. Лише 16% не 
хотіли б щоб їх друг або подруга палили, вживали алкоголь (27%) та пиво 
(40%). Основна маса хлопців негативно ставиться до тих дівчат, які палять. 

Опитування студентів, які регулярно відвідують спортивні секції, всебічно 
підвищують свою спортивну майстерність, приймають участь у спортивних 
змаганнях різного рівня, мають спортивні розряди та звання, показало, що 
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фізичне виховання і спорт позитивно впливають на формування у студентів 
навичок здорового способу життя. Більшість хлопців та дівчат вказали, що 
завдячуючи фізичній культурі вони більше стали турбуватися про власне 
здоров’я і вважають, що тютюнопаління (60%), алкоголь (73%), наркотики  
(82%)  не сумісні із спортом. Цілий ряд студентів (83%), після того як почали 
регулярно займатися фізкультурою у спортивних секціях університету, 
повністю відмовилися від звичок які шкодять здоров’ю, що стало результатом 
покращення особистих показників у спорті, а також вони проявляють себе як 
активні прибічники і пропагандисти здорового способу життя.  

Отже, заняття фізичною культурою і спортом формують у студентів 
навички здорового способу життя, допомагають їм боротися зі шкідливими 
звичками, упорядковують їх життя та певною мірою регламентують діяльність 
залучаючи до різного роду спортивних заходів та гуртків. Прикладом 
демонстрації здорового способу життя також виступають викладачі фізичного 
виховання і спорту, які не мають шкідливих звичок, продовжують займатися 
фізичною культурою і спортом. 

Висновки. Шкідливі звички, такі як вживання енергетичних та 
спиртовмісних напоїв, тютюнопаління негативно впливають на здоров’я 
молодої людини. Незважаючи на той факт, що більшості студентам про це 
відомо, вони не можуть від них відмовитися знаходячи для цього різного роду 
виправдовування. Студенти, які регулярно відвідують заняття з фізичного 
виховання, додатково тренуються у спортивних секціях, підвищують свою 
спортивну майстерність, позбавляються шкідливих звичок та активно 
пропагують серед однокурсників принципи здорового способу життя. У той час 
значна кількість студентів вищого навчального закладу потребують 
систематичної допомоги у формуванні у них знань та навичок здорового 
способу життя, подолання шкідливих звичок, зміцнення здоров’я засобами 
фізичної культури і спорту. Доцільно розширити серед студентів діапазон 
виховної, профілактичної та роз’яснювальної роботи спрямованої на 
формування навичок здорового способу життя.  
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Аннотация. В работе обосновывается актуальность теоретического 
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осмысления проблематики буржуазной частной собственности в связи со 
столетием Великой Октябрьской социалистической революции. 

Ключевые слова: собственность частная и общественная; революция: 
политическая и социальная, буржуазная и социалистическая. 

                               «Не выдумывать связи из головы, а постараться     
понять действительное движение,  

                             и стать сознательным выразителем этого». (К.Маркс) 
Возможно ли теоретическое осмысление данной проблематики?    

Невозможно  позиций буржуазного (либо мелкобуржуазного) миросозерцания, 
ибо, когда слушаешь рассуждения некоторых представителей либерализма по 
поводу событий как Февральской, так и Октябрьской революции в России, то 
создается впечатления, что ты как бы попал в Древнюю Грецию на диспут, в 
ходе которого господствуют «мнения, лживым гулом наполненной толпы» 
мнимых интеллектуалов. Не случайно судья одного из диспутов с участием 
Леонида Гозмана высказал убеждение, что в России необходимо реализовывать 
«принцип принуждения к объективности» среди интеллектуалов, имеющих и 
желающих высказать свою позицию по важнейшим проблемам общественно-
политической жизни страны. В свое время В.И.Ленин заметил, что  позиции 
субъективного идеализма близки только тем, кто «побывал в сумасшедшем 
доме или в науке и идеалистов». Поддерживая данную позицию,  Эвальд 
Ильенков полагает, что «дальнейшее развитие научной мысли уже невозможно 
без перехода на позиции материализма в философии и на позиции коммунизма 
в социальной сфере, ибо только на этой основе и можно было разрешить 
острейшие и диалектически запутанные проблемы современности, как 
теоретические, так и практически-политические»[2,122].    Возможно с позиций 
подлинного Маркса, что и доказывает Эвальд Ильенков в работе: «Маркс и 
западный мир» (1965 г.). Во-первых, рассматривать идеи Маркса как таковые, в 
их первозданно-оригинальной форме, строго абстрагируясь при этом от всех 
позднейших интерпретаций и практически-политических приложений этих 
идей [1,156]. Во-вторых, учитывать суть основного принципа доктрины 
Маркса: «движение «частной собственности» своим имманентным движением 
«снимает» само себя в составе «общественной формы собственности» [1,168].  
В-третьих, учитывать то обстоятельство, что критика реального социализма в 
СССР фактически направляется «не на принципы коммунизма, которых она 
совершенно не касается, а прежде всего направлена  на те явления, которые 
представляют собой не преодоленное еще «наследие» мира отчуждения, мира 
частной собственности,  – на те черты, «грубого» и непродуманного 
коммунизма», который еще только рождается из мира частной собственности и 
потому еще носит на себе следы своего рождения»[1,169]. Указывая на 
сложность осмысления логики мышления Маркса, Эвальд Ильенков обращает 
внимание на то, что в диалектике Маркса представлен  не просто 
объективистский подход, а метод критического анализа  «условий 
жизнедеятельности человека»[1,165-166].   Особое внимание обращается на 
необходимость мыслить не терминами или представлениями, а понятиями 
(понимание сути дела). Акцентируется внимание на понятиях: собственности - 
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буржуазной и общественной;  революции - политической и социальной, 
буржуазной и социалистической; отчуждения и преодоления отчуждения. 
Особое внимание обращается на то, что в понятии собственности необходимо 
проводит различие между формально-юридическим представлением о 
собственности и «аутентичным» понятием собственности. «В первом случае 
под словом «собственность» имеют в виду исключительно юридическую, 
правовую категорию) ( под собственностью понимают вещь (фабрику, завод и 
т.д.) в ее непосредственно-вещественном, в техническом, облике)». Во втором 
под собственностью понимается «процесс присвоения индивидуумом 
предметов природы внутри и посредством определенной общественной 
формы» [1,192].  

Приближение  в этом 2017  году столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции делает проблематику «быть или не быть частной 
собственности» крайне актуальной для ее  теоретического осмысления. Сама 
данная проблематика включает в себя следующие аспекты: проблема быть или 
не быть как чисто теоретическая проблема  и как проблема практически-
теоретическая;  различия процессов как создания предпосылок для 
утверждения общественной собственности в условиях господства частной 
собственности, так и процесса утверждения общественной собственности в 
условиях социалистической революции; различия в осмыслении проблематики 
«быть или не быть» применительно как к общецивилизационному процессу в 
целом, так  и  применительно к конкретно исторической ситуации в 
определенных странах и регионах; рассмотрение проблемы быть или не быть 
частной собственности применительно как к советской России, так и к России 
будущего. Октябрьская социалистической революции впервые перевела 
проблематику быть или не быть частной собственности  из чисто 
теоретической, в практически-теоретическую плоскость, страна впервые стала 
на путь (и продержалась 70 лет) упразднения частной собственности и замены  
ее общественной собственностью.  В современной России мы имеем ситуацию 
реставрации   капитализма, вновь заявившего, что частной собственности быть.  
Но является ли это доказательством ошибочности, утопичности самой идеи 
упразднения частной собственности и замены ее общественной 
собственностью? Да и возможно ли в наше время теоретическое осмысление 
самой проблемы – быть или не быть частной собственности?   

Эта проблема возникла на основе и в результате дивергенции буржуазной 
частной собственности в наиболее развитых странах Западной Европы в первой 
половине 19 века в первую очередь как тревожное ощущение буржуазных 
идеологов по вопросу вечности частной собственности («Призрак коммунизма 
бродит по Европе»). Утверждение господства буржуазной частной 
собственности в ходе буржуазных революций вызвало к жизни стихийное 
движение рабочих масс против самих основ буржуазного мира, что и получило 
свое идеологическое отражение и дополнение в концепциях грубого, 
уравнительного коммунизма:  «движение, плохо понимающее свои 
собственные цели и задачи, …движение, лишённое еще подлинного 
теоретического самосознания»[1,161]. На повестке дня оказалась 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 65 



 Том 3. Выпуск 46                                                                                                                    Философия и филология 

необходимость «вооружить реальное коммунистическое движение подлинно 
теоретическим самосознанием, т.е. осознанием не только ближайших, 
непосредственно-ситуативно продиктованных этому движению целей и задач, 
но и ясным осознанием его конечных целей и обязанностей перед всей 
человеческой цивилизацией»[1,162]. Теоретическое осмысление данной 
проблематики, предпринятое  Марксом с целью уяснения «действительного 
движения» буржуазной цивилизации, с целью прояснения самой возможности 
западной цивилизации решать все возникающие вновь проблемы на основе 
сохранения института частной собственности, привело его к выводу о том, что 
в перспективе буржуазная частная собственность должна быть подвергнута 
упразднению, замене собственностью общественной. Ему удалось выйти как 
бы на осмысление общей стратегической установки, заложенной в развитии 
общечеловеческой цивилизации, связанной с последовательным переходом 
человечества от общественных связей, основанных на отношениях личной 
зависимости (феодализм), через общественные связи, основанные на 
отношениях личной независимости и вещной зависимости (буржуазное 
общество), к общественным связям, основанным на отношениях свободных 
индивидуальностей. Первоначальное, чисто философское обоснование 
неизбежности замены буржуазной частной собственности общественной 
собственностью,  Маркс дает в «Философско-экономических рукописях 1844 
года» (на основе исследования взаимосвязи частной собственности и 
отчуждения), а подлинно научное обоснование в «Капитале». Основываясь на 
подлинно теоретическом осмыслении действительности, Маркс, как отмечает 
В.И.Ленин «научил рабочий класс самосознанию и самопознанию». Рабочее 
движение в Западной Европе во второй половине Х1Х века превратилось в 
мощную и организованную силу, что и было первоначально провозглашено в 
«Манифесте коммунистической партии» Маркса и Энгельса, а затем  нашло 
свое дальнейшее развитие и закрепление как в Первом Интернационале (1864-
1870 г.г.), так и в первом революционном покушении пролетариата на 
государственную власть буржуазии (Парижская коммуна 1871 года 
просуществовала 70 дней). Второй Интернационал выявил уже различия в 
самом рабочем движении в решении проблемы быть или не быть частной 
собственности, а позже, во время голосования в парламентах Англии и 
Франции по поводу ассигнований на военные нужды, социалисты этих стран, 
встав на путь поддержки увеличения военных расходов, фактически 
провозгласили вотум доверия и частной собственности. Первая мировая война, 
приведшая к гибели миллионов солдат во всех воюющих армиях, обострила 
противоречия и внутри самих воюющих стран, что в свою очередь по-новому 
поставило и проблему быть или не быть частной собственности. 
Революционные восстания рабочего класса против буржуазии, имевшие место в 
Германии и Венгрии в 1918 году, закончились поражением. В России сама 
ситуация тягот и страдания народа, вызванных фактически ненужной стране и 
непонятной большинству народа войной (а за что собственно мы воюем!), 
вызвала к жизни ряд революционных потрясений. 

В чем же причина того, что коммунизм, будучи законнорожденным сыном 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 66 



 Том 3. Выпуск 46                                                                                                                    Философия и филология 

развитой частной собственности Западной Европы, получил первую свою 
реализацию именно в России, бывшей в то время периферией западного мира? 

В.И.Ленин отмечает, что революционные выступления пролетариата были 
вызваны «нищетой и бедствиями народных масс» («Вставай проклятьем 
заклейменный весь мир голодных и рабов»). Причина возможно в том, что в 
странах с более развитым институтом частной собственности, тем более 
являющихся колониальными державами, еще была возможность подкупать 
свой рабочий класс («частной собственности быть»), а в России не было 
(«частной собственности не  быть»).  

27 февраля 1917 года в Петрограде началась, направленная против 
господства институтов феодальной собственности,  буржуазная революция (во 
Франции буржуазная революция началась в 1789 году, то есть на 128 лет 
раньше). Поскольку ставленники русской буржуазии не смогли справиться с 
ситуацией глубокого кризиса в стране, в которой тяжелое положение рабочего 
класса  периода первоначального накопления капитала, дополнялось и 
усиливалось остатками крепостнической зависимости крестьян от помещиков 
(крепостное право в России было отменено только в 1861 году), постольку 
февральская буржуазная революция, так и не сумевшая выполнить свою 
историческую миссию (перевод общественных связей, основанных на 
отношениях личной  зависимости, в общественные связи, основанные на 
отношениях личной независимости и вещной зависимости) переросла в 
Октябрьскую Социалистическую революцию пролетариата (которая по идее 
должна была уже решать проблему перевода общественных связей, основанных 
на отношениях личной независимости и вещной зависимости, в общественные 
связи, основанные на отношениях свободных индивидуальностей).  Как 
отмечает Эвальд Ильенков, «Победа идей Маркса в России была прямым 
следствием того факта, что Россия – при всей ее отсталости – была втянута в 
орбиту наиболее острых противоречий мира частной собственности. Именно 
мир частной собственности превратил тогда Россию, находившуюся на 
географической «периферии» западного мира, в центр и средоточие всех 
имманентных антиномий этого мира. Они-то и вызвали революционный 
взрыв»[1,158].   

Сближает буржуазную и социалистическую революции тот факт, что 
открываются возможности реализации широкой инициативы и энергии масс 
населения, возможности для личной инициативы и предприимчивости как в 
сфере материального, так и в сфере духовного производства, Различает тот 
факт, что в первом случае все же сохраняется, а в какой-то мере даже 
усиливается (несмотря на формальное признание юридического равенства)  
противоположность умственного и физического труда,  разделение на господ и 
рабов, а во втором ставится и решается задача преодоления рабства вообще. В 
процессе социалистической революции идет борьба в условиях установления 
диктатуры пролетариата за утверждение господства общественной 
собственности против господства частной собственности, но конечный 
результат этого движения в условиях конкретных стран и народов может 
завершаться как победой, так и поражением. Полагаю, что только на основе 
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теоретического осмысления опыта Великой Октябрьской социалистической 
революции, и особенно опыта ликвидации частной собственности и замены ее 
общественной (с учетом всех ее достижений и всех неудач), возможно 
осмысление стратегии развития как общечеловеческой цивилизации в целом,  
так и стратегических проблем развития России. В данный исторический момент 
развития России мы имеем ситуацию утверждения и дальнейшего развития 
буржуазной частной собственности (на данный момент вопрос как бы решен в 
пользу быть частной  собственности), но каковы ближайшие исторические 
перспективы дальнего развития Россия как единого и целостного 
общественного организма? В каких формах и при  условиях при господстве 
частной собственности будет продолжать осмысливаться, а в каких то своих 
аспектах и решаться проблема быть или не быть частной собственности? 

Заслуга Великой  Октябрьской  социалистической революции в том, что 
впервые в мировой истории проблематика  быть или не быть частной 
собственности бы переведена из чисто теоретической в практическую 
плоскость, ибо страна впервые встала на путь ликвидации частной 
собственности и утверждения общественной собственности, Впервые в 
осмыслении сложнейших проблем развития такого сложного общественного 
организма как Россия был использован предложенный К.Марксом принцип 
подлинно теоретического осмысления действительности: «не выдумывать связи 
из головы, а постараться понять действительное движение и стать 
сознательным выразителем этого» (к сожалению утерянный после ухода 
В.И.Ленина). Впервые перед человечество забрезжила перспектива построения 
рая на Земле на основе полного и окончательного преодоления рабства и 
утверждения общественных связей, основанных на «ансамблях» свободных 
индивидуальностей. Это был пролог мировой социалистической революции, 
так же как и буржуазная революция в Нидерландах 1648 г. оказалась прологом 
буржуазной социальной революции во всем мире. И в этом плане интересно и 
важно сопоставление буржуазной и социалистической революций. Социальная 
революция – это, по Марксу, период перехода от одной общественно-
экономической формации, от одного типа производственно-экономических 
отношений (отношений собственности) к иному, более развитому. Социальная 
революция начинается с политической революции, в ходе которой, на основе 
захвата политической власти,  провозглашается отмена прежней формы 
собственности, а затем и юридически закрепляется принципиально новый тип 
собственности (для буржуазных революций – это замена добуржуазных форм 
собственности буржуазной формой собственности, а для социалистических 
революций – это замена  буржуазной частной собственности собственностью 
общественной). Однако – это только начало социальной революции, ибо 
совершается еще только политико-правовое преодоление прежней формы 
собственности, когда еще оказывается не преодолен прежде господствовавший 
«институт собственности». Короче говоря, социальная революция завершается 
только тогда, когда новый тип собственности станет господствующий, 
утвердится полностью и окончательно. По историческим меркам – это 
достаточно длительный период. Так, например, буржуазная революция во 
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Франции  начинается  с Великой французской революций 1789 года, но 
получает свое окончательно завершение только в 1871 году (это период 
включает в себя как периоды отката – реставрации, так и периоды 
политических революций – революций  1830 и  1848 годов). Если же говорить о 
Великой Октябрьской социалистической революции, то в результате 
собственно первого этапа этой революции – политической революции, - на 
основе захвата политической власти победившим пролетариатом и 
последовавшим затем политико-юридическим актом отмены частной 
собственности и провозглашением господства собственности общественной,  
была отменена только буржуазная частная собственность (собственность на 
средства производства), но не был преодолен «институт частной 
собственности», ибо утверждение «института общественной собственности» 
возможно только в течение весьма длительного исторического периода.  

Таким образом, упразднение частной собственности  включает в себя как 
первый шаг, так и последующий длительный этап движения к тому, чтобы 
общественная собственность превратилась в господствующую форму 
собственности. В странах, где установлена законом общественная форма 
собственности на все блага культуры, «неизбежно встает задача перерастания 
этой формы собственности в личную собственность каждого члена общества, 
т.е. социалистической формы общественной собственности (сохраняющей еще 
от мира частной собственности унаследованное разделение труда, а потому – и 
деньги, и правовую форму регламентации деятельности, и государство как 
особый аппарат управления людьми) – в коммунистическую форму 
собственности [1,167]. 
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Анотація. У статті розглядається специфіка соціальної консолідації, яка 

є основою стійкості державної політичної системи, її здатності до 
збереження суверенітету й територіальної цілісності держави. У статті 
проаналізовано сформовані на сьогодні в соціальній філософії підходи до 
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питання про оптимізацію консолідаційних процесів. 
Ключові слова: консолідація суспільства, соціальна кон’юнкція, чинники 

консолідації, громадяни України. 
Вступ.  
Побудова в Україні правового громадянського суспільства на засадах 

демократії, гуманізму, ринкової економіки, політичного й культурного 
плюралізму вимагають реалізації національних інтересів та 
загальнонаціональної єдності. Надзвичайно важливою у цьому плані є 
проблема консолідації суспільства, яка сьогодні має практичну актуальність 
для України. Актуальність досліджень, присвячених консолідаційній 
проблематиці, визначається також тим величезним значенням, яке вони мають 
у житті нових незалежних держав, що постали на пострадянському просторі. 
Головне управління соціальної згуртованості при Раді Європи пов’язує 
соціальну згуртованість та консолідованість будь-якого суспільства із 
забезпеченням для всіх громадян рівного доступу до основних соціальних та 
економічних прав, із суспільним благополуччям, гармонійними й стабільними 
соціальними відносинами як невід’ємною складовою соціально-економічного 
розвитку та мирного співіснування [2, pp. 5−6].  

В сучасній соціогуманітаристиці продовжується пошук нових підходів до 
вивчення особливостей консолідаційних процесів на різних історичних етапах 
розвитку людської цивілізації. Проблеми соціальної консолідації, інтеграції, 
солідарності та згуртованості приваблювали увагу багатьох мислителів уже на 
перших етапах розвитку філософської думки, адже природний потяг до 
згуртування та консолідації є однією з іманентних ознак людського соціуму. 
Саме в рамках соціальної філософії та соціології була вперше поставлена і 
проаналізована консолідаційна проблематика. Сучасні підходи до цих проблем 
характеризуються багатоманітністю теоретичних інтерпретацій та варіантів 
практичної реалізації результатів досліджень. Саме тому розробка теоретико-
методологічних засад, визначення сутності, форм та етапів консолідації 
суспільства є одним з актуальних і пріоритетних завдань сучасної соціальної 
філософії.  

Основний текст.  
Відомо, що поняття «консолідація» (від лат. «consolidatio» – зміцнення, 

об’єднання, згуртування) вперше було використано в релігійній сфері та в 
юриспруденції на Півдні Франції у середині ХІV ст. Упродовж ХІV – ХІХ ст. це 
слово увійшло у всі європейські мови і використовувалось у політико-правовій, 
фінансово-економічній, соціокультурній, етнонаціональній сферах, а також у 
багатьох природничих і точних науках (в геології, кібернетиці, біології тощо). 
У слов’янські мови цей термін потрапив через французьку мову (з латинської) 
на початку ХІХ ст. Це поняття інтерпретується в сучасній соціогуманітаристиці 
як процес об’єднання соціальних суб’єктів, зміцнення єдності й згуртованості 
спільнот і суспільств заради розв’язання ними складних (актуальних, 
невідкладних) завдань. Проблема консолідації суспільства є сьогодні однією з 
ключових для України, адже надзвичайно актуальними є питання залучення 
широких верств населення у процес демократичних перетворень, подолання 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 70 



 Том 3. Выпуск 46                                                                                                                    Философия и филология 

духовної відчуженості громадян від своєї держави та створення модерної 
української нації європейського типу. Отже, консолідація – це один з 
найважливіших процесів групової динаміки, який зумовлює ступінь 
упорядкованості, узгодженості й стійкості внутрішньо-спільнотних та 
суспільних взаємозв’язків, що забезпечують стабільність та спадкоємність 
(наступність) життєдіяльності даного соціуму. Консолідованість характеризує 
ступінь відданості індивідів тій чи іншій групі та міру їхньої прихильності до 
кожної з них [1]. 

Сьогодні постає реальна необхідність систематизації та концептуалізації 
існуючих досліджень, присвячених проблемі консолідації спільнот і суспільств 
(див. праці таких дослідників, як Д. Александер, Е. Арато, X. Арендт, Ф. 
Армстронг, С. Арнольд, Л. Бартон, А. Бергсон, М. Бернард, Г. Д. Блумер, Е. 
Брондолло, П. Бурдьє, Е. Васта, М. Вебер, М. Вользер, Е. Геллнер, Е. Гідденс, 
Е. Дюркгейм, X. Зандкюлер, Г. Зіммель, Е. Іззатдуст, Я. Капеллер, Т. Карл, У. 
Кімплін, Дж. Коен, Е. Колерс, Дж. Колман, С. Кондор, О. Конт, М. Лем, М. 
Лібретті, Дж. Лінц, Д. Локвуд, А. Макінтайр, Б. Малиновський, А. Мелуччі, Р. 
Мертон, Дж. Г. Мід, Р. Патнем, Т. Парсонс, М. Платтнер, Дж. Роулз, П. 
Сорокін, Ф. Тьонніс, А. Турен, Ф. Уолкенстейн, М. Уольцер, М. Фуко, Ф. 
Фукуяма, Ю. Хабермас, Р. Хайек, С. Хантінгтон, Дж. Хоманс, Ф. Шміттер; Є. 
Агеєва, Г. Андреєва, A. Ахієзер, В. Бабинцев, Г. Вайнштейн, Н. Велика, В. 
Вітюк, Є. Герасимов, Л. Гудков, A. Данилов, М. Звєрєв, В. Іванов, М. Ільїн, Л. 
Іонін, І. Ісаєв, В. Капіцин, О. Кармадонов, І. Клямкин, Г. Копилов, Н. Копцева, 
С. Кравченко, М. Кудряшова, В. Кузнєцов, В. Лапкін, В. Лєвашов, С. 
Михайлова, Р. Нугаєв, А. Окара, І. Паніна, В. Пантін, О. Паслер, С. Патрушев, 
С. Перегудов, В. Петровський, О. Полюшкевич, М. Попов, В. Радаєв, М. Рац, В. 
Роїк, А. Самарін, Б. Слєпцов, B. Стьопін, С. Тарутин, Н. Тихонова, В. Толстих, 
М. Урнов, В. Федотова, А. Філіппов, І. Халій, І. Шапіро, О. Шкаратан, Т. 
Янсон, В. Ярська та ін.). 

Теоретико-емпіричні дослідження проблем консолідації суспільства, 
соціальної солідарності та групової згуртованості розпочались у 40-х роках ХХ 
ст. Найвідоміші наукові концепції з цієї тематики були створені такими 
вченими, як К. Левін, Л. Фестінгер, Д. Картрайт, А. Зандер, а також їхніми 
послідовниками в багатьох країнах світу. Ці дослідники з’ясували, що 
консолідованість є своєрідною «результуючою» тих сил, які утримують людей 
в тій чи іншій групі. При цьому вважається, що певна група (як мала, так і 
велика) влаштовує індивіда тією мірою і до тих пір, поки він вважає, що 
«вигоди» від членства у цій групі не просто домінують над «витратами», але й є 
превалюючими у порівнянні з будь-якою іншою групою або з перебуванням 
поза будь-якої з можливих груп. Відповідно з цим, «сили згуртування» 
визначаються певним «балансом» ступенів привабливості усіх доступних для 
індивіда груп. Теоретико-методологічні розробки вчених, які досліджували 
особливості консолідації спільнот і суспільств, потребують критичного аналізу, 
вдосконалення і доповнення. Всебічний аналіз стану досліджуваної проблеми у 
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі дозволяє виявити умови й засоби 
оптимізації процесів консолідації різних груп у межах України. 
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Ми виділяємо 12 рівнів консолідації спільнот і суспільств: 1) родовий та 
родинний (на рівні окремого роду і окремої сім’ї); 2) груповий рівень (на рівні 
основних соціальних груп, в які входить людина (друзі, товариші, 
однокласники, однокурсники, колеги по роботі, сусіди по будинку, добровільні 
об’єднання, волонтерські організації тощо)); 3) локальний (місцевий); 4) 
регіональний; 5) етнічний; 6) національно-культурний (для етнічної нації); 7) 
державний (громадянсько-політичний) (для політичної нації та громадянського 
суспільства); 8) трансдержавний (макрорегіональний у межах певного 
континенту); 9) континентальний; 10) цивілізаційний (якщо цивілізація не 
співпадає з континентом); 11) транскордонний і трансконтинентальний (коли 
певна політична нація об’єднується з представниками діаспори у багатьох 
країнах світу); 12) світовий (глобальний). Отже, консолідація мікрорівня 
представлена у першому й другому прикладі,  консолідація мезорівня – у 
третьому, четвертому, п’ятому та шостому прикладі, консолідація макрорівня – 
у сьомому, восьмому, дев’ятому, десятому та одинадцятому прикладах, 
консолідація мегарівня – у дванадцятому прикладі. При цьому необхідно 
враховувати, що консолідація мега- та макрорівня відбувається дуже складно і 
має багато відмінностей від консолідації мікро- та мезорівня. Зокрема, у 
пострадянських країнах найшвидше і найпростіше відбувається консолідація на 
мікрорівні, а найважче – на макрорівні (через низький ступінь суспільної довіри 
й соціальної відповідальності, а також через недостатньо розвинуте 
громадянське суспільство). Новітня історія України показує, що консолідація 
українського суспільства на мезо- і макрорівнях гальмується недостатньо 
розвинутою самоорганізацією громадян у багатьох регіонах держави, 
відсутністю довіри до влади, конструктивних вертикальних зв’язків між 
громадянами і владою, тривалою авторитарністю державного управління, 
існуванням неадекватних соціально-політичних уявлень тощо. 

Окрім різних рівнів консолідації спільнот і суспільств можна виділити й 
типи соціальної консолідації: спільнотний, суспільний, державний, 
громадянсько-політичний, внутрішньо-етнічний, міжетнічний, внутрішньо-
національний і міжнаціональний, транскордонний, трансдержавний, 
трансконтинентальний, планетарний. Кожен з цих типів має свою специфіку та 
механізми консолідації [1].  

Активізації консолідаційних процесів у сучасному суспільстві сприяють не 
тільки спільні цілі (які є актуальними й невідкладними), інтереси, базові 
цінності, але й формування спільної ідентичності, цілісного світогляду, 
конструктивні самоорганізаційні практики, відновлення суб’єктності, 
формування соціальної відповідальності та критичного мислення тощо. 
Створення оптимального рівня інформаційної безпеки держави є однією з 
провідних умов консолідації суспільства. Важливою складовою процесу 
консолідації українського суспільства є подолання регіональної сегментації та 
загрози дезінтеграції України. Духовно-світоглядними засадами консолідації 
будь-якого суспільства є формування патріотичних почуттів, громадянськості, 
суб’єктності, цілісного світогляду, соціального консенсусу, національної 
самосвідомості, політичної та правової культури тощо.  
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Характер консолідаційних процесів визначається їхньою спрямованістю 
(просоціальною чи асоціальною), дієвістю та результативністю. Оптимізація 
процесів консолідації суспільства передбачає повноцінне функціонування 
основних вимірів консолідаційного процесу: когнітивного, емоційного, 
цільового (наявність спільних цілей, які є актуальними й невідкладними для 
захисту національних інтересів сучасної України), ціннісного, 
ідентифікаційного, мотиваційного та організаційного (в першу чергу, 
самоорганізаційного, який включає і традиційні, і нові форми та практики 
самоорганізації), а також наявність просоціальної спрямованості спільної 
діяльності та ціннісної залученості індивідуальних і колективних суб’єктів у 
подібну діяльність. Соціокультурна, протестна, національна, громадянсько-
політична самоорганізація соціуму виступає системоутворюючим чинником 
формування громадянського суспільства, яке, у свою чергу, активізує 
консолідаційні процеси у межах політичної нації. Для оптимізації 
консолідаційних процесів у сучасному українському суспільстві необхідно 
використовувати когнітивні, афективні та конативні механізми (афіліація, 
адаптація, атракція, ідентифікація, стереотипізація, категоризація, ритуалізація, 
соціалізація, експектація, інтеграція, емпатія, навіювання, наслідування, 
емоційне зараження, співпереживання, переконання, глибинне спілкування, 
нормо- і смислоутворення). 

Отже, головними чинниками консолідації українського суспільства є 
спільні архетипи й уявлення, цілі та цінності, потреби та інтереси, 
горизонтальний колективізм, соціальна кон’юнкція, взаємна довіра й 
взаємодопомога, спільна діяльність, спільна пам’ять, спільна ідентичність, 
патріотизм, національна ідея, діалогічні взаємини, кооперантна взаємодія, 
розвинуте громадянське суспільство, авторитетні еліти, демократичний стиль 
лідерства й керівництва, ефективно діючі соціальні мережі тощо [1]. 

Висновки.  
Консолідованість суспільства є важливою загальнолюдською цінністю, яка 

забезпечує не тільки його існування, але й цивілізаційний розвиток. Соціальна 
консолідація є основою стійкості державної політичної системи, її здатності до 
збереження суверенітету й територіальної цілісності держави. Проведене 
дослідження дозволило виявити рівні й типи соціальної консолідації, характер і 
духовно-світоглядні засади консолідаційних процесів, основні виміри та 
чинники консолідації сучасного суспільства. Сьогодні постають завдання: 1) 
розробки ідеології консолідації та соціального консенсусу в Україні; 2) 
створення і запровадження нових соціогуманітарних технологій 
взаємодоповнення: а) різних регіональних та релігійних ідентичностей 
українців, б) різних інтерпретацій минулого, в) різних бачень сучасності, г) 
різних розумінь майбутнього, д) духовно-світоглядних, політико-правових і 
соціально-економічних уявлень представників української діаспори та 
громадян України. Виконання цих завдань буде сприяти оптимізації 
консолідаційних процесів в українському суспільстві. 
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Анотація. З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку освіти в Україні 
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склалися дві освітні парадигми, а саме: off-line освіта як система й on-line 
освіта як мережа, зазначені їх переваги та недоліки. Проаналізовано сучасні 
інноваційні техніки та методики, які використовуються у цих освітніх 
парадигмах. Обґрунтовано, що поняття та процеси, які розглядаються у 
медичній етиці та деонтології (егогенія, егротогенія, ятрогенія) подібні до 
освітніх, які відбуваються у системах: «Учитель (Викладач) – Учитель 
(Викладач)», «Учитель (Викладач) – Учень (Студент)» і «Учень (Студент) – 
Учень (Студент))». Доведено, що власне освіта як система зумовила появу 
нової вітчизняної парадигми освіти, яка формується на межі off-line освіти як 
системи й on-line освіти як мережі.  

Ключові слова: освіта, on-line освіта як мережа, off-line освіта як 
система, нова парадигма освіти, інновація, егогенія, егротогенія, ятрогенія, 
«Учитель (Викладач) – Учитель (Викладач)», «Учитель (Викладач) – Учень 
(Студент)» і «Учень (Студент) – Учень (Студент))», структурування тексту 
у вигляді таблиць, TASC-аналіз, Fishbone, стратегія «ІNSERT», Cinquain, 
Сoaching, SWOT-аналіз, гейміфікація, інкапсуляція, графікація, фрагментація 
мереж, LMS-менеджмент, тренінг-системи, треки, хмарні технології.  

Вступ. Сучасне суспільство потребує якісної освіти, яка спроможна 
забезпечити потреби споживача та виробника матеріальних і духовних благ, що 
неухильно зростають. Перехід до інформаційного суспільства кардинально 
змінює становище освіти. Одним з провідних критеріїв щодо впровадження 
інноваційних технологій у освітній процес стає зміна психологічного, 
соціального, морального, економічного, політичного, юридичного та ін. статусу 
самих Учнів (Студентів).  

Основний текст. Як зазначає Р. Рабінович [11], на постнекласичному 
етапі розвитку освіти та виховання склалися дві освітньо-виховні парадигми: 
off-line та on-line. Оff-line парадигма, на нашу думку, співпадає з тією 
парадигмою освіти та виховання, яка характерна для розгляду освіти та 
виховання як системи, а on-line – для розгляду освіти та виховання як мережі. 
Як зазначають більшість Учителів (Викладачів), Учням (Студентам) стає 
нецікаво і навіть важко сприймати та засвоювати матеріал, якщо його подано у 
застарілій «оff-line освіта як система» формі та нав’язано Учневі (Студентові) 
Учителем (Викладачем). Крім того, самі Учні (Студенти) стають неуважними, 
неслухняними, неконтрольованими, швидко втомлюються, вередують тощо.  

Водночас у «оff-line освіти як системи» є й позитивні моменти: загальна й 
обов’язкова для всіх система освіти з єдиним навчальним планом і програмами; 
систематичність і логічність у викладі матеріалу, що сприяє дисциплінованості. 
Проте класна-урочна система позбавляє особу можливості вільно 
розпоряджатися своїм часом; нав’язує та підпорядковує знання, значно 
зменшує ініціативність; готує людину-гвинтика внаслідок економіко-
політичної необхідності, тому що розвиненій промисловості потрібні не 
самостійні працівники, а інструменти для отримання прибутків, які мають бути 
пунктуальними, слухняними, пасивними та готовими сприймати своє 
неблагополучне становище як належне. При цьому Учителі (Викладачі) 
приходять до висновку, що настала нагода змінити застарілі методи навчання 
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на нові.  
On-line освіта як мережа, навпаки, сприяє свободі вибору, розвитку 

ініціативності, когнітивної сфери, розширює межі спілкування, привчає людину 
до самоосвіти впродовж усього її життя. І тут стає очевидним теоретико-
методологічний дисбаланс, що змушує фахівців з різних галузей налагоджувати 
взаємозв’язки між ними та шукати шляхи виходу з кризи. Одним із таких 
шляхів, на наше переконання, може стати впровадження у навчальний процес 
нових технологій, методів і методик.  

Саме тому важливе місце серед ключових компетентностей Учителя 
(Викладача), розвитку й удосконаленню яких приділяється особлива увага, 
посідає компетентність, пов’язана з його інформаційною та комунікаційною 
діяльністю. При цьому інформаційно-комунікаційні технології виступають як 
система теорій, ідей, засобів і методів організації освітньої діяльності, 
скерованих на ефективне розв’язання проблем, що охоплюють усі аспекти 
засвоєння знань і формування практичних умінь і навичок; вони спонукають до 
неперервної самоосвіти, а сам процес навчання дає можливість оцінити 
практичні результати, так і мережа, складовими якої є учасники освітнього 
процесу (Учителі (Викладачі) й Учні (Студенти)).  

Уважаємо за доцільне зазначити, що у вітчизняному освітньому і науково-
дослідницькому дискурсі проблема інноваційних методів навчання залишається 
однією з найбільш актуальних. Іншим нагальним питанням є проблема 
співіснування двох освітніх парадигм: off-line освіти як системи й on-line освіти 
як мережі. Розглянемо більш докладно, які саме сучасні інноваційні технології 
використовуються в них. 

У сучасній off-line освіті як системі Учителі (Викладачі) застосовують такі 
інноваційні методи та методики розвитку когнітивної сфери Учнів (Студентів), 
як: структурування тексту у вигляді таблиць, TASC-аналіз, Fishbone, стратегія 
«ІNSERT», Cinquain, coaching тощо. Про них уже йшлося у наших попередніх 
публікаціях [5, 6]. 

Розглянемо, які сучасні інноваційні технології впроваджуються у освітній 
процес у on-line освіті як мережі. 

Мережні технології – сучасний напрям інформатизації суспільства, 
загалом й освіти, зокрема, що бурхливо розвивається. Найбільшою глобальною 
мережею, що об’єднала тисячі регіональних і корпоративних мереж світу, є 
Internet – сукупність різних складників: електронна пошта, електронні 
підручники, словники, довідники, енциклопедії, телеконференції й навіть чати, 
блоги, Вікі-Вікі тощо. Вона виникла на основі ARPANET (the Advanced 
Research Projects Agency Network – за назвою агенції-розробника) й бурхливо 
розвивалася до початку 80-х років ХХ ст. завдяки підключенню локальних 
мереж навчальних закладів і науково-дослідних установ. Остаточний перехід до 
технології сучасної мережі Internet відбувся у січні 1983 р., коли для обміну 
інформацією вперше було прийнято протокол NCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol) – сукупність стандартів для обміну інформацією [1, 
с. 9].  

Оцифровуючи on-line інформацію, ми можемо покращити якість off-line 
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освітньої парадигми. При цьому можна використовувати такі методи та 
методики: гейміфікацію процесу сприйняття; графікацію – відновлення 
процесів з увагою; інтерактивність; інкапсуляцію – побудову нейронних 
зв’язків; фрагментацію мереж (побудова штучного інтелекту); LMS-
менеджмент; концепцію тренінг-систем і треків у освіті тощо. Більш детально 
ми розглядали їх у попередніх публікаціях [5, 6], наразі ж наведемо приклад 
використання хмарних технологій.  

Хмарні технології (Сloud Technology) — це технології, які дають 
користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і такого 
програмного забезпечення, як on-line-сервіси [14]. Використання хмарних 
технологій у навчанні має ряд переваг: економія засобів на придбання 
програмного забезпечення (використання технології Office Web Apps (Office 
on-line)); зменшення потреби в спеціалізованих приміщеннях; виконання 
багатьох видів навчальної роботи, контролю й оцінювання on-line; економія 
дискового простору; антивірусна, безрекламна, антихакерська безпека та 
відкритість освітнього середовища для Вчителів (Викладачів) і Учнів 
(Студентів); можливість повторно переглянути урок удома, виконати домашнє 
завдання, не відставати від програми під час відсутності в навчальному закладі, 
користуватись on-line-перекладачем, проходити on-line тестування; спілкування 
в соціальних мережах за допомогою форумів; користування віртуальними 
бібліотеками, колекціями відеоуроків. Приклади використання хмарних 
технологій: Office Web Apps-додатки (Office 365); електронні журнали та 
щоденники (http://shodennik.ua/); on-line-сервіси для навчального процесу, 
спілкування, тестування; системи дистанційного навчання, бібліотека, 
медіатека; сховища файлів, спільний доступ (Dropbox, SkyDrive) і робота; 
відеоконференції; електронна пошта; сервіси Google Apps; користування 
безкоштовними хмарними серверами тощо. 

Звичайно, нові хмарні технології мають і ряд недоліків: конфіденційність 
(дані, які передаються за допомогою хмарного сховища, можуть бути 
перехоплені хакерами); якість інтернет-підключення; проблема дієздатності 
апаратної інфраструктури тощо.  

Таким чином, інноваційні технології мають створити новий 
експериментальний простір, де Вчителі (Викладачі) та розробники освітніх 
технологій зможуть апробовувати новий педагогічний і методологічний 
інструментарій, включаючи автоматичне оцінювання, інтерактивні симулятори 
й освітні ігри. Про це свідчить і виступ міжнародного радника з питань систем 
освіти та інновацій К. Робінсона на TED Talks: «Усі сучасні системи освіти 
перебувають на етапі реформування, але цього недостатньо, реформа нині вже 
не є дієвою, бо вона покликана вдосконалити модель, яка не працює. Нам 
потрібна не еволюція, а революція в освіті. Система має втілитись у щось нове» 
[12]. І цим новим, на нашу думку, має стати нова парадигма освіти як 
унаочнення концепції навчання впродовж усього життя (Life Long Learning). 

Потрібно зазначити, що на сучасному етапі розвитку України через 
складне економічне становище, пов'язане із занепадом економіки та сільського 
господарства (промисловість і аграрний сектор уже не потребують великої 
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кількості освічених кадрів), виникла криза всієї освітньої системи, яка призвела 
до скорочення штатів і кількості спочатку загальноосвітніх, а згодом і вищих 
навчальних закладів. Тому з огляду на необхідність розвитку актуалізується 
проблема пошуку альтернативних методик і технік викладання матеріалу, що 
сприятимуть реалізації творчого потенціалу в умовах жорсткої конкуренції між 
викладачами.  

У процесі активного та цілеспрямованого розвитку творчого потенціалу 
соціального суб'єкта пріоритетна роль належить саме культурі, освіті та 
вихованню. Прикро зазначати, але пошуки творчої складової навчально-
виховного процесу ще не стали нормою в навчальних закладах. Власне 
стратегія розвитку держави спонукає до дій, і саме проблема творчості вже 
сьогодні стає провідною у філософії освіти та виховання. 

У наведеній нижче таблиці ми спробували узагальнити уявлення про те, 
яким чином інноваційні технології та творчий потенціал Учителів (Викладачів) 
впливають на становлення нової освітньої парадигми з позицій: «Учитель 
(Викладач) – Учитель (Викладач)», «Учитель (Викладач) – Учень (Студент)» і 
«Учень (Студент) – Учень (Студент))». 

 On-line освіта як мережа Нова освітня парадигма Off-line освіта як система 
Методо
логії та 
методи 

Дозволяють змінювати 
освітні та виховні 
парадигми сприйняття з 
боку користувача  

Мультиваріантні, трансдисциплінарні методи, 
методики та технології сприятимуть 
становленню нової парадигми освіти (Life Long 
Learning) 

Не можуть швидко та остаточно 
змінювати освітні та виховні принципи: 
малий часовий контакт із групою 
користувачів; незначна чисельність 
користувачів 

Гносеол
огічні 
передум
ови 

Здатні звільнити off-line 
систему від 
перевантаження 
інформацією та техніками, 
методологіями і методами; 
дозволяють зберегти, 
закріпити старі методології 
та методи, а також 
трансформувати, 
розвинути й пристосувати 
їх до своїх вимог 

Перевага надається не обсягу інформації, а її 
якості,  
особлива увага приділяється тому, щоб навчити 
людину шукати необхідну інформацію 
самостійно   

Перевантажені інформацією і 
техніками, методологіями та методами; 
уже неспроможні зупинити процес 
втрати своїх засадничих методологій і 
методик  

Комунік
ації 

Розширюються Ризоматичний пошук нових зв’язків 
відбувається постійно 

Обнуляються, тобто взаємодія із живою 
людиною сходить нанівець 

Стан  Формується мережа Формується нова парадигма Руйнується система 
Когніти
вні 
здібност
і 
людини 

Увага концентрується на 
одному об’єкті приблизно 
1,5 сек., людина втрачає 
здатність до зосередження і 
концентрування уваги на 
одному предметі 

Постійне розширення меж людських 
можливостей 

Увага концентрується на одному 
об’єкті приблизно 14 сек., людина при 
цьому може читати, сприймати урок (45 
хв.) або лекцію (1,5 год.), переглядати 
фільми тощо 

Класифі
кація та 
характер
истика  
виконав
ця 

Ідентифікаційний тип 
особистості on-line; 
шизоїдний тип людини; 
людина-чойсер; людина-
мережевик [4, c. 115-116] 

Ідентифікаційний номадологічний тип 
особистості; атомарний тип людини; людина-
навігатор; людина-понтифік [4, с. 115-116] 

Ідентифікаційний тип особистості off-
line; людина-челенджер [4, с. 115-116] 

Пробле
ми 

Сучасні технології змінили 
комунікацію, співпрацю, 
навчання; знання 
знаходяться в мережах (on-
line), спільнотах, а не лише 
на паперових носіях і в 
пам’яті людини (off-line); 
люди навчаються завдяки 
створенню та підтримці 
зв’язків з обізнаними 
людьми, тому багато видів 
неявної навчальної 
діяльності відбуваються 
поза стінами класних 
кімнат. З огляду на такі 
тенденції традиційні 

Створення суспільства знань і нового стандарту 
освіти  
Учень (Студент) має поповнювати свої знання і 
набувати вмінь під впливом інтересу та 
внутрішньої мотивації, а не отримувати велику 
кількість різної інформації під тиском 
необхідності складати іспити та тести  
Тенденції зміни традиційного предметного 
підходу різними видами самостійної, 
незалежної діяльності Учнів (Студентів), до 
метапізнання. Для розвитку цієї тенденції 
необхідне використання ІКТ та різноманітних 
креативних технологій у навчальному процесі  

Класична модель освіти, яка 
ґрунтується на передаванні знань від 
Учителя (Викладача) до Учня 
(Студента), вичерпала себе  
Використання ІКТ у навчальному 
процесі має сенс тоді, коли буде 
змінено навчальні програми, методики 
та критерії оцінювання знань Учнів 
(Студентів).  
Причини обмеженого використання 
ІКТ в освіті: програми, методики, 
критерії оцінювання знань не 
відповідають рівню та швидкості 
розвитку сучасного суспільства, 
економіки, виробництва; некоректний 
вектор використання ІКТ у 
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методи та прийоми не 
завжди, а іноді взагалі не 
будуть ефективними у 
навчальному процесі 

навчальному процесі; відсутність 
електронного інформаційно-
навчального середовища; 
непідготовленість Учителів 
(Викладачів); некомпетентність та ІК-
неосвіченість керівників освітньої 
галузі 

Сприйм
ання 
інформа
ції 
Учнем 
(Студен
том) 

Швидка реакція; 
нелінійний підхід; перевага 
надається графічним 
відомостям 

Мобільні технології (Mobile Computing); 
відкритий контент (Open content); електронні 
книги (Electronic Books); доповнена реальність 
(Augmented reality); сенсорні інтерфейси 
(Gesture based computing); візуалізація даних та 
їх аналіз (Visual data analysis) 

Звичайна реакція; лінійний підхід; 
уміння вдумливо читати 

Опрацю
вання 
даних 

Опрацювання відомостей, 
які надходять безперервно 
кількома потоками; 
багатозадачність 

Швидка обробка ризомної інформації; 
номадичний спосіб пошуку й опрацювання 
інформації 
Інформаційна грамотність: висока 
продуктивність праці; винахідливе аналітичне 
мислення; швидкий пошук та обробка 
інформації; ефективне спілкування; проактивне 
творче ставлення до справи; робота над 
проектами; робота у команді; розв’язання 
проблем; уміння брати відповідальність на себе; 
життєві компетентності; співпраця; 
комунікація; створення знань; використання 
ІКТ для розв’язання проблем 

Опрацювання лінійного одинарного 
потоку; однозадачність 

Взаємод
ія між 
Учителе
м 
(Виклад
ачем) і 
Учнем 
(Студен
том) 

Налаштовані на співпрацю; 
постійно в контакті 

Якісний е-контент: мультимедійний; 
інтерактивний; релевантний; вік, мова, 
культура; відповідає стандартам; 
персоналізований; соціальний (collaboration, 
sharing); on-line та off-line; розвиває навички та 
мислення 

Конкурувальний; один 

Спромо
жність 
до 
навчанн
я 
Учителе
м 
(Виклад
ачем) і 
Учнем 
(Студен
том) 

Вчиться, граючись; багата 
фантазія; технологія – друг 

Навчання для всіх, усюди та завжди: мобільне 
навчання; навчання в моделі 1:1; трансляція з 
одного на кілька пристроїв; динамічні 
матеріали; матеріали, створені Учителем 
(Викладачем), Учнем (Студентом) тощо; 
персоналізоване навчання; навчальні ігри та 
навчання під час гри; віртуальне репетиторство, 
коучинг; спільна робота у реальному часі за 
допомогою хмарних технологій; доступ до 
матеріалів за принципом «у будь-який час»; 
оцінювання в режимі реального часу; 
можливості управління та покращений захист; 
освітні сервіси [7]; дистанційне навчання; 
персоналізація; гейміфікація; інтерактивні 
підручники; навчання завдяки відеоіграм 

Навчання та гра відокремлені; 
терпелячий; реаліст; технологія - не 
друг. 
Щоб синтезувати off-line систему й on-
line мережу, потрібно: ввести ІТ-
стандарт (корпоративний, державний); 
розробити систему мотивації; 
впровадити систему підвищення 
кваліфікації; розробити методику - 
зміна парадигми; створити е-
інформаційно-наукове відкрите 
середовище: контент, створений у 
сучасній формі, сучасними засобами, 
орієнтований на Веб 2.0 – на потреби 
користувача; створити інфраструктуру 

 
Отже, як видно з таблиці, всі ці напрацювання мають на меті з’ясування 

пріоритетної та стратегічної мети освіти і виховання – формування 
самоорганізованого суб’єкта освітньої діяльності. Освіта – це процес 
споживання інформації, який має ціну та призначення, а відтворені знання 
мають сенс і цінність. Вони виробляються у діалоговому континуумі, в бінарній 
опозиції «суб’єкт – суб’єкт» освіти та виховання, де, з одного боку, чітко 
простежується призначення Вчителя (Викладача) (дані терміни вживаються у 
сучасній науковій літературі здебільшого як синоніми, хоча очевидна їх 
відмінність: «учитель» – термін, якій частіше вживається у метафізичному 
сенсі, «викладач» – феномен більш високого порядку, в ньому є емоційна 
складова у формі переживання за свою роль у подальшому житті суб’єкта 
освіти та виховання, саме його бракує в якостях викладача як представника 
знання), з іншого – очікується результативність і якісність того, хто виступає в 
іпостасі іншого суб’єкта освіти та виховання. Ця якість якраз і є план творчого 
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порядку, саме ті здібності, які актуалізуються в індивідуальних особливостях 
суб’єктів освіти та виховання. До них належать ерудиція, спостережливість, 
допитливість, воля, критичний склад розуму, працездатність, прагнення до 
самоосвіти та самовдосконалення, наполегливість у реалізації інтелектуальних 
планів, оригінальність та ініціативність, комунікативність та інформативність 
тощо.  

Головною метою освіти та виховання сьогодні, якій підпорядкований їх 
зміст, є творення особливого суб’єкта – особистості, спроможної реалізувати 
себе за умов інтелектуально-творчої свободи шляхом розкриття особливих і 
неповторних якостей (творчих здібностей), детермінантою яких стає соціально 
та індивідуально значущий мотив і установка на самореалізацію. Для того, щоб 
це довести, розглянемо етимологію слова «освіта».  

Слово «doctor», запозичене з латини, і російське слово та його західні 
відповідники означає аж ніяк не лікаря, а вчителя, викладача, наставника. 
Дієслово docео, перекладається як «учити, навчати, сповіщати, повідомляти, 
пояснювати, викладати справу, готувати до театральної дії». Корінь цього слова 
–do- (або –dа-) – давати, дарувати, передавати знання. Тобто освіта, як ми 
бачимо, вживається не на значення вченого ступеня, а як синонім слова «лікар», 
що вперше зустрічається у «Грамоті Владислава» (1387 р.) (там зазначено: 
«Докторъ Стославъ»). У 1499 р. фіксується народна форма «дохтор», у 1576 р. – 
«дох тур». [13, с. 216]. Потрібно зазначити, що людинотворчі процеси 
розглядає деонтологічний напрямок медичної етики. Термін «деонтологія» був 
уведений в першій половині ХІХ ст. англійським філософом-утилітаристом, 
засновником Лондонського університету Дж. Бентамом. Він вживав його для 
позначення теорії моральності в цілому. Свої погляди з цих питань він виклав у 
працях «Принципи моралі та законодавства» (1789); «Деонтологія, або наука 
про мораль» (1834). Деонтологія (від грецьк. deon, deont [os] – належне, logos – 
вчення) – це сукупність етичних норм, спрямованих на виконання медичними 
працівниками своїх професійних обов’язків [3, с. 109]. Але лікарі обмежують її 
зміст лише співвідношенням «лікар – пацієнт», тобто відносинами мікрорівня. 
Вони беруть до уваги егогенію – шкідливий вплив хворого на самого себе; 
егротогенію – взаємовплив хворих один на одного; ятрогенію, або ятрогенні 
захворювання (від грец. iatros – лікар +gennaō – створювати, виробляти) – 
психогенні розлади, які виникають як наслідок деонтологічних помилок 
медичних працівників – неправильних висловлювань або дій [2, с. 537] 
(зазначимо, що вперше це поняття ввів німецький психолог О. Бумке 
[O. C. Bumke] у 1925 р. у книзі «Лікар як наслідок душевних розладів» [15]). У 
Радянському Союзі терміном «деонтологія» став називати медичну етику 
академік М. Петров (1876 – 1964) – засновник онкології в СРСР. У книзі 
«Питання хірургічної деонтології» [9] він намагався привернути увагу людства 
до етичних проблем медицини, замінивши «буржуазний» термін «медична 
етика» на «радянський» термін «деонтологія». Тобто з вищезазначеного видно, 
що діяльність лікаря (рос. «образование» чогось) спрямована на оздоровлення 
тіла людини шляхом попередження хвороб та їх лікуванням. Як зазначає 
Р. Пітерс, лікування охоплює таку систему процесів, які призначені для 
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досягнення кінцевого позитивного результату, у цьому він вбачає що така 
спрямованість спостерігається і в освіті, при цьому він виокремлює деякі 
відмінності, що випливають із природи кінцевих очікувань лікаря та вчителя. 
Поняття «лікування» передбачає, що лікар спирається на певний стандарт, у 
той час як «освіта» не має подібного припущення. Це призводить до того, що 
кінцевий результат досить часто є невизначеним, консенсусу з цього приводу 
не існує тому, що є досить багато різних позначень цілей освіти, хоча при 
цьому є й певні обмеження. Таким чином освіта, долаючи власні кордони, стає 
дійсно безмежною [16]. Ми вбачаємо у лікувальному процесі подібність до 
освітнього.  

Інше тлумачення терміна «освіта» дає В. Огнев’юк (від укр. «світло, 
світоч, свічадо» на противагу лат. «os» - кістяк, хребет, основа і «vita» - життя) 
[8, с. 3], потрактовуючи його як процес, що дасть людині змогу розкрити свої 
приховані творчі здібності. До речі, В. Поздняков зазначає, що «освіта 
передбачає роботу, яка спрямована на самого себе, адже шлях у світ є водночас 
і шляхом до себе, відкриттям себе, «вислуховування» своєї природи і 
духовності, відкриттям у собі нових сил, здібностей, відчуттів, переживань. Цей 
творчий акт має завершитися переструктуруванням наявного досвіду людини. 
Він можливий завдяки культурі, носієм якої є людина. Особливе місце в цьому 
процесі належить філософії як формі самопізнання культури, її світоглядної 
основи. Важливою є також і роль філософії як людинотворчого потенціалу 
освіти» [10, с. 12]. Тобто вони розглядають освіту як процес, що може надати 
людині можливість розкрити в собі творчі здібності. 

Розглянувши вищенаведені тлумачення поняття «освіта», можна 
стверджувати, що дії лікаря спрямовані на оздоровлення тіла людини, при 
цьому розглядаються процеси егогенії, егротогенії та ятрогенії, а дії Учителя 
(Викладача) – на душу (духовний світ людини), тому ми вважаємо за необхідне 
розглядати освіту з подібних позицій, тобто у системах «Учитель (Викладач) – 
Учитель (Викладач)», «Учитель (Викладач) – Учень (Студент)» і «Учень 
(Студент) – Учень (Студент))». При цьому завданням освіти є не тільки 
трансляція знання, але й процес, спрямований на розкриття творчих здібностей 
людини, тобто формування самої себе. Тільки за цієї умови освіта і виховання 
постануть у новій якості та допоможуть висловити на засадах гуманізму і 
толерантності ставлення особистості до світу, природи, речей, культури, 
соціальних явищ, а також до самої себе та інших людей. У цьому світі 
особистість, маючи значний потенціал, постійно отримує нагоди прокладати 
власні шляхи, які, згодом, дозволять їй зробити своє життя повнокровним і 
гармонійним, усвідомити, щó саме вона може залишити після себе у спадок.  

Висновки. Таким чином, ми проаналізували сучасні інноваційні підходи? 
техніки, які використовуються у off-line освіті як системі й on-line освіті як 
мережі. Спільним для них всіх є: розвиток когнітивної сфери Учня (Студента) 
шляхом концентрування уваги на розгляді предмета дослідження, орієнтація на 
майбутнє; надання професійної підтримки, формування готовності самостійно 
робити вибір і, реалізуючи його, нести відповідальність за результат; підтримка 
мотивації, допомога у подоланні психологічних блоків і перешкод на шляху до 
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мети; надання інформації щодо оформлення проблеми, визначення цілей, 
шляхів і засобів її досягнення, організація роботи учасників у групах; розвиток 
критичного мислення; візуалізація взаємозв’язків між причинами та 
наслідками; ранжування чинників за ступенем їх значущості тощо. 

Отже, структура й сутність інноваційного потенціалу освітнього процесу 
вповні відповідає характеру і швидкості соціальних змін, які відбуваються у 
суспільстві, а також високим європейським стандартам підготовки 
конкурентоспроможних фахівців інноваційного типу. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные тенденции синтаксиса 

современного русского языка. В результате анализа выявлено, что основной 
тенденцией в современном русском синтаксисе является расширение 
использования расчлененных и сегментированных синтаксических 
конструкций, произошедшее в результате усиления влияния разговорного 
синтаксиса на письменную речь.  

Ключевые слова: синтаксис, синтаксические конструкции, 
синтаксические структуры,  литературный язык. 

Вступление 
Синтаксис – это раздел лингвистики, который занимается изучением 

строения словосочетаний и предложений, а также изучает функциональное 
взаимодействие в них различных частей речи. 

Основной текст 
Основной тенденцией в современном русском синтаксисе является 

расширение использования расчлененных и сегментированных синтаксических 
конструкций, произошедшее в результате усиления влияния разговорного 
синтаксиса на письменную речь.  
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В литературе появляется синтаксис актуализированный - с расчлененным 
грамматическим составом предложения, с перемещением семантически 
значимых частей предложения на актуальные позиции, с нарушением 
синтагматических цепочек, с аналитическим способом выражения 
грамматических значений. Эти качества синтаксической конструкции  
представлены в разговорном синтаксисе, обращение к которому со стороны 
книжного синтаксиса  поддерживается социальными факторами времени. 

Сегодня на смену единому развернутому высказыванию с непрерывной и 
последовательной синтаксической связью, с вербально выраженными 
подчинительными отношениями приходит тип высказывания расчлененный, не 
имеющий выраженной синтаксической связи, с нарушением и прерыванием 
синтагматической цепочки.  

Расчлененность синтаксиса хорошо передается с помощью 
присоединительных и парцеллированных конструкций. Пример 
присоединительных членов предложения: «И опять на станции свистнул 
паровоз - на этот раз отрывисто, коротко и точно с задором». (А. Куприн). 

Прерывистый характер связи в парцеллированных конструкциях и их 
отрыв от основного предложения, функция дополнительного высказывания, - 
проявления, усиливающие логические и смысловые акценты, стилистическую 
напряженность. Расчлененность и одновременно утрата вербальных средств 
подчинительной связи создают образ разговорности. 

Расчлененность структур сказывается и на усиленном использовании 
двучленных (сегментных) конструкций, имитирующих разговорную 
непринужденность, отсутствие особой структуры, присущей книжному 
синтаксису. Это функционально различные номинативы - препозитивные и 
постпозитивные. 

Особенно большую группу составляют изолированные именительные 
номинативы - именные словосочетания, в которых главное слово стоит в  
именительном падеже. Они относятся либо к следующему предложению, либо 
к предложению впереди стоящему, в зависимости от чего различают 
препозитивные номинативы и номинативы постпозитивные.  

Назначение номинативов в препозиции - назвать тему последующего 
сообщения, вызвать представление о предмете - теме сообщения. Это 
сосредоточивает внимание на теме, что важно для разговорной речи. Пример 
номинатива в препозиции: «Ах, икра! Ем, ем и никак не съем. » (А. Чехов) 

Одной из  черт разговорного синтаксиса, воспроизводимой в письменном  
литературном языке, является смещение и взаимопроникновение 
синтаксических построений, обилие переходных типов. Это проявляется в 
предикативной осложненности предложения. В данном случае имеются в виду 
включенные в состав предложения предикативные единицы, замещающие 
синтаксические позиции членов предложения. Это явление контаминации 
копирует процесс говорения: мысли формируются на ходу, поиски подходящих 
форм предложения затруднены из-за непосредственности общения и отсутствия 
возможности продумывания формы высказывания. 

Слабая синтаксическая связь при одновременном сжатии конструкций 
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ярко проявляется в такой чете современного синтаксиса, как чрезмерная 
использование формы именительного падежа в общем потоке речи.  

Расширенное применение именительного падежа чаще наблюдается в 
устной речи, где формируется разговорный стиль. Частота использования 
именительного падежа - следствие спонтанности речи, ее неподготовленности, 
что обнаруживается скорее в стремлении к называнию предметов и явлений, 
чем к логическому связыванию их с помощью канонически оформленных 
словесных блоков. Вербальные средства называния в таких случаях составляют 
поверхностную структуру речи, а логико-понятийные связи оказываются в 
глубине. 

Для современного русского синтаксиса характерна повышенная роль 
предложных сочетаний, сменяющих беспредложное управление. С помощью 
предлога могут приобретаться и новые значения, в сравнении с 
беспредложными формами. Например, смыслы известных формул, 
распространенных в тридцатые годы: Религия - опиум народа и Религия - 
опиум для народа. В первом случае народ оказывается «творцом»; во втором - 
субъектом, пассивно воспринимающим навязываемую религию.  

С вытеснением беспредложных конструкций предложными происходят 
перемещения и замены внутри предложных конструкций. Так, предлог «по» 
вытесняет другие предлоги, которые уже достаточно укрепились в языке: 
заявки на ремонт - заявки по ремонту. Борются между собой предлоги «в» и «а, 
изначально точно дифференцированные по значению: в (внутрь, внутри), 
на(сверху, на поверхности), пример  такой борьбы – словосочетание «В 
Украину -  на Украину». 

Одно из проявлений этих поисков - синтаксическая компрессия и 
редукция, которые представляют собой выпадение из логически развернутых 
конструкций избыточных словесных компонентов и синтаксическое 
объединение оставшихся при одновременном сохранении семантико-
синтаксического значения исходных, глубинных структур.  

Синтаксическая компрессия часто используется в разговорной речи, в 
результате союзы часто меняют свои привычные функции, реагируя на 
смысловые и структурные смещения. Например, альтернативный союз «а то»: 
«Не забудь надеть шапку, а не то замерзнешь». В данном случае 
подразумевается условная придаточная, которая заменена на союз: Не забудь 
надеть шапку, а если забудешь, то замерзнешь. Сопоставительный союз «а» 
присоединяет сложноподчиненное предложение с условной связью (если... то).  

Другое явление синтаксического сжатия структур - это синтаксическая 
редукция, которая представляет собой отсечение необходимого 
грамматического звена в синтаксической структуре. Результатом становится 
сокращение словесных компонентов. Это выражения типа: Фирма гарантирует 
(что? кому?); Тема волнует (чем? кого?). Посредством редукции в современном 
языке образовались специальные официальные термины: мирное 
урегулирование; группа немедленного реагирования; страны содружества. 

Заключение 
В последнее время возрастает роль разговорной речи в процессе 
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становления новых тенденций в языке, чему активно способствуют средства 
массовой информации. Язык интернета, телевидения, газет и радио выполняет 
функции сообщения и воздействия, поэтому в языке активно распространяются 
конструкции экспрессивного синтаксиса. 

Экспрессивность на синтаксическом уровне создается специфическими 
конструкциями, которые формируются актуализированным порядком слов, 
сегментацией, введением аффективных разговорных форм и т.д. Одну и ту же 
информацию можно сообщить по-разному, с разной долей интеллектуального и 
аффективного начала. Логическая, интеллектуальная сторона сообщения 
преобладает в научных, официальных текстах; аффективная - в текстах 
бытовых, публицистических, художественных. Все это активно представлено в 
современном русском языке.  
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Аннотация. В статье рассмотрен лингвокультурный концепт, который 
содержит в себе комплексную информацию об отражаемом предмете или 
явлении, является важной частью языковой картины мира. В результате 
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анализа выявлено, что концептуализация – это постоянно продолжающийся 
процесс, в ходе которого человек не только обозначает мир, но и описывает 
его.  

Ключевые слова:  лингвокультурный концепт, концептосфера, языковая 
картина мира, концептуализация. 

Вступление 
По  мнению большинства исследователей (Ю.Д. Апресяна, С.Г. Воркачева, 

В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина и др.), при изучении языковой картины мира 
прежде всего должны исследоваться отдельные характерные для данного языка 
концепты – стереотипные установки, возникающие у всех членов данного 
языкового коллектива. Воссоздание языковой картины мира как раз и 
проводится путем анализа концептов, которые могут быть как общими для 
нескольких языков, так и лингвоспецифичными, характерными только для 
конкретного языка и определенной культуры. 

Основной текст 
Понятие концептосферы языка впервые было введено Д.С. Лихачевым. 

Давая определение ключевому понятию «концепт», Д.С. Лихачев исходит из 
трактовки С.А. Аскольдова-Алексеева, который толкует «концепт или общее 
понятие как мыслительное образование, которое замещает нам в процессе 
мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода». В 
отличие от С.А. Аскольдова-Алексеева, Д.С. Лихачев полагает, что концепт 
существует для самого слова, а также для каждого основного (словарного) 
значения слова отдельно. Он предлагает считать концепт своего рода 
«алгебраическим» выражением значения, которым мы оперируем в своей 
письменной и устной речи, ибо охватить значение во всей его сложности 
человек просто не успевает, иногда не может, а иногда по-своему 
интерпретирует его.  

Однако, в современных лингвистических исследованиях существуют 
различные взгляды на понятие «концепт» и различные дефиниции этого слова  

С  точки зрения В.Н. Телия, концепт – это все, что известно об объекте, в 
концепте отражены не просто существенные признаки, а все знание, культурно 
обусловленное представление об объекте, бытующее в данном языковом 
коллективе. В.В. Колесов рассматривает концепт как основную единицу 
ментальности, которая предстает в границах словесного знака и языка как 
образ, как понятие и как символ. 

С.Е. Никитина выделяет два основных подхода: 1) концепт – это смысл, 
находящий в языке разные способы выражения; 2) концепт – это культурно 
нагруженное слово, это слово-концепт. 

Другие исследователи полагают, что концепт – это единица коллективного 
сознания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной 
спецификой. Ю.С. Степанов дает такое определение концепта: «Концепт – это 
как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством 
чего человек <… > сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на 
нее <…> Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека».  
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Многомерность культурного концепта соотносима с его сложностью, 
внутренней расчлененностью, что обуславливает получение статуса 
культурного концепта для семантически неразложимых ментальных 
образований погружением в культурно-языковую среду  <…> концепт – всегда 
объект сопоставительного анализа, подразумевающего сравнение: 
внутриязыковое, когда сопоставляются облик и функционирование концепта в 
различных «областях бытования» – дискурсах (научном, политическом, 
религиозном, поэтическом и пр.) и сферах сознания, межъязыковое, когда 
сопоставляются концепты различных языков». 

 З.Д. Попова и И.А. Стернин считают, что «концепт как единица 
концептосферы может иметь словесное выражение, а может и не иметь его. 
Возникает, таким образом, проблема вербализации (другими словами – 
языковой объективации, языковой репрезентации) концептов». И далее эти 
исследователи продолжают: «Концепт есть комплексная мыслительная 
единица, которая в процессе мыслительной деятельности… поворачивается 
разными сторонами, актуализируя в процессе мыслительной деятельности свои 
разные признаки и слои; соответствующие признаки или слои концепта вполне 
могут не иметь языкового обозначения в родном языке человека». 

 Процесс формирования в сознании человека концептов носит название 
концептуализации. Концептуализация есть осмысление новой информации, 
ведущей к образованию концепта. Поэтому «для эффективного формирования 
концепта в сознании, для  полноты его формирования только одного языка 
мало – необходимо обязательное привлечение чувственного опыта…, 
необходима  наглядность…, необходима предметная деятельность с той или 
иной вещью. Только в таком сочетании разных видов восприятия в сознании 
человека формируется полноценный концепт в единстве образного компонента, 
информационного содержания и интерпретационного поля». 

З.Д. Попова и И.А. Стернин пишут: «Каждый концепт как сложный 
ментальный комплекс включает в себя, помимо смыслового содержания, еще и 
отношение человека к тому или иному отражаемому объекту, его оценку и 
другие компоненты: 

-  общечеловеческий, или универсальный; 
- национально-культурный, обусловленный жизнью человека в 

определенной культурной среде; 
- социальный, определяемый принадлежностью человека к определенному 

социальному слою; 
- групповой, обусловленный принадлежностью языковой личности к 

некоторой возрастной и половой группе; 
- индивидуально-личностный, формируемый под влиянием образования, 

воспитания, индивидуального опыта, психофизиологических особенностей 
языковой личности». 

Итак, концепт рождается как чувственный образ, но, появившись в 
сознании человека, этот образ способен продвигаться по ступеням абстракции. 
С увеличением количества закрепленных концептом признаков, с  
возрастанием уровня абстрактности концепт постепенно  эволюционирует от 
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чувственного образа к собственно мыслительному. 
Жизненный опыт человека постоянно обогащает содержание концептов, 

причем усложняется как образный компонент концепта, так и его рациональная 
составляющая – так называемый информационный минимум. В процессе 
исторического развития концептосфера человека также претерпевает 
изменения: одни концепты исчезают в ходе развития общественной жизни, в 
связи с чем В.И. Карасик вводит понятие угасание концепта, другие концепты 
претерпевают существенные изменения в условиях преобразований в 
человеческом обществе.  

Заключение 
Таким образом, концептуализация – это постоянно продолжающийся 

процесс, в ходе которого человек не только обозначает мир, но и описывает его. 
В таких описаниях рождаются новые концепты, появление которых есть, по 
мнению Е.С. Кубряковой, «результат аргументации языковой, следствие 
дискурсивной деятельности человека, о которой можно  говорить как о 
деятельности речемыслительной, да еще  осуществляемой в совершенно 
определенных исторических, культурологических и особенно прагматических 
условиях».  
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Аннотация. В работе рассматривается, как национальный стереотип 
«немец» репрезентируется в ассоциациях российской, французской и 
британской молодежи. Источником материала послужили результаты 
авторского эксперимента и данные ассоциативных словарей. Анализ 
ассоциативного материала показывает существование у российской 
молодежи устойчивого национального стереотипа, связывающего немцев с 
реалиями Второй мировой войны, актуальность негативного стереотипа 
восприятия немцев для французских студентов и практически полное 
отсутствие стереотипных признаков типажа «немец» в ответах британцев. 
В целом стереотипное восприятие немцев французами оказывается ближе к 
русскому, нежели к британскому. 

Ключевые слова: национальный стереотип, ассоциация, немец, молодежь, 
русский, французский, английский 

Вступление. 
Национальные стереотипы (в том числе и негативного характера) являются 

одной из устойчивых составляющих менталитета, языкового сознания, 
национальной картины мира (см., например: [3]), несмотря на усиление 
процессов глобализации, формирование «трансграничных культур», попытки 
сгладить национально-этнические противоречия за счет пропаганды 
толерантности. 

Проблематика национальной / этнической стереотипизации, 
дихотомической категоризации «свой – чужой», алиенации приобретает 
актуальность не только для психологов и социологов, но и для представителей 
когнитивной лингвистики и лингвокультурологии (см.: [2]). Одним из наиболее 
приложимых к лингвокогнитивным исследованиям методов изучения данной 
проблематики выступает ассоциативный эксперимент [1: 46–50]. 

Ранее, при сопоставлении результатов авторского ассоциативного 
эксперимента, проводимого в 2013-14 гг., и данных «Русского ассоциативного 
словаря», собиравшихся в 1988-90 гг., было выявлено существование у 
советских и российских студентов устойчивого в диахронии, негативного 
стереотипа в отношении немцев [8]. 

Настоящее исследование нацелено на выявление наличия национальных 
стереотипов в отношении немцев у французской и британской молодежи, а 
также на сопоставление полученных результатов с данными по российскому 
студенчеству. Непосредственным предметом исследования выступают 
ассоциативные поля слов-стимулов НЕМЕЦ, ALLEMAND, GERMAN. 

Материалом послужили данные «Edinburgh Word Association Thesaurus» 
[6] и результаты авторских ассоциативных экспериментов, проведенных в 2013-
14 гг. с российскими респондентами (преимущественно, жителями 
Центрального Черноземья) в НИУ «БелГУ» (г.Белгород) и в 2016 г. с 
франкофонами (жители Франции – 84%, стран Африки – 14%, Бельгии – 2%) 
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Университете Ниццы «София Антиполис» (Франция). В обоих случаях было 
опрошено по сто человек в возрасте от 17 до 25 лет (подробнее о процедуре см.: 
[7: 156–157]). Для верификации результатов обследования российских 
респондентов были привлечены данные «СИБАС» – Русской региональной 
ассоциативной базы данных (Сибирь и Дальний Восток) [5]. Кроме того, 
поскольку в силу явления конверсии упомянутые иноязычные стимулы могут 
быть как существительными, так и прилагательными, были привлечены данные 
«Русского ассоциативного словаря» [4] по слову-стимулу НЕМЕЦКИЙ. 

Основной текст.  
Весьма показательную, хотя и далеко не полную картину демонстрируют 

наборы топовых ассоциаций на приведенные стимулы: 
– фашист – 12%, Германия – 9%, человек – 8% (россияне, авторский 

эксперимент); 
– фашист – 15,4%, Германия – 8,2%, иностранец – 6,4% (россияне, 

«СИБАС»); 
– langue – 9%, Merkel – 6%, nazi – 6% (франкофоны, авторский 

эксперимент); 
– FRENCH – 21%, LANGUAGE – 12%, SAUSAGE – 5% (британцы, 

«EWAT»). 
Семантическая кластеризация всех ответов респондентов позволяет 

выявить, что приведенные стимулы ассоциируются с 1) автомобилем; 2) 
алкоголем, его распитием; 3) Ангелой Меркель; 4) витальными состояниями; 5) 
войной; 6) Германией в целом или определенным местом в ней; 7) другими 
национальностями; 8) другими языками или национальностями; 9) едой; 10) 
иностранцем, жителем Германии; 11) культурой; 12) нацизмом, фашизмом; 13) 
национальной или расовой принадлежностью; 14) определенной внешностью; 
15) определенным именем, прозвищем, обращением; 16) отрицательными 
характеристиками, обозначениями; 17) отрицательными характеристиками 
именно как языка; 18) положительными характеристиками; 19) речевой 
деятельностью; 20) спортом; 21) человеком (абстрактным или конкретным 
знакомым); 22) языком (а также его изучением). 

Отметим, что ассоциации кластера №3 представлены только в ответах 
франкоязычных респондентов; там же фиксируется максимальная доля отказов 
(11%) и некластеризуемых реакций (8%). 

Выявлено следующее распределение кластеров по суммарной частотности 
составляющих их реакций: 

– в ответах россиян (авторский эксперимент): №12 – 22%, №10 – 11%, №21 
– 10%, №6 – 9%, №1 – 7%, №5 – 7%, №7 – 7%, №17 – 7%, №11 – 4%, №18 – 4%, 
№19 – 3%, №2 – 1%, №13 – 1%, №14 – 1%, №22 – 1% (кластеры №№ 3, 4, 8, 9, 
15, 16, 20 не актуализированы); 

– в ответах россиян («СИБАС»): №12 – 23%, №6 – 10,2%, №5 – 10%, №10 
– 9,2%, №17 – 8%, №21 – 4,8%, №13 – 4,6%, №8 – 4%, №15 – 3,8%, №18 – 3,8%, 
№7 – 2,6%, №14 – 2,4%, №2 – 2,2%, №11 – 1,2%, №1 – 1%, №19 – 1%, №4 – 
0,8%, №20 – 0,8%, №9 – 0,6%, №22 – 0,6% (кластеры №№ 3, 16 не 
актуализированы); 
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– в ответах франкофонов: №12 – 11%, №22 – 11%, №17 – 9%, №3 – 8%, 
№14 – 6%, №6 – 5%, №16 – 5%, №1 – 4%, №2 – 3%, №8 – 3%, №11 – 3%, №21 – 
3%, №5 – 2%, №13 – 2%, №18 – 2%, №20 – 2%, №10 – 1%, №19 – 1% (кластеры 
№№ 4, 7, 9, 15 не актуализированы); 

– в ответах британцев: №8 – 30%, №22 – 15%, №9 – 6%, №21 – 6%, №10 – 
5%, №14 – 5%, №12 – 4%, №4 – 3%, №6 – 3%, №13 – 3%, №2 – 2%, №17 – 2%, 
№19 – 2%, №7 – 1%, №15 – 1%, №16 – 1%, №18 – 1% (кластеры №№ 1, 3, 5, 11, 
20 не актуализированы). 

Таким образом, российская молодежь (вне зависимости от региона 
проживания) ассоциирует НЕМЦА, главным образом, с фашизмом или 
нацизмом, иностранцем в целом или жителем Германии в частности, 
Германией в целом или определенным местом в ней, войной (в ответах 
респондентов из Центрального Черноземья на третьем месте находится кластер 
реакций «(просто) человек», имеющий невысокую релевантность для 
респондентов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов). 

Франкоговорящие студенты ассоциируют ALLEMAND, в первую очередь, с 
нацизмом, языком (а также его изучением), отрицательными характеристиками 
или обозначениями, Ангелой Меркель, определенной (этнически 
обусловленной) внешностью. 

Британские студенты ассоциируют GERMAN, преимущественно с 
языковой сферой: на кластеры «другой язык или национальность» и «язык 
(либо его изучение)» приходится 45% от всех реакций, тогда как все остальные 
кластеры, в плане частотности, являются сугубо периферийными. В этом 
отношении британское ассоциативное поле ближе всего к полю русского 
стимула НЕМЕЦКИЙ (в котором на кластер №22 приходится 49,99% реакций, 
№8 – 19,99%; оставшиеся девять актуализированных кластеров имеют 
суммарную частотность от 4,44 до 1,11%). 

Заключение и выводы. 
Таким образом, проведенный анализ отобранного ассоциативного 

материала подтверждает ранее сделанный вывод о существовании в языковом 
сознании отечественной молодежи устойчивого стереотипа, прочно 
связывающего немцев с реалиями Великой отечественной войны, несмотря на 
прошедшие с ее окончания 75 лет. 

Анализ ответов франкоговорящих студентов показывает, что для жителей 
Франции негативный стереотип восприятия немцев (также во многом 
завязанный на события Второй мировой войны) сохраняет достаточно высокую 
актуальность (хотя проявляется не настолько ярко и устойчиво как у их русских 
сверстников). Для франкофонов из стран Африки и Бельгии подобного рода 
ассоциации несвойственны. 

Ответы британских студентов отличаются крайне слабой выраженностью 
каких-либо национальных стереотипов в отношении немцев. Так, из сколько-
нибудь релевантных репрезентантов стереотипных признаков 
лингвокультурного типажа «немец» можно отметить только «белокурый» (4% 
от приведенных реакций). Ассоциации с идеями и апологетами нацизма также 
составляют только 4%. Доля оценочных реакций (как отрицательных, так и 
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положительных) является минимальной по сравнению с другими 
рассмотренными ассоциативными полями. 

В целом стереотипное восприятие немцев французами оказывается ближе 
к русскому, нежели к британскому. Отметим также, что поле французского 
стимула ALLEMAND в плане организации и частотного распределения 
обнаруживает несколько больше общих черт с русским полем НЕМЕЦ, чем 
соответствующее английское. 
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Abstract 
Introduction. This paper considers how a national stereotype of a "German" is represented in 

associations of Russian, French and British youth. 
Main text. The source of material consists of the results of the author's experiment and of the 

data of associative dictionaries. The analysis of the associative material shows the existence among 
Russian youth of a sustainable national stereotype, linking Germans with some realities of World 
War II, the relevance of the negative stereotypical perception of Germans by French students and 
the almost complete absence of stereotypical characteristics of type "German" in the responses of 
the British. 

Summary and Conclusions. In general, the French stereotypical perception of Germans is 
closer to Russian one than to British one. 
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Анотація. У публікації розглянуто питання стилістичних можливостей 

прикметників-майоративів в українській дитячій літературі. Аналіз мовного 
матеріалу роману-трилогії Всеволода Нестайка дозволяє констатувати той 
факт, що використовуючи прикметник із майоративним компонентом, 
автор посилює переконання, стверджує свою позицію, кваліфікує оцінку. 
Констатовано здатність прикметників із майоративними компонентами 
досить влучно характеризувати не лише конкретну особу, її діяльність, 
поведінку, але й певне явище, процес, увиразнюючи, виокремлюючи його з-поміж 
інших. 

 Ключові слова: категорія оцінки, прикметники кількісного вияву ознаки, 
прикметники-майоративи, стилетвірний потенціал мовних одиниць, 
українська дитяча література. 

Вступ. У межах категорій надмірної інтенсивності ознаки й надміру 
супровідної ознаки традиційно визначаються параметри словотвірної 
категоризації суб’єктивної негативної оцінки: вона ґрунтується на таких 
основних негативних емоціях оцінної шкали (Ф. Бацевич [1], О. Бессонова [3]). 
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Лінгвістичні студії засвідчують однаково важливу роль словотворчих 
суфіксів і твірних основ у формуванні позитивного оцінного значення і 
вирішальну роль лексичного значення твірної основи у вираженні негативного 
емоційного забарвлення [2; 7; 8; 9]. Подібно до позитивного негативне оцінне 
значення корелює з кількісним значенням супровідного предиката, що 
реалізується як об’єктивна збільшеність. 

 Порівняно небагато словотворчих суфіксів ад’єктивів виражає значення 
суб’єктивної негативної оцінки (еон–/–елезн-, –енн–, –уч–(–ющ–). У сучасній 
українській мові їх уважають суфіксальними інтенсифікаторами, тобто такими 
словотворчими засобами, які вказують на інтенсивний вияв ознаки (великий – 
величезний) [6; 9]. 

Характерною особливістю ад’єктивних суфіксів із негативно-оцінною 
функцією є те, що вони, подібно до субстантивних суфіксів, які надають 
дериватам пестливого забарвлення, можуть виражати почуттєво-оцінну 
експресію градаційно, пор.: товстий – товстючий, товстенний, товстезний, 
товстелезний [8; 9]. 

Категорія надмірної інтенсивності ознаки реалізується також формами 
ступеньованих ад’єктивів, що розширюють діапазон оцінки за шкалою 
позитивне / негативне в текстовому фрагменті.  

З позиції комічного уведення в контекст ад’єктивів із майоративними 
суфіксами сприяє досягненню гумористичного, сатиричного або гротескного 
ефекту. Дитяча література здійснює насамперед потужний виховний вплив на 
юного читача, тому репрезентує переважно художні образи, які містять 
конструктивну / деструктивну емоцію (поведінку), забезпечуючи засвоєння 
морально-етичних норм послідовно відбувається на понять і почуттів.; 
моделюють поведінку юного читача в аспекті морального розвитку особистості, 
а також відповідно до національних традицій; відтворюють реальність через 
гру, чарівність, казковість. 

Вироблення основ духовного світу дитини через літературну творчість 
сприяє становленню цілей і сенсів життя, виробленню громадянської 
спрямованості майбутніх громадян; адекватного оцінювання дитиною 
предметів і явищ навколишнього середовища за дуалістичним сприйняттям на 
основі первинного соціального досвіду [4; 6; 11; 12]: а саме, «подобається – не 
подобається», «погане – хороше», «добре – зле», «прекрасне – потворне». 

Виховний вплив дитячої літератури полягає насамперед у формуванні 
оцінно-етичних суджень дітей під час читання художнього тексту (сприймання 
художніх творів; розуміння змісту художнього тексту; усвідомлення дій і 
вчинків героїв художніх творів; емоційний відгук на поведінку і вчинки героїв 
у формі співчуття, співпереживання, схвалення, засудження; оцінно-етичні 
висловлювання дітей щодо поведінки і вчинків героїв; мотивація висловленої 
оцінки). Ад’єктиви із демінутивними й майоративними суфіксами не лише 
здатні передавати загальну оцінку за шкалою позитивне / негативне, але й 
відтворити ставлення до художнього образу. Дитяча література Всеволода 
Нестайка характеризується активним використанням ад’єктивів, які виконують 
функцію стилетвірного чинника ідіостилю письменника. 
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Мета публікації – схарактеризувати особливості функціонування 
прикметників із майоративними суфіксами кількісного вияву ознаки в романі-
трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». 

Виклад основного матеріалу. Ад’єктиви з суфіксами надмірної 
інтенсивності ознаки віднесені до категорії цієї групи, становлять достатньо 
численну групу. Суфіксальні форми надмірного ступеня якості творяться 
головним чином від прикметників, лексичне значення яких уже містить 
вказівку на концентрацію певної якості (суфікси – енн, – езн, – елезн, – уч, – 
ущ): високий – височенний, здоровий – здоровенний, товстий – 
товстелезний.  

 Уведені до тексту, ад’єктиви із семантикою надмірної інтенсивності 
ознаки створюють додаткову експресію при описі об’єктів, подій, що 
відбуваються. Причому гумористичний ефект досягається шляхом поєднання  

з іменниками різних тематичних груп, що розширює діапазон сприйняття 
навколишнього світу, розкриває значні стилістичні ресурси прикметників. 

 Стилістичною особливістю авторського творчого методу є використання 
однієї форми з різноплановими лексемами, що уяскравлює опис, надає 
експресивного забарвлення, різних конотативних відтінків. Шляхом 
спостереження над мовним матеріалом ми виділили значеннєві компоненти при 
поєднанні активно функціонального прикметника величезний: 1. 
Гіперболізований гумористичний опис зовнішності людини (величезний – 
соматизм):  Років за п’ятдесят, але кремезний, міцний, з величезною копицею 
чорного волосся на голові, він сидів на столі, і, не змовкаючи ні на мить, сам 
себе перебиваючи, лаявся в телефон (10, с. 224); Хтось величезний вхопив мене 
цупкими руками за плечі (10, с. 112). 2. Розмірно-оцінний опис фітонімів 
(автохтонних знаків українського довкілля) через призму сприйняття 
дійової особи: І ще ті ворота мали не кладовищенський вигляд, може, й тому, 
що за ними, трохи праворуч… росла величезна сосна.. (Нестайко, с. 307); Край 
галявини величезна стара плакуча верба стоїть, вітами землю підмітає (10, с. 
101). 3. Розмірно-оцінний опис просторових об’єктів крізь призму 
сприйняття дійової особи: А по той бік – високий берег… стирчить у небо 
величезна телевізійна вежа, і громадяться, налізаючи один на одного, 
будинки – величезні, багатоповерхові… (10, с. 31). 4. Розмірно-оцінний опис 
предметів крізь призму сприйняття дійової особи: Кинувши велосипед, я 
обережно розмотував величезну саморобну котушку (10, с. 433); Такого 
величезного змія ми ще не запускали ніколи (10, с. 434). 

Меншого функціонального поширення набув прикметник із суфіксом      – 
уч (ущ). На нашу думку, таким суфіксальним формам властиво передавати міру 
якості в більшій інтенсивності вияву, ніж іншим: То таке страшнюче 
мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться (10, с. 17); 
Фільм комедійний, але привидів і різної страшнючої чортівні там стільки, що 
в залі весь час охали й охали (10, с. 298); Цілі гейзери бруднющої води й грязюки 
линули на Гребенючку, і біле чепурненьке платтячко вмить перетворилося на 
брудну ганчірку, та й уся вона стала схожа на опудало городнє (10, с. 365). 

Спостереження над мовним матеріалом дозволяє дійти висновку, що 
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суфіксальні форми надмірного ступеня якості утворюють паралельні ряди слів, 
розширюючи стилістичні можливості синонімічних засобів української мови. 

У романі-трилогії В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» спостерігаємо такі 
паралельні ряди суфіксальних форм надмірного ступеня якості:  

1. Отакий – отакенний – отакущий. Я ще пиріг з яблуками отакенний і 
варення блюдце з’їв (Нестайко, с. 93); Оце тільки що отакущий шмат м’яса 
йому дав (Нестайко, с. 113).  

2. Широкий – широченний – широчезний. Вечір. Одинадцята година. 
Ми лежимо на широченній, як Хрещатик, тахті біля відчинених дверей 
балкона (Нестайко, с. 239); На піщаному острівці за кущем верболозу сидить 
Бурмило у широчезних кумедних трусах, схожих на жіночі (Нестайко, с. 41).  

3. Важкий – важенний – важезний. Через кілька хвилин я відчув, що на 
груди мені навалюється важенний тягар і мені нема вже чим дихати 
(Нестайко, с. 211); Вікно завалило чимось великим і важезним (Нестайко, с. 
382). 

У тексті роману-трилогії В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» шляхом 
утворення градаційного ряду, що містить ад’єктиви зі значенням надмірної 
інтенсивності ознаки, досягається стилістичний гіперболізований або 
гумористичний ефект: Аж от нарешті довжелезний міст через широченний 
Дніпро (Нестайко, с. 31); З-за виступу стіни з темряви, як мара, виринула 
чиясь величезна  постать і здоровеннецькою рукою схопила Яву за вухо 
(Нестайко, с. 174). 

Ідіописьмо дитячого письменника репрезентує ад’єктиви з семантикою 
надмірної інтенсивності ознаки, що створюють додаткову експресію під час 
опису об’єктів, подій, що відбуваються. Гумористичний ефект досягається 
шляхом поєднання з іменниками різних тематичних груп, що розширює 
діапазон сприйняття навколишнього світу, розкриває значні стилістичні 
ресурси прикметників. 

Суфіксальні форми надмірного ступеня якості утворюють паралельні ряди 
слів, розширюючи стилістичні можливості синонімічних засобів української 
мови. Серед відтінків суб’єктивної оцінки, які виражаються зменшено-
емоційними суфіксами, функціональними також є майоративні з метою 
досягнення ефекту іронії, фамільярності, осуду тощо.  

Наведемо приклади прикметників, функціональних у романі-трилогії 
«Тореадори з Васюківки», визначивши роль майоративних формантів у 
створенні емоційно-оцінних відтінків.  

Функціональним є прикметник велетенський (12 уживань), що 
поєднується в романі-трилогії «Тореадори з Васюківки» з лексемами 
тематичних груп: 1. Будівля: Та як було не мріяти про море, коли зовсім 
недалеко, за базаром, на велетенському заводі вдень і вночі безупинно 
спалахували іскри електрозварки, осяваючи все навколо, клепали молоти, лунко 
гупаючи по залізу (Нестайко, с. 9); Спустилися ми кудись униз і опинились наче 
у велетенському цеху якогось заводу (Нестайко, с. 225). 2. Предмет (складний 
предмет): … Велетенська ракета на старті… астронавти, що заходять у 
ракету, люди біля підніжжя ракети… (Нестайко, с. 55). 3.Одяг: Буцімто 
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сиджу я посеред сцени на царському троні у якійсь велетенській і смердючій, 
мов кобеняк діда Соломона, царській шубі (Нестайко, с. 215).  

Функціональним є ряд прикметників здоровий – здоровенний – 
здоровеннецький (9 уживань), де останній компонент реалізує значення 
емоційності, супроводжується відтінками високої міри якості у предметі 
(подано тематичні групи): 1. Просторові об’єкти: Посеред вулиці 
розпросторилось здоровеннецька баюра (Нестайко, с. 364); А за фундаментом 
велика трикутна галявина, кущами рівненько обсаджена, і посередині галявина 
– ми навіть очам не повірили – здоровеннецька копиця сіна (Нестайко, с. 38).  
2. Будівля: а) родове поняття – Далі здоровеннецька десятиповерхова 
міськрада (скільки ж то у ній людей радиться – така велика)! (Нестайко, с. 
168); б) видове поняття (меблі) – І в тій ніші сидить на здоровеннецькому 
кріслі-троні (на яких ото царі колись сиділи) наша столітня баба Триндичка 
(Нестайко, с. 264). 3. Людина: а) загальна оцінка зовнішності – У себе ми всіх 
собак до одного знали – від здоровеннецького діда Салимонового куделя Гривка 
до позавчора народжених, сліпих іще цуценят баби Меланиної Жучки 
(Нестайко, с. 24); б) соматизм – Під моєю рукою росла на лобі здоровеннецька 
гуля (Нестайко, с. 265); Я закотив холошу і показав на нозі під коліном 
здоровеннецький синець (Нестайко, с. 119). 4. Зооніми: Це просто з-під ніг у 
мене скочило вбік здоровеннецьке жабище (Нестайко, с. 255); І тими щитами 
пускають здоровеннецьких  зайців на місток, де стоїть дореволюційний 
вусатий царський жандарм у мундирі, з шаблюкою (Нестайко, с. 270). 

Досягненню стилістичного ефекту сприяє використання автором роману-
трилогії «Тореодори з Васюківки» мовних прийомів. 1. Створення 
протиставного ряду шляхом поєднання прикметників зі значенням 
надмірної інтенсивності ознаки (майоративні суфікси) й недостатнього 
ступеня вияву ознаки (демінутивні суфікси): а) простір / обсяг – Вона 
самотньо стояла серед порослих травою могил – старезна, замшіла цегляна 
каплиця з повибиваними ще років, мабуть, двісті тому вузенькими вікнами, з 
напівпрочиненими іржаво-залізними дверима, яких уже ні зачинити, ні 
розчинити, бо на півметра вросли в землю… (Нестайко, с. 301); б) простір / 
параметри – І повісили її, мабуть, тому, що більше тут повісити було ніде – на 
всю довжелезну вулицю кругом самі низенькі тиночки … (Нестайко, с. 307); в) 
загальна оцінка зовнішнього вигляду – Надзвичайно святкові, гарно вбрані, 
чистенькі, з величезними букетами квітів, ми в урочистому мовчанні 
пройшли по килиму-доріжці за свої парти, сіли й почали чекати (Нестайко, с. 
430); г) духовний світ – Але кому розказати, коли в дорослих такий величезний 
життєвий досвід, вони пережили страшні роки війни, окупації, невимовні 
муки, страждання, невигойні рани втрат, пройшли тяжкими фронтовими 
дорогами, а його світ, хоч із часточкою тих болів, проте дуже маленький, 
замкнутий у собі (Нестайко, с. 10). 2. Створення протиставного (зіставного) 
ряду шляхом поєднання прикметників зі значенням надмірної 
інтенсивності ознаки (майоративні суфікси) й суб’єктивної оцінки якості 
(демінутивні суфікси): За кілька метрів нижче дядька стояла струнка 
мальована дівчина з височенною, схожою на копицю сіна зачіскою, – 
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справжнісінька тобі кінозірка (Нестайко, с. 169); Потім поворот – і наче з 
вузесенької вулички виїхав я на величезну площу (Нестайко, с. 115); Поперед 
нас стояв на ескалаторі здоровенний опасистий дядько з кошиками, з 
клумаками, ще й з новісінькими ночовками в руках (Нестайко, с. 169). 3. 
Створення градаційного ряду шляхом поєднання (повтору форми) 
прикметників зі значенням певної словотвірної категорії: У вишиваній 
сорочці. У широченних червоних шароварах, в яких його брат танцював 
колись у самодіяльності, у старезній дідовій папасі, що в ній уже багато років 
неслися кури, гарцював Карафолька перед своїм військом, водив його у походи, 
влаштовував гульбища і козацькі розваги (Нестайко, с. 243); І тими 
новісінькими штаньми я у самісіньке рідке багно сів (Нестайко, с.73); І 
сховатися, прикритися нічим – порожній-порожнісінький кузов (Нестайко, с. 
47); Широке рівне плесо віддзеркалювало рогатий місяць і срібні кучері залитих 
сяєвом хмар, і здалася раптом зелена купа острова гігантською казковою 
горою серед безкрайнього моря. І до гори тієї далеко-далеко, аж на виднокраї 
вона, а сам я маленький-малесенький, як комашка (Нестайко, с. 115). 

Окрему групу становлять ад’єктиви зі значенням великої міри якості з 
відтінками емоційного ставлення до ознаки предмета (словотворчий формант – 
суфікс – енн, – анн). Ад’єктиви не є активно функціональними (4 уживання): Я 
ніколи не думав, що години такі довгі, а день – такий нескінченний (Нестайко, 
с. 405). 

Ад’єктиви із суфіксами суб’єктивної оцінки якості становлять найбільшу 
групу. У романі-трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» 
ад’єктиви реалізують потужний стилістичний потенціал. Яскраві гумористичні 
й сатиричні образи створюються шляхом уведення одиниць широкого 
тематичного плану, а також шляхом створення градаційних рядів на основі 
зіставлення або протиставлення оцінювальних ознак. 

Ад’єктиви з суфіксами –овит (уват), –ист, –ат пов’язані з 
прикметниковою категорією надміру супровідної ознаки. У романі-трилогії 
«Тореадори з Васюківки» ад’єктиви зазначеної групи не позначені активним 
функціонуванням; ґрунтуються на іменниково-прикметникових сполуках, у 
яких прикметниковий предикат указує на велику міру якості (суфікси 
заступають прикметниковий предикат). У романі-трилогії Всеволода Нестайка 
«Тореадори з Васюківки» використання прикметників цієї групи створює 
додатковий емоційний фон, посилює гумористичне спрямування уведених до 
тексту мовних одиниць. Спостерігаємо ад’єктиви із додатковим семантичним 
навантаженням в описові зовнішності персонажа (соматичний код), що 
співвідноситься: а) з зоонімами  / орнітонімами: І лисичкуватий, як зве його дід 
Варава, гонобель – гостроносенький, дрібнозубий, з великими вухами, в 
окулярах – справді схожий чомусь на лисичку (Нестайко, с. 42); лис – хижий 
ссавець родини собачих із цінним рудим або сріблястим хутром і з довгим 
пухнастим хвостом [5, с. 614]; А он з води захоплено верещить худенький 
жевжикуватий дошкільник років шести (Нестайко, с. 184); жевжик – 
вертлява, рухлива людина легковажної вдачі, що любить похизуватися; // 
молода, недосвідчена людина; те саме, що горобець (діал.); жевжикуватий – 
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схожий на жевжика, який має ознаки жевжика [5, с. 365]; б) оцінка зовнішності: 
І опецькуватий, кругловидий немолодий уже Папуша (Нестайко, с. 42); – 
Скажіть, будь ласка, бабусю, ким були ваші батько і дід? – ніжно питав її 
опецькуватий археолог Папуша (той, що колись утопив у плавнях рушницю) 
(Нестайко, с. 241); опецькуватий – невисокий, але товстий, незграбний на 
вигляд [5, с. 846]; Другий, широкоплечий, з гачкуватим носом, стояв на піску 
біля самісінької води (Нестайко, с. 184); гачкуватий – подібний до гачка, 
схожий на гачок [5, с. 225]. 

В. Нестайко використовує ад’єктиви з метою точного відтворення рис 
зовнішності, переважає негативна оцінка зовнішності, у наведених рядках – 
погляду: Банькате жабисько на лататті сіло, лупає на мене глузливо, ще й 
кумкає – наче сміється (Нестайко, с. 70); Лупате, цибате, витрішкувате! 
(Нестайко, с. 126); банькатий – надто опуклий, витріщений (про очі) [5, с. 61]; 
витрішкуватий – дуже опуклий, випнутий з орбіт (про очі) [5, с. 158]; лупатий 
– те саме, що вирячкуватий [5, с. 629]; цибатий  – з довгими тонкими ногами 
[5, с. 1582]. 

Функціональними в українській дитячій літературі є ад’єктиви із 
суфіксами –ист, що реалізують значення надмірної ознаки (стилістичний 
потенціал аналізованих форм уможливлює відтворювати як позитивний, так і 
негативний відтінок), пор.: То каже високий чупринистий хлопець років 
чотирнадцяти, що стоїть десь ззаду, але голова якого вивищується над 
головами передніх (Нестайко, с. 219); А тут перед нами стояв нормальний 
кирпатенький хлопчина – мускулистий, засмаглий, по всьому видно, 
фізкультурник (Нестайко, с. 126); Опасистий дядько з покупками загородив 
собою майже весь прохід (Нестайко, с. 169). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У романі-трилогії 
Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» функціональними є ад’єктиви із 
суфіксами надміру супровідної ознаки. Уживання прикметників цієї групи 
сприяє більш точному відтворенню дійсності відповідно до оцінювальної 
шкали, а також дозволяє досягти гумористичного (сатиричного) ефекту шляхом 
актуалізації емоційного компонента у семантичній структурі одиниць. 

 Перспективою подальших досліджень є аналіз стилістичних можливостей  
субстантивів із демінутивними / майоративними суфіксами в українській 

дитячій літературі. 
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Abstract 
The publication considered the stylistic possibilities of augmentativ adjectives in Ukrainian 

literature for children. Analysis of linguistic material novel-trilogy of Vsevolod Nestayko reveals 
that the fact that the use of the augmentativ adjectives-components by author reinforces the belief 
asserts its position and qualifies assessment. It notes that the ability of augmentativ -components of 
adjectives to describe not only a specific person, its activities, behavior, and some phenomenon, 
process correctly and isolating it from the rest. 
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Анотація. У статті на підставі самостійно зібраних за розробленою 
програмою матеріалів наведено чималий набір номенів на позначення 
прибережно-водної рослинності Західного Полісся, визначено специфіку 
номінації цієї лексико-тематичної підгрупи. Встановлено, що назви 
прибережно-водної рослинності в західнополіських говірках утворюють 
багату в репертуарному плані тематичну групу лексики, ступінь репрезентації 
і номінативна варіативність десигнатів якої різні, більшість номенів – 
монолексеми, аналітичні найменування представлені переважно за типом 
атрибутивного словосполучення.  

Ключові слова: номінація, лексема, засоби номінації, прибережно-водна 
рослинність, західнополіські говірки. 

Вступ.  
Діалектологічні дослідження лексики є актуальним завданням сучасної 

лінгвістики. Характеризуючи західнополіські говірки, важливо звернути увагу 
саме на ботанічну лексику, зокрема на номінації прибережно-водної 
рослинності, що складають одну з найцікавіших її тематичних підгруп, 
оскільки Західне Полісся – це територія найбільш заболочена і заліснена в 
Україні. Тому найменування гідрофітів та гідатофітів і стали об’єктом нашого 
дослідження.  

Загалом ботанічна лексика західнополіських говірок широко представлена у 
багатьох дослідженнях, зокрема у таких монографічних роботах 
Р. С. Омельковець, як «Атлас західнополіських назв лікарських рослин» [1], 
«Номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі» [2], 
«Словник ботанічної лексики західнополіських говірок» [3] та ін. Однак немає 
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праць, які стосуються номінацій саме прибережно-водної рослинності. 
Зважаючи на те, що назви гідрофітів та гідатофітів у західнополіських говірках 
не були предметом окремого дослідження, то така розвідка, безперечно, є 
актуальною.  

Мета розвідки – з’ясування структурної організації найменувань 
прибережно-водної рослинності у говірках Західного Полісся. 

Основний текст.  
Предметом дослідження слугували назви прибережно-водної рослинності, 

які зібрані експедиційним методом у 36 населених пунктах Західного Полісся за 
спеціально укладеною програмою, яка охоплює 62 види гідрофітів та 
гідатофітів, поширених на Західному Поліссі. Зафіксовано 131 номінативну 
одиницю цієї лексико-тематичної підгрупи, серед яких переважають 
монолексемні назви. Щодо номінативної варіативності, то найбільше назв, що 
закріплені за одним десигнатом, однак у деяких випадках номени позначають 
кілька десигнатів у межах однієї говірки. У різних говірках найменування 
відрізняються переважно на фонемному рівні. 

Матеріали для словника української народної номенклатури рослин 
Назви населених пунктів 

1 – село Березна Воля Любешівського району Волинської області 
2 – село Березники Ратнівського району Волинської області 
3 – село Бірки Любешівського району Волинської області 
4 – село Велика Яблунька Маневицького району Волинської області 
5 – село Великий Курін Любешівського району Волинської області 
6 – село Гірки Любешівського району Волинської області 
7 – село Голоби Ковельського району Волинської області 
8 – село Городок Луцького району Волинської області 
9 – село Гута-Лісівська Маневицького району Волинської області  
10 – село Добре Камінь-Каширського району Волинської області  
11 – село Довжиця Маневицького району Волинської області 
12 – село Дольськ Любешівського району Волинської області  

       13 – село Дошне Ратнівського району Волинської області  
14 – село Заболоття Ратнівського району Волинської області  
15 – село Замостя Маневицького району Волинської області  
16 – село Іванчиці Рожищенського району Волинської області  
17 – село Кам’януха Маневицького району Волинської області  
18  – село Комарове Маневицького району Волинської області 
19 – хутір Коновка Любешівського району Волинської області 
20 – село Любешівська Воля Любешівського району Волинської області 
21 – село Мала Глуша Любешівського району Волинської області  
22 – село Машів Любомльського району Волинської області  
23 – село Межисть Ратнівського району Волинської області 
24 – село Міжгайці Любешівського району Волинської області  
25 – село Оконськ Маневицького району Волинської області  
26 – село Олексіївка Камінь-Каширського  району Волинської області  
27 – село Почапи Ратнівського району Волинської області  
28 – село Ромашків Ківерцівського району Волинської області  
29 – село Рудка-Червинська Камінь-Каширського району Волинської області  
30 – село Рудня Рожищенського району Волинської області  
31 – село Сільце Ковельського району Волинської області  
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32 – село Сільце Ратнівського району Волинської області  
33 – село Сокиричі Ківерцівського району Волинської області  
34 – село Старостине Ратнівського району Волинської області 
35– село Судче Любешівського району Волинської області  
36 – село Чорниж Маневицького району Волинської області 

дрисле́ц′ ‘авран лікарський (Gratiola officinalis L.)’ 3,  6, 12, 21.  
жовт′ане́ц′  ‘авран лікарський (Gratiola officinalis L.)’ 19, 35. 
багно́ ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 1, 3, 5, 6, 12,  10, 19, 20, 21, 24, 35.      
багу́н ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 3, 6.   
багни́на ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 36. 
багни́цʹа ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 34. 
баго́н ‘багно звичайне (Ledum palustre)’  1, 19, 20, 24, 35. 
баго́ник ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 19, 24. 
багу́лʹник ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 19, 29. 
багнʹу́к ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 36. 
боб’і́вник ‘бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
24, 35. 
буб’і́вник ‘бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata)’ 3, 5, 6. 
тризʹі́лʹ:а ‘бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata)’ 9. 
брусне́ц′а ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea)’ 1, 3, 3, 5, 6, 19, 20, 21, 24, 
35. 
брушни́ц′а ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea)’ 1, 19, 20, 24, 35. 
брусни́чник ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea)’ 5, 27. 
брусли́чник ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea) 26. 
боло́тницʹа ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea) 22. 
лукаш’і ́‘буяхи, лохина (Vaccinium uliginosum L.)’  3, 19, 24, 35. 
лухач’і ́‘буяхи, лохина (Vaccinium uliginosum L.)’ 1, 5, 20. 
буцʹахи́ ‘буяхи, лохина (Vaccinium uliginosum L.)’ 11, 17. 
валерʹіа́нка ‘валеріана болотна (Valeriana palustris)’ 1, 20, 34. 
гвозди́чки ‘вовче тіло болотне (Cómarum palústre)’ 3, 6. 
р′іза́к ‘водяний різак або тілоріз (Stratiotes)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
гад′у́чник ‘гадючник в’язолистий (Filipendula ulmaria)’ 3, 5, 6, 12. 
меду́нка ‘гадючник в’язолистий (Filipendula ulmaria)’ 1, 21. 
горч’е́к ‘гірчак перцевий (Persicaria hydropiper)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 9, 35. 
г’ірча́к ‘гірчак перцевий (Persicaria hydropiper)’ 20, 21, 28. 
пе́рец′ болóтний ‘гірчак перцевий (Persicaria hydropiper)’ 1, 35. 
лата́т:′а ‘латаття жовте  (Nuphar lutea)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
гле́чики жóвт′і ‘латаття жовте (Nuphar lutea)’ 5, 20. 
куби́шка ‘латаття жовте або кубишка жовта (Nuphar lutea)’ 3,14, 21. 
грав’іла́т ‘гравілат річковий (Geum rivale L.)’ 13, 32. 
во́дорос′т′ ‘елодея (Elodea)’ 1, 5, 6, 19, 20, 21, 24, 35. 
жабу́рник ‘жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae)’  5, 6, 15, 19, 21. 
живок’і́ст ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
24, 35. 
живоко́ст ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 19, 24. 
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б’ілаболо́тник ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 29. 
гостроли́ст ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 4, 10.  
око́пник ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 30. 
жовте́ц′ ‘жовтець багатоквітковий (Ranunculus polyanthemos L.)’ 3, 6, 12, 14, 20, 
21, 35. 
ку́р′ача с′л′іпота́ ‘жовтець багатоквітковий (Ranunculus polyanthemos L.)’ 1, 19, 
24. 
журавли́на ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
24, 35. 
журахве́не ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’ 1, 19, 24. 
журавл′і́ка ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’ 3, 5, 6, 12. 
боло́тницʹа ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’  9, 16, 17. 
зиму́ха ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’ 18. 
зозулине́ц′ ‘зозулинець (Orchis)’ 20. 
зозу́лин цʹв’іт ‘зозулинець (Orchis)’  2, 27. 
зозу́лʹки ‘зозулине́ць (Orchis)’ 5, 28. 
зозу́л′ки ‘зозульки м’ясо-червоні (Dactylorhiza incarnata)’ 1, 19, 20, 24, 35. 
іри́с ‘ірис болотний (Iris pseudacorus)’ 5, 12. 
п’ів́ники ‘ірис болотний (Iris pseudacorus)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
кал′у́жниц′а ‘калюжниця болотна (Сaltha palustris)’ 1, 35. 
боло́тницʹа ‘калюжниця болотна (Сaltha palustris)’ 2, 23. 
болотнʹа́к ‘калюжниця болотна (Сaltha palustris)’ 25. 
жовте́цʹ ‘калюжниця болотна (Сaltha palustris)’ 12, 15, 32. 
ку́га ‘куга озерна (Scirpus lacustris)’ 5. 
к’із́ник ‘куга озерна (Scirpus lacustris)’ 1, 12, 19, 20, 24, 35. 
козина́ ‘куга озерна (Scirpus lacustris)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
во́дорос′т′і ‘кушир занурений (Ceratophyllum demersum)’ 5, 19, 20, 21, 24, 35. 
лата́т:′а ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
л′і́л′ійі ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 1, 5, 12, 19, 20, 24, 35. 
ма́ковка ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 1, 5. 
бу́лʹбан ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 12.  
шатани́на ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 25. 
лепе́ха ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 1, 5, 6. 
айір́ ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 9, 20, 33.  
кайір́ ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 28. 
ле́пех ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 3, 21. 
ле́пах ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 19, 20, 24. 
лепешн′а́к ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 5, 12. 
лепешн′а́к ‘лепешняк великий (Glyceria maxima)’ 1, 20, 35. 
лепешн′а́к ‘манник (Glyceria)’ 7, 35. 
ле́п’іх ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 2, 3. 
м’і́тлиц′а ‘мітлиця велетенська (Agrostis gigantea Roth)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
24, 35. 
м’ітла́ ‘мітлиця велетенська (Agrostis gigantea Roth)’ 19, 24. 
мйа́та ‘м’ята блошина (Mentha pulegium L.)’ 20. 
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мн′а́та ‘м’ята блошина (Mentha pulegium L.)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
мн′а́та ‘м’ята водяна (Mentha aquatica L.)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
незабу́тдка ‘незабудка болотна (Myosotis scorpioides L.)’  5, 12, 20, 21, 24. 
незабу́тдки ‘незабудка болотна (Myosotis scorpioides L.)’ 19, 11, 33. 
люби́-мене́ ‘незабудка болотна (Myosotis scorpioides L.)’ 16. 
па́вин′і в’іч́ки ‘незабудка болотна (Myosotis scorpioides L.)’ 30. 
хл′іб́ниц′і ‘образки болотні (Calla palustris)’ 2, 6. 
осока́ ‘осока (Carex)’ 1, 20, 24. 
р′іза́к ‘осока гостра (Carex acuta)’ 3, 5, 6, 12, 19, 35. 
буд′а́к ‘осот сірий (Cirsium canum)’ 19, 20, 24. 
буд′е́к ‘осот сірий (Cirsium canum)’ 3, 6. 
очере́т ‘очерет звичайний (Phragmites communis)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
оч’іре́т ‘очерет звичайний (Phragmites communis)’ 1, 35. 
ч’іре́та ‘очерет звичайний (Phragmites communis)’ 19, 20, 24. 
зозу́л′кие ‘пальчатокорінник плямистий (Dactylorhiza maculate)’ 1, 20, 24. 
гу́сʹача ла́пка ‘перстач гусячий (Potentilla anserina)’ 3, 6. 
во́гник ‘перстач гусячий (Potentilla anserina)’ 30. 
гу́сʹача трава́ ‘перстач гусячий (Potentilla anserina) 20, 27. 
рабре́ни ‘перстач гусячий (Potentilla anserina) 31. 
р′ібре́нка ‘перстач гусячий (Potentilla anserina)’ 19, 20, 24. 
хвоста́ч ‘перстач гусячий (Potentilla anserina) 15. 
плаку́н ‘плакун верболистий (Lythrum salicaria L.)’ 1, 5, 20, 35. 
плаву́н ‘плаун колючий (Lycopodium annotinum L.)’ 3, 5. 
баране́цʹ ‘плаун колючий (Lycopodium annotinum L.)’ 33. 
бедрене́цʹ ‘плаун колючий (Lycopodium annotinum L.)’ 10. 
пух’ів́ка ‘пухівка піхвова (Eriophorum vaginatum L.)’ 1, 19, 20, 21, 24. 
пух ‘пухівка піхвова (Eriophorum vaginatum L.)’ 19, 24. 
рог’і́з ‘рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.)’ 1, 5. 
качани́ ‘рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.)’ 3, 19, 24, 35. 
к’ійани́ ‘рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.)’ 6, 5, 20, 21. 
розри́в-трава́ ‘розрив-трава (Impatiens L.)’ 20. 
р′а́ска ‘ряска (Lemna L.)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
жаборе́н′е ‘ряска (Lemna L.)’ 1, 19, 20, 24. 
козина́ ‘ситник розлогий (Juncus effusus)’ 1, 3, 12, 19, 20, 24, 35. 
стрʹіла́ ‘стрілолист звичайний (Sagittaria sagittifolia)’ 3, 21. 
мох ‘сфагнум (Sphagnidae)’ 1, 3, 6, 19, 20, 24. 
 меду́ха ‘тирлич звичайний (Gentiana pneumonanthe)’ 29. 
лихома́н:ик ‘тирлич звичайний (Gentiana pneumonanthe)’ 8. 
хвошч ‘хвощ річковий (Equisеtum fluviatile)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
хвошч ‘хвощ багновий (Equisеtum fluviatile)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
часту́ха ‘частуха звичайна (Alisma plantago-aquatica)’ 1, 35. 
зʹі́лʹ:а боло́тне ‘чистець болотний (Stachys palustris)’ 5, 12. 
горо́х ‘чина болотяна (Lathyrus palustris L.)’ 3, 6, 19, 20, 21, 24. 
шчито́к ‘шоломниця звичайна (Scutellaria galericulata)’  19, 24. 
шчаве́лʹ к’і́нʹсʹкий ‘щавель кінський (Rumex confertus)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
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24, 35. 
к’і́нʹсʹкий шчаву́х ‘щавель кінський (Rumex confertus)’  28, 29. 
шчаве́й к’і́нʹсʹкий  ‘щавель кінський (Rumex confertus)’ 3, 5, 6, 12,  21. 
шчав’а́ к’і́нʹсʹка  ‘щавель кінський (Rumex confertus)’ 1, 19, 20, 24, 35. 

Щодо мотиваційних зв’язків, то у найменуваннях прибережно-водної 
рослинності ступінь мотивованих номенів високий.  

В основу найменувань покладено 9 мотиваційних ознак:  
1)  за місцем проростання, напр.: багно́ ‘багно звичайне’, кал′ýжниц′а 

‘калюжниця болотна’, зʹíлʹ:а болóтне ‘чистець болотний’, пе́рец′ болóтний 
‘гірча́к перце́вий, око́пник ‘живокіст лікарський; 

2)  за кольором рослини чи її частин, напр.: гле́чики жóвт′і ‘латаття жовте’, 
жовте́ц′ ‘жовтець багатоквітковий’, жовт′ане́ц′ ‘авран лікарський’; 

3)  за особливостями будови рослини чи її частин, напр.: розрив-тра́ва 
‘розрив-трава’, р′іза́к ‘осока гостра’, ‘водяний різак або тілоріз; 

4)  за подібністю рослини чи її частин до іншої рослини чи її частин, напр.: 
к’ійани́, качани́ ‘рогіз вузьколи́стий’, горо́х ‘чина болотяна’, во́дорос′т′і  ‘кушир 
занурений’; 

5)  за асоціативними зв’язками з предметами побуту, напр.: шчито́к 
‘шоломниця звичайна’, стр′іла́ ‘стрілолист’, р′ібре́нка ‘перстач гусячий’, 
м’ітла́ ‘мітлиця велетенська’, во́гник ‘перстач гусячий; 

6)  за лікувальними властивостями, напр.: живоко́ст ‘живокіст лікарський’, 
лихома́н:ик ‘тирлич звичайний; 

7)  за особливостями росту та поширення насіння, напр.: пух ‘пухівка 
піхвова’, плаву́н ‘плаун колючий’,  

8)  за харчовими чи кормовими якостями рослин, напр.: боб’ів́ник ‘бобівник 
трилистий’, хл′і́бниц′і ‘образки болотні’, шчав’а́ к’інʹсʹка ‘щавель кінський’; 

9)  за впливом на організм людини чи тварини, напр.: дрисле́ц′ ‘авран 
лікарський’. 

Узагальнення та висновки.  
Було розглянуто західнополіські назви прибережно-водної рослинності. 

Встановлено, що за структурою більшість назв є однокомпонентними 
лексемами, однак присутні і полікомпонентні найменування. Щодо 
номінативної варіативності, то переважно назви закріплені за одним 
десигнатом, однак у деяких випадках номени позначають кілька десигнатів у 
межах однієї говірки. Назви у різних населених пунктах можуть варіюватися, 
переважно на фонемному рівні, а меншою мірою на акцентному та 
граматичному. Щодо мотиваційних ознак, то найчастіше трапляються назви, що 
характеризують зовнішні особливості рослини, середовище проростання, вплив 
на організм людини чи тварини, харчові та кормові властивості, лікувальні 
особливості, смак, запах, колір та інші ознаки. 

У науковий обіг уведено новий діалектологічний матеріал, який може 
використовуватися у лексикологічних дослідженнях та бути складником 
Ботанічного словника української мови, Словника українських говорів, 
Лексичного атласу української мови та регіонального лексичного атласу. 

Література: 
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1. Омельковець Р. С. Атлас західнополіських назв лікарських рослин / 
Р. С. Омельковець. – Луцьк : Вежа, 2003. – 132 с. 

2. Омельковець Р. С. Номінація лікарських рослин в українському 
західнополіському говорі / Р. С. Омельковець. – Луцьк : Вежа, 2006. – 302 c. 

3.  Омельковець Р. С.  Словник ботанічної лексики західнополіських 
говірок / Р. С. Омельковець. – Луцьк : П. П. Іванюк В. П., 2016. – 219 c.  

Abstract 
Introduction. The article is based on independently developed program and 

collected  sources which present considerable empirical material – set of noments 
representing coastal-aquatic vegetation in westernpollisyan dialects, identified 
specific category of lexical and thematic groups.  

Main text. Names of coastal-aquatic vegetation in westernpollisyan dialects 
form a plentiful vocabulary in terms of thematic group, level of representation and 
nominative variability of desyhnativs which are different. Lexical variation of group 
thoroughly imbued by synonymous relations, besides the same names for nomination 
of several desyhnativs are used.  

Summary and Conclusions. Most types of coastal-aquatic vegetation – 
monolexems. Analytical names are represented mainly by the type of attributive 
phrases. 

Keywords: nomination, lexem, tools of formation of titles, coastal-aquatic 
vegetation, westernpollisyan dialect. 
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Анотація. В роботі розглядається ігрова апеляція Ігоря Костецького до 
біблійних мотивів, образів і концепцій. З’ясовуючи особливості власних 
релігійних переконань, письменник змінював і способи художньої взаємодії з 
текстовою реальністю Святого Письма, переосмислював біблійні коди, 
експериментуючи з їх структурою, трансформуючи особливості характерів 
(новели «Повість про останній сірник», «Тобі належить цілий світ», 
«Божественна лжа», драми «Близнята ще зустрінуться», «Спокуса несвятого 
Антона», «Дійство про велику людину»). Зрештою, автор основну увагу 
приділяв висвітленню етичних засад християнства, поясненню його основних 
категорій, пошуку порозуміння людини з Всевишнім (повість «День святого», 
«Історія ченця Гайнріха»), а не релігії як такій.  

Ключові слова: релігія, біблійні мотиви, Костецький, Святе Письмо. 
Вступ. Вагомість біблійних кодів і релігійних проблем для художньої 

творчості Ігоря Костецького на сьогодні залишається відкритим питанням. З 
одного боку, прагнення письменника реагувати на проблеми сучасності за 
допомогою біблійних категорій пов’язані з намаганням сформулювати власний 
підхід до проблем релігійності. З іншого, – воно співвідноситься з авторською 
позицією: осмислювати досвід ХХ століття через «вічні» теми, образи, 
категорії. Ігор Костецький був віруючою людиною [4, с. 518], релігія захопила 
його ще з дитинства [6, с. 146], а живе відчуття Бога приносило радість, що 
вилилось у служіння Господу в Казанській церкві, де допомагав одягатися 
священику, подавав кадила й виносив свічки. За віросповіданням Ігор 
Мерзляков був католиком, наголошував, що прийняв католицьку конфесію 
«свідомо, і за цей свій крок не відчував й досі ніяких згризот сумління [3, 
с. 89]». Релігійні проблеми сприймалися ним через низку категорій, 
найважливішою з яких було індивідуальне божественне одкровення. 

Релігійні уявлення Ігоря Костецького впродовж його життєтворчості 
поглиблювалися, хоча й часто дисонували з офіційно проголошеними церквою 
[2, с. 125], оскільки митець активно та уважно читав Святе Письмо, під 
призмою тем і категорій якого прагнув самостійно осмислити силу зв’язку 
кожної людини з Всевишнім і межі їхнього спілкування, феномен одвічного 
протистояння добра і зла, а також політичні репресії радянських часів, утрату 
своєї батьківщини. Ці та інші проблеми автор порушує в уже згадуваних 
новелах і драмах, причому часто його індивідуальне переживання Бога межує з 
фатальним концептом екзистенціалізму щодо «неможливості» індивідуального 
вибору: «Це особиста доля кожного. З Богом всі мають свої окремі домовлення. 
За щось таке, що іншому дуже легко сходить з рук, я дістаю кару негайно, в 
лоб, майже примітивно. І в цьому моє відчуття Бога [4, с. 518]».  

Один із найвідоміших творів письменника, де біблійна тематика межує з 
апокрифічною, – повість «День святого», яку дослідники назвали «Євангелієм 
від Костецького» [5,с. 127]. Вона створена за мотивами ранньохристиянської 
історії і побудована на духовному світосприйнятті. Її головні герої – євангеліст 
Йоан та римський «новонавернений патрицій» Теофіл, про якого мовиться в 
Новому Заповіті (Луки 1:3). Лука не був свідком життєвого шляху Ісуса 
Христа, тому писав Євангелії за зібраними матеріалами. Євангеліст зображує 
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Ісуса як Сина Людського, який служить для спасіння людей, у чому виявляє 
терпіння і милосердя. Євангеліст Йоан був одним з улюблених учнів Христа, і 
його розповідь зосереджується на духовній стороні земної діяльності Ісуса. 
Акцентується увага на проповідях та чудесах, на тому, що Ісус Христос – Бог, 
котрий приніс людям Найвищу Істину – Слово Боже для спасіння людства і 
світу, завдяки чому відбувається навернення Теофіла. Твір є цікавим 
передовсім завдяки психологічній колізії, що засвідчує очевидне авторське 
роздвоєння: Ігор Костецький – і письменник, і аналітик власноруч написаного. І 
тут починається досить небезпечна інтелектуальна гра самого з собою: 
«аналітик» чітко запрограмовує «письменника» на певні відомі літературі стилі, 
що, з одного боку, збагачує палітру українських літературних стилів XX ст., а з 
іншого, – обмежує свободу митця, зосібна підсвідому, інтуїтивну частину 
творчого процесу.  

Василь Барка, аналізуючи повість «День святого», відзначав психологічну 
екзотику та експресіоністичність прози Ігоря Костецького, маючи на увазі 
відмову від опису матеріальності в її щоденному вигляді [1,с. 113]. 
Доповнюючи це спостереження дослідника, зазначимо, що експресіонізм 
письменника поєднувався з екзистенціалістським осмисленням досвіду людини 
міжвоєнного світу і безупинним експериментаторством. Ознакою цього є відхід 
від звичного відтворення біблійних образів, сюжетів і проблем до їх 
переосмислення та перенесення в різноманітні контексти.  

Показовою щодо сказаного є особиста релігійна позиція письменника: «Я 
не вірю в Бога, бо я знаю, що він існує. […] Для мене остаточною вірою під цю 
пору є абсолютне сподівання, що моя доля не є щось, заздалегідь написане, – 
лише біла пляма, на яку я можу нанести той або той рисунок у залежності від 
того або того степеня чи характеру моєї слухняності супроти Бога [4, с. 517]». 
Отож, така аксіоматична річ, як існування Творця, з погляду Ігоря Костецького, 
є підставою радше не для віри в Господа чи розуміння фатальної 
напередзаданості усього на землі, а для активної життєвої позиції людини, 
готової до вдосконалення себе і світу. 

Помітно, що між сенсом релігійних і мистецьких пошуків Ігоря 
Костецького існує зрима кореляція в аспекті екзистенціалістської ідеї 
ангажованого митця, здатного акумулювати в собі духовний стан сучасного 
суспільства й виступати творцем спрямувань усіх «вільних» людей. Адже в 
художніх творах із елементами біблійних і апокрифічних ремінісценцій 
письменник із особливою виразністю порушує проблему міри людської 
свободи, тлумачачи її із позицій особистості, котра  виводить своє минуле з гри, 
вільно переосмислюючи духовну спадщину поколінь (у тому числі – релігійну), 
не обтяжуючи себе проблемою розриву з традицією, необхідністю і под. Отже, 
екзистенціалістська ігрова переробка в художньому дискурсі релігійного коду 
була важливим етапом авторських стильових пошуків новітнього модерного 
письма. 

Висновки. Узагальнюючи роль ігрових форм актуалізації релігійно-
міфологічних кодів письменником, зазначимо: вони є надзвичайно важливим 
носієм полівекторності індивідуального стилю Ігоря Костецького. Адже 
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застосовані ним способи їх опрацювання в літературних сюжетах вкотре 
переконують, що для творчого методу митця іманентним є зумисне міксування 
стильових домінант із метою оживлення у внутрішній формі текстів релігійного 
й міфологічного сенсу. Екзистенціалістська переробка біблійно-апокрифічного 
матеріалу покликана презентувати насамперед тип нової вільної особистості, 
здатної залюбки переосмислювати духовну спадщину поколінь, незважаючи на 
проблему розриву з відповідним каноном. 
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Abstract 
We consider the game Igor Kostetskii appeal to biblical motifs, images and concepts. Finding 

out features of their religious beliefs, the writer changed the way art and interaction with textual 
reality of the Scriptures, Bible codes pereosmyslyuvav experimenting with their structure, 
transforming features characters (novel "The Tale of the last match", "You have to the whole 
world", "Divine lie", drama "Twins meet again", " Unholy temptation Anton ", " The action of the 
great man "). Finally, the author paid attention highlighting ethical principles of Christianity, 
explaining its main categories, search for understanding of human Almighty (novel "Day Saint", 
"History of the monk Heinrich"), and not religion as such. 
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