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На обложке Николай Николаевич Коперник (1473-1543) — польский астроном, математик, механик, экономист,
каноник эпохи Возрождения. Создатель гелиоцентрической системы мира.
Совершил переворот в естествознании, отказавшись от принятого в течение многих веков учения о центральном
положении Земли. Объяснил видимые движения небесных светил вращением Земли вокруг оси и обращением планет (в т. ч.
Земли) вокруг Солнца. Свое учение Коперник изложил в сочинении «Об обращениях небесных сфер» (1543).
По глубине соображений, Николай неоспоримо был величайшим астрономом своего времени, но как практик он был
ниже даже арабских астрономов; однако, в этом не его вина: в его распоряжении были самые бедные средства и все
инструменты он делал собственными руками. Занимаясь размышлениями о Птолемеевой системе мира, Коперник
поражался ее сложностью и искусственностью, и, изучая сочинения древних философов, особенно Никиты Сиракузского,
Филолая и др., он пришел к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвижным центром вселенной.

О журнале

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-специалистов в
разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6.
Приветствуется
наличие
УДК,
ББК,
а
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статей
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Экономике)
код
JEL
(https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик.
Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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ЦИТ: ua317-005
УДК 378. 147: 54
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛОВОЙ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
THE FEATURES OF CHEMISTRY TEACHING IN MEDICAL
UNIVERSITY IN THE FORM OF SHORT-TERM MODULES

к.х.н., Горкуненко О.А. / PhD, Gorkunenko O.A.
к.х.н., доц. Евграфова Н.И. / PhD, as.prof. Yevgrafova N.I.
к.б.н., доц. Богатырева Е.В. / PhD, as.prof. Bogatyreva E.V.
Донецкий национальный медицинский университет,
Краматорск, б-р Машинострителей, 39, 84313
Donetsk National Medical University, Kramatorsk, blvd Mashinostroiteley, 39, 84313

Аннотация. В работе рассматриваются особенности преподавания химии
в медицинских вузах с циклической формой обучения в условиях низкого
базового уровня знаний студентов. Обращено внимание на специфику
циклового обучения, сделан акцент на необходимости формирования у
студентов понимания роли химии в их будущей профессиональной
деятельности. Отмечена необходимость создания дополнительного
методического обеспечения, которое помогает улучшить базовые знания
студентов по химии с целью более качественной химической подготовки
студентов медицинского вуза. Предложены пути решения этой серьезной
проблемы.
Ключевые слова: базовый уровень знаний, цикловая форма обучения,
рабочая тетрадь.
Химические дисциплины в медицинских вузах относятся к базовым
теоретическим
дисциплинам.
Можно
выделить
ряд
факторов,
обуславливающих важность фундаментальной химической подготовки для
студентов-медиков:
- освоение химии связано с
установлением причинно-следственных
связей, что усиливает развивающий потенциал этой дисциплины;
- изучение сущности химических процессов, протекающих в биосистемах,
решение химических задач с медико-биологической направленностью
способствует развитию логического мышления, которое является основой
клинического анализа, повышению интеллекта студентов;
- в живых организмах протекает множество биохимических процессов
различного типа, поэтому одной из важнейших задач химического образования
медиков является изучение закономерностей протекания химических реакций в
живом организме;
- химическая подготовка студентов медицинского вуза важна с точки
зрения социального аспекта, т.к. такие проблемы, как техногенные катастрофы,
загрязнение окружающей среды, производство пестицидов, отравляющих
веществ, употребление наркотиков и алкоголя, являются одновременно и
медицинскими.
Кроме того, химия представляет собой связующее звено между
Научный взгляд в будущее
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довузовским и вузовским этапами химического образования, является
составной частью специальных медицинских дисциплин, играет роль
фундамента для их изучения.
Освоение курса химии должно обеспечить:
- фундаментальную общехимическую подготовку будущих врачей;
- развитие у них логики и аналитических навыков для дальнейшего
освоения фундаментальных теоретических и клинических дисциплин;
- осознание студентами значения химических знаний и умений в их
последующей профессиональной медицинской деятельности.
Цикловая система обучения является общим подходом в обучении
студентов старших курсов медицинских вузов, позволяя изучать клинические
дисциплины в виде коротких концентрированных циклов непосредственно на
клинических базах.
В Донецком национальном медицинском университете данная
образовательная технология используется в процессе обучения студентов с
младших курсов. Достоинством такой системы является возможность
глубокого погружения студента в изучаемую дисциплину и концентрирования
на узком блоке теоретических вопросов и практических навыков. Система
циклового обучения подразумевает высокий уровень дисциплинированности
студента, его способность к самообразованию и отработке полученных на
теоретических и практических занятиях знаний, умений и навыков в процессе
самоподготовки.
Основной особенностью преподавания химических дисциплин в рамках
цикловой системы обучения является:
1. Высокая насыщенность лекционных занятий новым материалом и
терминологией.
2. Возможность отработки навыков и умений непосредственно после
освоения теоретических аспектов темы или содержательного модуля.
3. Работа с небольшими группами позволяет проводить ежедневный
контроль знаний и умений в виде устного собеседования и дискуссии, а также
письменного поурочного контроля в форме тестового контроля или в форме
тематических задач.
4. Проведение консультационных занятий, во время которых разбираются
вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения в процессе самоподготовки,
студентам предлагаются ситуационные задачи для обсуждения и дискуссии в
небольших группах.
Основной трудностью, с которой сталкивается преподаватель при работе с
группой в условиях цикловой системы, является различие в исходном уровне
подготовки студента, который может варьироваться в значительных пределах
[1]. Короткий срок изучения дисциплины и высокая насыщенность каждого
занятия усложняет процесс адаптации студентов с низким исходным уровнем
знаний, что может приводить к снижению его мотивации к обучению, а также
затрудняет процесс самообучения и исследования в области изучаемой
дисциплины [2].
Особенно актуальной данная проблема становится для студентов
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ускоренного курса обучения, выпускников медицинских колледжей. Имея
определенные практические знания в области медицины, часто со
значительным опытом работы младшего медицинского персонала, эти
студенты сталкиваются с серьезными проблемами при изучении химических
дисциплин в связи с отсутствием необходимого исходного уровня знаний и
базовых навыков, как в области химии, так и математики. Ряд студентов не
владеют такими основными математическими операциями как действия с
отрицательными числами, решение уравнений с одним неизвестным,
преобразование дробей.
Следует отметить высокую мотивацию студентов ускоренного курса
обучения, которые имеют среднее медицинское образование. Особый интерес
в группах с квалификацией младшие специалисты вызывает обсуждение и
решение ситуационных задач, с которыми они непосредственно сталкивались в
ходе обучения в медицинских колледжах и профессиональной деятельности:
задачами, связанными с определением концентрации растворов, разбавлением
растворов, с объяснением явления осмоса и его биологических аспектов,
понятий гомеостаза рН, водно-солевого баланса, коллоидной защиты золей.
Для облегчения процесса адаптации студентов с низким исходным
уровнем знаний и практических навыков преподавателями кафедры
разработаны методические материалы и подходы, которые позволяют в
короткий отрезок времени параллельно с освоением тем учебной программы
повышать уровень базовых знаний студентов для успешного освоения
изучаемой дисциплины.
На первом занятии проводится контроль исходного уровня знаний в
области химии в форме письменного тестирования. Задания тестового контроля
составляются на базе тестовых вопросов по химии из открытых баз ЗНО с
учетом специфики изучаемой дисциплины. Со студентами, показавшими
недостаточный уровень исходных знаний по химии, имеющими менее 70%
правильных ответов, проводится дополнительная работа во время, отведенное
для консультативных занятий.
Для улучшения процесса адаптации студентов, сотрудниками кафедры
общей и биологической химии разработаны рабочие тетради, целью которых
является позволить студентам прорабатывать сложные вопросы и закреплять
их самостоятельно во время, отведенное для самообучения. Рабочая тетрадь
структурирована по темам, в соответствии с рабочими программами по
дисциплине медицинская химия. Для каждой темы разработан набор заданий с
подробными эталонами решения для повышения уровня исходных знаний. В
тетради приведены ссылки на разделы учебников, в том числе и школьного
уровня, а также задания для самоконтроля с ответами.
Контролируемая работа студентов с подобной тетрадью позволяет им
более осознанно воспринимать новую сложную информацию, так как
восполняет «пробелы» довузовского образования по химии. Рассмотренные в
тетради примеры решения простейших химических задач и составления
уравнений позволяют студентам 1 курса и 2 курса , с ускоренной формой
обучения, более активно включиться в изучение нового материала и более
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уверенно чувствовать себя на занятиях, что также усиливает их мотивацию.
Использование рабочей тетради при обучении химии студентов в условиях
снижения качества школьных фундаментальных знаний, а также студентов
после медицинского колледжа, вносит существенный вклад в улучшение
качества подготовки студентов медицинского вуза по химическим
дисциплинам.
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The article considers the features of chemistry teaching in medical university in the form of
short-term modules. It describes the problems of teaching, which appears at training students with
low initial level of basic chemistry knowledge. The article is focused on the particular qualities of
cyclic system of training. It is shown that the understanding of the role of chemical knowledge in
basic medical education is extremely important for the students’ motivation. It is concluded the
importance of additional training aids, aiming to improve the basic knowledge and to increase the
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the described problems are proposed.
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средств информации в процессе обучения иностранным языкам. Авторы
полагают, что использование электронных англоязычных газет на уроке
способствует развитию мотивации обучающихся и более эффективному
овладению английским языком. Электронные газеты доступны обучающимся.
В них содержится актуальная информация, представляющая интерес для
учащихся. Тематическое содержание газетных статей соответствует
изучаемым на уроке сферам общения. Статьи содержат социокультурную
информацию, необходимую для адекватного межкультурного общения. Также,
анализ и сравнение разных точек зрения, представленных в статьях, позволяет
развивать критическое мышление учащихся.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, информационнокоммуникационные технологии, иноязычные СМИ, электронные версии
англоязычных газет.
Вступление.
Общеизвестно, что компьютеры, смартфоны и другие электронные
устройства прочно вошли в жизнь современных подростков. Данные опросов
показывают, что в течение дня подросток тратит более 4 часов на
взаимодействие с компьютером. Большая часть из этого времени уходит на
развлечения - «серфинг в сети», сетевые игры и общение в социальных сетях.
Оставшееся время, проводимое в интернете, подростки используют для учебы
[2, с. 67]. Очевидно, что современные гаджеты и Интернет - это то, что
подросткам нравится и то, что им понятно. В связи с этим очевидной кажется
целесообразность использования их на уроках иностранного языка.
Использование на уроках информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) способствует не только модернизации методов обучения. Дело в том, что
Интернет на сегодняшний день является источником дополнительного
методического материала. Благодаря Интернету учителям становится
доступным страноведческий материал, статьи из газет и журналов, новости из
жизни молодежи, необходимая учебная и художественная литература и т.д.
Более того, глобальная сеть предлагает различные викторины, тесты, конкурсы,
олимпиады и др., в которых могут принимать участие учащиеся.
ИКТ также способствуют развитию аналитического мышления,
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
информационной,
коммуникативной и межкультурной компетенции, т.к. интернет является
межкультурным пространством, включающим в себя живых людей, их мнение,
эмоции, чувства [3, с.90-92].
Основной текст.
Мы рассмотрим использование современных информационных технологий
на уроках иностранного языка на примере англоязычных электронных СМИ. На
наш взгляд, они являются эффективной формой обучения и имеют ряд
преимуществ по сравнению с традиционными печатными изданиями.
Остановимся на них подробнее.
В первую очередь, преимущество электронных версий газет это
доступность. Если мы говорим о зарубежных изданиях, то очевидно, что купить
печатную версию порой просто невозможно, а если и возможно, то достаточно
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дорого. В данной ситуации использование электронной версии является
единственным выходом из положения. Следует отметить такой положительный
факт, что сегодня все крупные издания имеют свою интернет-версию.
Следующим плюсом является электронный архив. Учитель может найти
любую статью вне зависимости от того, как давно она была опубликована.
Кроме того, на сайтах газет можно воспользоваться функцией поиска
необходимой статьи, что позволяет значительно сэкономить время.
Обновление материалов в режиме онлайн является еще одним
неоспоримым достоинством электронных СМИ. Учителю не нужно ждать
нового выпуска газеты или журнала (особенно это касается еженедельных или
ежемесячных выпусков), все материалы будут доступны для чтения на сайте
вне зависимости от того, вышло ли издание в печать, поступления его в
продажу и сроков доставки.
Тематическая сортировка материала. Как и в любой газете, материал
отсортирован по рубрикам. Среди них “UK”, “Sport”, “Opinion”, “Culture”,
“Business”, “Lifestyle”, “Fashion”, “Environment”, “Tech”, “Travel” и др. Важно
учитывать то, что почти все эти темы входят в школьную программу изучения
английского языка, а значит, могут быть использованы на уроках.
Как мы уже упоминали выше, Интернет является межкультурным
пространством и создает социокультурный контекст, в том числе, и благодаря
возможности комментирования статей и работы сайта. У каждого
авторитетного электронного издания предусмотрена колонка “commentary” и
“feedback”. Обучающиеся могут написать небольшое сообщение, в котором они
высказывают свое мнение, приводят примеры, задают вопросы автору или
реагируют на сообщения других читателей. Это способствует тому, что при
чтении электронных зарубежных изданий у обучающихся создается
впечатление, что они являются частью одного большого сообщества. К тому
же, сам факт того, что это газета, а не текст из учебника, создает ощущение
реальности, понимание того, что учащиеся читают статью одновременно с
носителями языка и, более того, могут поделиться своим или ознакомиться с их
мнением по поводу прочитанного. Следует также отметить, что умения
адекватно использовать разные стратегии чтения при работе с газетными
статьями входят в языковую компетенцию будущего специалиста [6]. Это
также вносит определенный вклад в развитие социокультурной компетенции,
мотивирует на дальнейшее изучение иностранного языка, ведь учащиеся видят,
как язык работает в жизни, и имеют возможность его применить на деле, в той
же самой ситуации, подчеркнем, что и сами носители языка.
Несмотря на все достоинства электронных версий изданий, стоит
упомянуть и их недостатки.
Одной из трудностей является посильность материала. При чтении любых
газетных и журнальных статей, как традиционных печатных, так и
современных электронных, обучающиеся могут столкнуться с лексическими
трудностями, связанными непосредственно с языковыми особенностями
газетного стиля. Известно, что газетный текст соответствует определенным
«законам жанра». Одной из особенностей, с которой учащихся необходимо
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ознакомить прежде чем приступать к чтению - это газетные заголовки. С них,
собственно, и начинается статья, и сразу же могут возникнуть трудности. Дело
в том, что газетный заголовок должен удовлетворять сразу нескольким
требованиям: быть достаточно выразительным, чтобы привлечь внимание
читателя, емким, чтобы отразить суть статьи, а также должен легко
восприниматься и читаться без затруднений. Для этого издатели прибегают к
таким хитростям, как опущение некоторых частей речи, а именно, артиклей и
глаголов-связок. Также заголовки обладают некоторыми лексическими
особенностями. Они выражаются в частом использовании сокращений, имен
собственных, аллюзий, фразеологизмов, элементов разговорной речи и
специальной «газетной лексики» [7, с. 1-5].
Непосредственно текст газетной статьи может содержать неологизмы,
лингвокультурологические реалии, цитаты. Также на сегодняшний день в
газетных статьях наблюдается смешение разговорного и официального стилей,
что также отражается на грамматике [4, с. 5-6]. Ко всему этому читатель
должен быть подготовлен, и задача учителя ему в этом помочь.
Вторым недостатком, на наш взгляд, является объем статей. Он, как
правило, больше, чем в печатных версиях.
Еще одним серьезным моментом, требующим внимания, является
манипулирование общественным мнением. Известно, что СМИ используют ряд
языковых приемов, позволяющих управлять общественным сознанием. Сюда
можно отнести и особенные грамматические структуры, и особую сочетаемость
слов, и пунктуацию, и использование повторов. Изучением данных
особенностей занимается медиа-лингвистика, наука, появившаяся сравнительно
недавно, однако, быстро набирающая популярность [1, с. 90-91]. Безусловно,
столкнуться с этим можно и при чтении обычного, печатного издания, однако,
поскольку при использовании электронной версии, становится доступной
возможность комментирования, риск попасть под влияние чужого мнения (и в
этом случае, не всегда мнения автора статьи) увеличивается. Комментарии
могут содержать пропаганду, а зачастую, просто ошибочное мнение. Задача
учителя в этом случае состоит в том, чтобы предупредить об этом учеников.
Заключение и выводы.
Итак, в статье были рассмотрены возможности использования в процессе
обучения английскому языку электронных газет, выпускаемых на языке
оригинала. Были определены трудности, с которыми сталкивается учитель и
обучающиеся при работе с медиатекстами. Мы видим несколько способов их
преодоления. Что касается языковых трудностей, учителю предстоит снять их
на предтекстовом этапе. Возможно также, что статья потребует некоторой
адаптации. Также адаптация может коснуться объема текста газетных статей,
так как они могут оказаться слишком длинными. В этом случае учитель может
разделить текст на части, отдельно организовать работу с введением в статью,
выводами автора и т.д.
Что касается возможной манипуляции общественным мнением, то здесь
многое зависит от самого учителя, который на своих уроках развивает у
учеников критическое мышление [5]. Человек способен противостоять чужому
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влиянию, чужой идеологии, только если он способен мыслить критически, т.е.
отбирать, фильтровать информацию, когда он видит, какому источнику следует
доверять, а какому - нет, когда он имеет свое мнение по поводу прочитанного и
только затем решает, соглашаться ли ему с мнением других или нет.
Таким образом, мы полагаем, что электронные версии англоязычных газет
могут служить эффективным средством для решения различных задач на уроке
английского языка.
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Abstract
The article is devoted to the problem of using electronic mass media in the process of
teaching foreign languages. The authors claim that the use of electronic English newspapers at the
lesson can increase the students’ motivation and lead to a better acquisition of the English
language. Electronic newspapers are available to students. They contain the latest information
which is of great interest to students. The topics covered in the articles relate to the topics of the
curricula. The articles contain socio-cultural information necessary for adequate intercultural
communication. Also, analysis and comparison of different points of view presented in different
newspapers allows to develop the students’ skills of critical thinking.
Key words: teaching foreign languages, information-communication technologies, foreign
mass media, English electronic newspapers.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные трудности, связанные
с формированием у студентов неязыковых специальностей профессиональноориентированных англоязычных компетенций, необходимых для участия в
исследовании Арктики. Как следствие, поиск критериев современного образа
технического специалиста является предметом научных дискуссий.
Ключевые
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профессиональные
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профессиональная
коммуникация,
профессиональная
мультиязыковая
культура, кросс-культурное взаимодействие.
Интеграционные тенденции в науке и технике усиливаются постоянно, что
является следствием глобализационных процессов. Образовательные
технологии в области обучения иностранным языкам выступают посредником
всех интеграционных процессов, что повышает роль двуязычной
профессиональной коммуникации на международной арене. В сложившихся
условиях цели и задачи изучения английского языка срастаются с целями и
задачами профессиональной подготовки специалиста. На первый план выходит
становление обучающегося как профессионала, т.е. английский язык, как и
любой иной иностранный язык, постигается одновременно и вместе с
профессией как форма, в которую облекается знание в соответствии с
условиями общения и как средство ведения продуктивной коммуникации с
коллегами из различных стран [1, 2].
Авторы исследований единодушны в вопросе необходимости
полноценного владения инженерами английским языком для решения
профессиональных задач [1,3 и др.]. Вместе с тем, способы практического
решения этой задачи остаются на данный момент недостаточно
разработанными.
Актуальность решения проблемы обусловливается современными
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке специалиста
любой из отраслей промышленности, и соответствует мировым тенденциям.
Владение иностранным языком в рамках профессии дает возможность успешно
вести профессиональную деятельность с учетом кросс-культурного аспекта.
Более того, являясь инструментом формирования сознания и межкультурного
взаимодействия, а также взаимопонимания, знание иностранного языка
способствует уменьшению различных рисков. Авторы включают в эту группу
технологические, экологические, политические, культурные, экономические и
иные риски. Вышесказанное приобретает особую значимость и остроту в
приарктическом регионе. Более того, разработка данной проблемы направлена
на обеспечение безопасности в мире и противодействие различным видам
агрессии. Решением данного вопроса занимаются многочисленные
государственные и общественные структуры и организации стран указанного
региона. Северный Арктический федеральный университет имени М.В.
Ломоносова является одним из самых активных участников процесса.
Согласно приоритетным направлениям Программы развития САФУ,
успешная языковая подготовка в области профессии на основе кросскультурной грамотности будет способствовать стабильности развития
социально-гуманитарной сферы приарктического региона. Преодолевая
языковые и кросс-национальные стереотипы, осмысляя тонкости восприятия
иноязычной культурной картины мира, студент приобретает доступ к
глобальному информационному пространству. Знание иностранного языка
облегчает доступ к источникам информации, а в сочетании с использованием
ресурсов сети Интернет расширяет возможности продуктивной коммуникации,
получения данных о современных тенденциях мировой науки и техники. К
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тому же, вынесение результатов собственной работы на суд мировой
общественности и их обсуждение с иноязычными коллегами способствует
повышению профессионального уровня специалиста, особенно технического и
естественнонаучного профиля, и его рейтинга в глобальном масштабе,
предоставляя возможность на высоком профессиональном уровне принимать
активное участие в коммуникации в международной профессиональной среде
[2,3,4]. Как свидетельствуют события последних лет, специалисты,
представляющие различные культуры, должны все чаще для решения научных
и производственных задач оказываться за столом переговоров. И именно здесь
качественный уровень использования английского языка определяет
взаимозависимость участников, расширение деловых и культурных контактов,
совершенствование способов коммуникации.
Постепенно вырабатывается понимание того, что
современная
производственно - экономическая деятельность в условиях приарктического
пространства требует владения специалистами английским языком в различных
профессиональных сферах, таких как добыча полезных ископаемых,
техносферная безопасность, энерго - и конфликтный менеджмент, область
обрабатывающих производств, защита окружающей среды и другие.
С целью овладения различными видами профессиональной коммуникации
и приобретения соответствующих компетенций обучающийся должен достичь
уровня владения иностранным языком как средством делового и
профессионального общения, а именно:
• усовершенствовать и развить интеллектуальный и общекультурный
уровень;
• углубить умение пользоваться на практике полученными умениями и
навыками формулирования и структурирования письменной презентации на
иностранном языке;
• совершенствовать
языковые
компетенции,
необходимые
для
осуществления научной деятельности на интернациональном уровне;
• освоить основные иноязычные дефиниции и термины, связанные с
профессией;
• сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
• выработать способность к автономному обучению, в частности, к
изучению новых методов ведения исследования средствами английского языка,
а именно, планирования научного исследования, систематизации и
интерпретации полученных данных и представления результатов исследования
в форме аннотации, резюме, рецензии, критического обзора прочитанных работ
и публикации на иностранном языке;
• активно использовать лингвокультурологические компетенции для
успешной научно-педагогической работы и профессиональной деятельности в
целом.
В заключение следует отметить, что преодоление трудностей, связанных с
формированием
профессионально-ориентированных
англоязычных
компетенций, необходимых для активного и успешного участия в решении как
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гуманитарных, так и технологических проблем, возникающих в ходе
исследования и освоения Арктики, влечет поиск критериев формирования
современного образа технического специалиста.

Abstract
Key words: crosscultural communication, professional multilanguage culture, professional
competences.
At the most fundamental level, professional language skills proficiency constitutes a
foundation for developing intercultural competence of engineering students.
NArFU named after M.V. Lomonosov undergraduates as well as postgraduates constantly
have to update their crosscultural communication knowledge, skills and professional competences
according to new requirements of the local industries and business connected with the Arctic
development. Professional multilanguage culture awareness is an integral part of the NAFU
language courses. This is linked to specific work places, professional contexts, the implicit
culturally determined elements such as traditions, beliefs, rules, norms, professional culture
concepts etc.
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персоналу ПТНЗ; розкриваються завдання, принципи, організаційні форми,
зміст та механізми реалізації управління персоналом; доводиться необхідність
активізації стратегії і політики менеджменту персоналу ПТНЗ. Виокремлено
ролі та функції керівника, визначено риси діяльності ефективного керівника,
класифіковано якості особистості керівника ПТНЗ. Визначено основні напрями
інноваційного розвитку ПТНЗ з урахуванням регіональних умов діяльності та
потреб економіки.
Ключові слова: менеджмент педагогічного персоналу ПТНЗ, стратегія і
політика менеджменту персоналу ПТНЗ, механізм реалізації менеджменту
персоналу ПТНЗ, функції керівника, риси діяльності ефективного керівника,
чинники ефективності трудової діяльності педагогічного персоналу ПТНЗ.
Актуальність теми дослідження. Сучасний підхід до людинипрофесіонала як до найважливішої національної цінності обумовлений
глобальними світовими процесами в економіці та соціально-культурній сфері,
які призводять до кардинального перерозподілу інтелектуальних ресурсів і
взаємодії за допомогою сучасних інформаційних технологій. У цьому сенсі
стратегічною метою державної кадрової політики є створення кадрового
потенціалу України як найважливішого інтелектуального й професійного
ресурсу українського суспільства, що забезпечує збереження його цілісності і
високих
темпів
соціально-економічного
розвитку,
зростанні
конкурентоспроможності в національному та міжнародному розподілі праці.
Визначаючи місце професійно-технічної освіти (далі – ПТО) в
сьогоднішньому житті, ми виходимо з того, що розвиток освітньої сфери у
зв’язку з технологічним та знаннєвим прогресом стає важливішим пріоритетом
кожної держави, яка прагне до економічного зростання і підвищення добробуту
населення (Я. Тінберген, Р. Солод, Дж. Робінсон, Р. Харрод, Дж. Хікс).
Цілком очевидною постає потреба в забезпеченні системи ПТО
висококваліфікованими педагогічними працівниками, здатними не тільки
використовувати здобуті знання, інноваційне мислення, навички та досвід у
процесі підготовки конкурентоздатних робітничих кадрів, але й постійно
розвиватися й оновлюватися, долаючи одноманітність повсякденної праці,
бар’єри і стереотипи професійної діяльності. В цих умовах великого значення
набуває
необхідність
забезпечення
свідомого
і
цілеспрямованого
управлінського впливу на вдосконалення педагогічного персоналу ПТНЗ як
суб’єкта професійної діяльності, а також з’ясування специфіки організаційних
форм, змісту і технологій управління персоналом з урахуванням сучасних
вимог до керівника-лідера в системі ПТО.
Аналіз досліджень і публікацій. У дослідженнях М. Альберта,
В. Афанасьєва, О. Боднар, Л Даниленко, Р. Дафта, Г. Єльникової, В. Звєрєвої,
Л. Калініної, О. Ковальова, О. Мармази, В. Маслова, М. Мескона, Ф. Тейлора,
Ф. Хедоурі, Є. Хрикова, Р. Шакурова, Т. Шамової розкрито основні аспекти
управління та проаналізовано його структурні елементи. Питання розробки
теорії та практики управління персоналом висвітлені Г. Беккером, В. Весніним,
М. Виноградським, В. Данюком, Г. Дмитренком, П. Друкером, Дж. Кейнсом,
С. Ніколаєнком, П. Третяковим, Ф. Хмілем, Г. Щокіним.
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Психологічні аспекти управління персоналом досліджували Л. Карамушка,
В. Лозниця, Р. Нємов, В. Розанова, О. Урбанович. Теоретичний аналіз процесу
адаптації особистості до навчання та нових умов життєдіяльності представлено
у працях Б. Ананьєва, Д. Андреєвої, Г. Балла, О. Галуса, М. Дьяченка,
І. Карцева, Е. Майєра, А. Петровського, В. Семиченко. Різні аспекти
професійної підготовки й підвищення кваліфікації керівних та педагогічних
кадрів висвітлено в публікаціях Н. Бібік, Б. Гершунського, Н. Клокар,
С. Крисюка, М. Лапенка, В. Мельник, В. Олійника, О. Орлова, В. Пікельної,
Н. Протасової, Т. Сорочан, Т. Сущенко, Г. Федорова, А. Чміля, В. Яковця.
Формуванню готовності до професійної діяльності майбутніх викладачів
приділили увагу Е. Білорибкіна, Р. Гейзерська, В. Гриньов, С. Доценко,
Д. Коломієць, Д. Тхоржевський, В. Шафранський, О. Шупта. Наукові підходи
до аналізу професійної діяльності розробляють К. Абдульханова-Славська,
О. Бандурка, Є. Климов, Б. Ломов, С. Максименко, Н. Чепелева, В. Шадриков.
Мета статті: висвітлити діяльнісні аспекти менеджменту персоналу;
розкрити завдання, принципи, зміст та механізми управління персоналом;
дослідити чинники впливу на трудову діяльність педагогічного персоналу
ПТНЗ в умовах фундаментальних змін в економіці та соціумі; виявити
професійно важливі якості, функціональні можливості педагогічного персоналу
ПТНЗ; з’ясувати причини, які зумовлюють необхідність активізації стратегії і
політики менеджменту педагогічного персоналу ПТНЗ.
Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження ми приділили
особливу увагу визначенню, прийнятого XX сесією Генеральної конференції
ЮНЕСКО, що освіта – це процес і результат удосконалення здібностей і
поведінки особистості, внаслідок чого вона досягає соціальної зрілості та
індивідуального зростання.
Водночас освіта – це духовне обличчя людини, яке формується під
впливом сукупності загальнолюдських та професійних знань, технологій їх
використання в суспільній практиці у процесі виховання й самовиховання.
Під впливом трьох революційних перехідних періодів (індустріалізації,
промислової НТР та комп’ютерної НТР) визначальне місце в інтелектуалізації
матеріального й духовного виробництва посідає професійна підготовка й
професійна діяльність.
За такого підходу в економічній теорії 80-х рр. ХХ ст. (Г. Беккер,
П. Друкер, Е.Тоффлер) з’явилась додаткова змінна – людський капітал, тобто
обсяг наукових знань і практичного досвіду, накопичених у процесі навчання і
безпосередньої виробничої діяльності. На цій основі, розробляючи моделі
економічного зростання, вчені доводять, що інвестиції в людський капітал
забезпечують його власнику в майбутньому отримання більш високого
прибутку, а суспільству – значний економічний і соціальний ефект [6, с. 72].
Ураховуючи даний аспект проблеми, зазначимо, що важливою сферою
діяльності ПТНЗ є менеджмент персоналу, який розглядається нами як:
комплексний інтегрований процес управління трудовим колективом
навчального.
У зв’язку з цим зростає нагальна потреба у формуванні творчих здібностей
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сучасних менеджерів – лідерів освітньої сфери на основі оволодіння науковими
й практичними знаннями та управлінським мистецтвом. У теоретичному
аспекті управлінське мистецтво керівника-лідера розглядається вченими як:
наукова категорія сучасного менеджменту; специфічний вид практичної
діяльності, що базується на професійних і лідерських уміннях і навичках;
процес творчого пізнання, осмислення й перетворення освітньо-професійного
середовища [4, с. 65].
Здійснення цього процесу в умовах зростаючої ролі особистості
працівника вимагає від керівника знання його мотиваційних установок,
цінностей, творчого потенціалу, професійного рівня, що безпосередньо впливає
на результативність діяльності навчального закладу. З іншого боку, нові умови
професійної діяльності педагогічного персоналу ПТЗН вимагають від
адміністрації ефективно використовувати цей найважливіший виробничий
ресурс на основі розроблення й реалізації виваженої стратегії та політики
менеджменту персоналу, через які реалізуються цілі і завдання закладу.
Під стратегією та політикою менеджменту персоналу ми розуміємо
систему теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні задачі,
напрями роботи з персоналом, форми й методи діяльності. Вони
цілеспрямовано розробляються вищим керівництвом, кадровою службою,
профспілковою та громадськими організаціями з урахуванням загальних та
специфічних вимог щодо діяльності педагогічних працівників у системі ПТО, і
є з’єднувальним елементом, що об’єднує цілі і завдання діяльності закладу з
оперативною кадровою роботою [1, с. 104–105].
Виходячи з вищезазначеного, завданнями вдосконалення менеджменту
педагогічного персоналу ПТНЗ є:
- забезпечити ефективну діяльність навчального закладу та позитивні
результати праці кожного працівника;
- удосконалити соціально-психологічні аспекти трудової діяльності та
управління персоналом у процесі практичної діяльності;
- створити умови щодо підвищення конкурентоспроможності персоналу на
ринку освітніх послуг;
- удосконалити методи управління та оцінювання діяльності персоналу;
- розробити та реалізувати систему мотивації та стимулювання праці
персоналу, враховуючи сучасні підходи до кадрового менеджменту;
- створити гнучку систему відбору, розстановки, атестації, використання та
звільнення персоналу;
- розробити штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку
та взаємовідносин, робочі графіки, адаптовані до нових умов діяльності ПТНЗ;
- покращити взаємодію й співробітництво структурних підрозділів та
забезпечити належний морально-психологічний клімат у трудовому колективі;
- сприяти розвитку навчання, підвищення кваліфікації та просування по
службі працівників, їхнього прагнення до високопродуктивної праці;
- створити атмосферу командної роботи, за якої всі працівники повинні
зацікавлено виступати з пропозиціями та прагнути до їх впровадження;
- забезпечити умови реалізації передбачених трудовим законодавством
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прав і обов’язків персоналу, а також усвідомлення ними тих правил і норм, які
складають основу кадрових заходів, що регулюють соціально-трудові
відносини в колективі;
- здійснювати раціональну кадрову політику на основі кількісного і
якісного аналізу складу персоналу, потреби в педагогічних кадрах на
середньостроковий та довгостроковий період діяльності ПТНЗ;
- розробити й впровадити гнучку кадрову програму з урахуванням
діагностики персоналу та кадрової ситуації в цілому, а також перспективи
розвитку ринку праці в системі ПТО;
- організувати роботу з кадровим резервом щодо службово-професійного
просування педагогічних працівників у системі ПТО;
- здійснити нормативно-методичне, інформаційне та технічне забезпечення
управління персоналом, проведення консультацій, співбесід, розробку й
реалізацію рекомендацій з розвитку форм та методів управління персоналом.
До загальних принципів менеджменту педагогічного персоналу ПТНЗ
віднесено:
- науковість (використання сучасних наукових розроблень у сфері
управління персоналом);
- комплексність та системність (охоплення всіх сфер роботи з
персоналом та врахування взаємозв’язку й взаємозалежності окремих її
складових);
- послідовність і активність (у напрямі пошуку й залучення
кваліфікованих педагогічних працівників, їхнього подальшого професійного
розвитку в системі ПТО, надання можливості кар’єри);
- рівність і справедливість (повага до особистості, врахування інтересів
персоналу, об’єктивна оцінка результатів діяльності);
- моральність (переконання, норми, цінності, організаційна культура).
Саме тому, враховуючи думку вчених, менеджмент педагогічного
персоналу ПТНЗ має підпорядкуватися цілям, завданням, особливостям і
масштабам діяльності закладу, специфіці регіону, враховувати індивідуальний
підхід до кожного зі своїх працівників та значимість ролі людського фактору,
орієнтуватися переважно на забезпечення стратегії функціонування і розвитку
закладу в нових соціально-економічних умовах [3].
Звідси виникає необхідність активізації стратегії і політики менеджменту
персоналу ПТНЗ, яка пояснюється значною кількістю причин. До них
віднесемо:
- здійснення реформаційних процесів в економіці, політиці та соціальній
сфері;
- обмеження економічних та природних ресурсів;
- загальну нестабільність на ринку праці та освітніх послуг;
- врахування об’єктивних і суб’єктивних факторів впливу на професійну
діяльність педагогічного персоналу;
- виконання державних стандартів підготовки кваліфікованих робітників;
- забезпечення децентралізації ієрархічної структури управління ПТНЗ;
- стимулювання ініціативи та виконавської дисципліни працівників;
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- поширення горизонтальних зв’язків в діяльності персоналу,
налагодження співробітництва, партнерських стосунків, відповідальності й
довіри;
- створення сприятливих умов праці, оцінювання персоналу, підготовки та
підвищення професійної кваліфікації у системі післядипломної освіти;
- розроблення нормативно-правових і науково-методичних документів
(правил, положень, норм, інструкцій, рекомендацій, характеристик тощо);
- створення сучасної інформаційно-комунікаційної системи на основі
застосування ЕОМ, впровадження сучасних інформаційних технологій, засобів
управлінського зв’язку й комунікацій, методів моделювання, економікоматематичних методів з метою ефективного вирішення кадрових питань ПТНЗ.
Для розв’язання поставлених завдань значне місце в питаннях
удосконалення управління педагогічним персоналом ПТНЗ, на нашу думку, має
відводитися формуванню команди працівників як єдиного організму, який
здатний ефективно об’єднувати трудові зусилля, гнучко реагувати на зміни
робочих ситуацій та оточуючого середовища в цілому [7].
У командному управлінні персоналом нами враховуються такі фактори,
як:
1) здібності працівників (аналітичні, інтелектуальні, творчі, практичні,
комунікативні);
2) психологічна сумісність;
3) узгоджене бачення організаційних задач і розподілу відповідальності
для їх успішного вирішення;
4) максимальне включення кожного співробітника в робочий процес з
урахуванням професійних, ділових та особистих якостей;
5) володіння
співробітниками
відпрацьованими
процедурами
комунікаційної взаємодії в ході досягнення поставлених цілей;
6) створення умов щодо забезпечення спільного вироблення рішень,
генерації нових ідей, вибору оптимальних способів вирішення проблем;
7) підбір команди, розподіл ролей між членами команди з урахуванням
здібностей, індивідуальних можливостей, рівня професійної підготовки,
досвіду, творчого потенціалу.
Такий підхід, як показує практика та накопичений досвід, формує дієвий
спосіб взаємодії людей в закладі, який дозволяє ефективно використовувати
їхній інтелектуальний, енергійний, творчий потенціал, розвивати власні
здібності та плідно реалізувати їх у практичній діяльності, встановлювати
контакти й налагоджувати взаємозв’язки, долаючи перешкоди та орієнтуючись
на успіх, лідерство, стійкість до зовнішніх впливів.
На цій основі механізм реалізації менеджменту персоналу ПТНЗ в процесі
трудової діяльності розглядається нами як: система планів, норм, нормативів,
правил, традицій, процедур та комплекс організаційних, адміністративних,
соціальних, педагогічних, економічних та інших заходів, спрямованих
безпосередньо на підбір педагогічних кадрів, їхнє розміщення, використання,
навчання, мотивацію, підвищення кваліфікації, розвиток та службове
просування.
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У цьому процесі керівникові доводиться виконувати різні ролі та
відповідні функції. Ми підтримуємо думку Г Мінцберга, який розглядає роль
керівника стосовно управління персоналом як набір певних поведінкових
правил, які відповідають конкретній установі або конкретній посаді.
Вчений виділив десять управлінських ролей, які реалізуються у сферах
прийняття рішень, інформаційного обміну та міжособистісних стосунків
(кн. «Природа управленческого труда», 1973). У цьому процесі визначальна
роль керівника випливає з того, що він наділений повноваженнями приймати
рішення та координувати діяльність персоналу.
При цьому важливим в діяльності керівника є те, що в управлінні
персоналом тісно переплітаються його функції як: адміністратора,
організатора, спеціаліста, інформаційного центру, вихователя.
Так, у ролі адміністратора керівник використовує свої повноваження для
забезпечення функціонування навчального закладу, розробляючи й
реалізовуючи політику управління персоналом (комплектування штатів,
навчання, розстановка й переміщення кадрів).
Виконуючи функцію організатора, керівник створює умови для ефективної
праці, скоординованих дій працівників, зайнятих управлінням й практичною
діяльністю. Для цього керівник повинен чітко розуміти цілі діяльності, уміти
визначати найсуттєвіші в даному періоді завдання, оцінити передумови,
ресурси й методи їх вирішення в найближчий перспективі.
Як спеціаліст, керівник має бути професійно добре підготовленим,
володіти знаннями, навичками й досвідом практичної роботи у системі ПТО,
оскільки важливими функціями його діяльності є грамотна постановка завдань,
прийняття рішень, компетентний аналіз та ефективний контроль за їх
виконанням у навчально-виробничому та навчально-виховному процесах із
залученням педагогічного персоналу ПТНЗ.
Функція керівника як споживача, генератора й передавача інформації
ґрунтується на широких комунікативних зв’язках його з зовнішнім і внутрішнім
середовищем діяльності ПТНЗ. Завдяки цим зв’язкам він приймає інформацію
від її розповсюджувачів, експертів та підлеглих і сам є джерелом інформації
для зовнішніх організацій і власного персоналу.
Виховна функція керівника є особливо важливою, оскільки вона пов’язана
з керівництвом людьми та спрямована на розвиток трудового потенціалу
кожної особистості й колективу в цілому. Для цього необхідно, щоб керівник
умів впливати на підлеглих по можливості не силою наказу, а переконанням, а
також, щоб прийняті ним рішення стосовно результатів діяльності передбачали
виховні наслідки.
Підкреслимо, що в такому контексті інструментами виховання є позитивні
результати діяльності закладу, якщо вони справедливо пов’язуються з оцінкою
трудового внеску кожного працівника, сприяють зростанню його матеріального
добробуту й самоутвердженню в колективі. При цьому все більшого значення
набувають уміння керівника створювати в колективі таку моральнопсихологічну атмосферу, яка стимулювала б ефективну діяльність працівників і
блокувала небажані процеси, зокрема такі, що спричиняють непорозуміння або
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конфлікти [2].
Разом з тим, у взаємовідносинах керівника з працівниками вирішальне
значення має його авторитет як форма загальновизнаного неформального
(формального) впливу його на підлеглих, що базується на владі, знаннях,
моральних якостях, досвіді.
Відтак, джерелами авторитету керівника є посадовий статус і завойований
престиж. При цьому керівнику слід враховувати, що, доповнюючи один одного,
вони створюють організаційні, психологічні, мотиваційні передумови для
формування творчого колективу та нормального функціонування закладу.
Слід також додати, що реальною умовою створення авторитету керівника є
правильний стиль його спілкування з підлеглими й колегами, який викликає
доброзичливу реакцію людей на атрибути соціального статусу: необхідність
виконання посадово-функціональних обов’язків знаходить розуміння, методи
діяльності – схвалення, а особистісні якості – повагу. У цьому випадку можна
вважати, що керівник є одночасно формальним лідером і лідером колективу,
який користується службовим і особистим авторитетом та має всі необхідні
умови для здійснення влади у процесі управління персоналом ПТНЗ.
У зазначеному контексті важливим є розвивати такі риси діяльності
ефективного керівника, як:
• формулювання принципів діяльності для своїх підлеглих і для всієї
організації;
• делегування значної частини відповідальності іншим;
• урахування вимог конкретної ситуації;
• надання підлеглим можливості для самовираження;
• заохочення підлеглих до постановки перед собою високих цілей;
• раціональне використання робочого часу;
• прагнення до самовдосконалення;
• використання конструктивної критики щодо діяльності організації;
• розумний ризик і відповідальність [6, с. 72].
Стає зрозумілим, що результативність діяльності керівника ПТНЗ
залежить від таких факторів, як: влада, соціальний статус, особисті якості,
досвід на керівній посаді, освіта в галузі педагогіки та управління й бажання
працювати ефективним керівником.
Варто додати, що для досягнення успіхів в управлінні персоналом
керівникові потрібні відповідні здібності, обов’язковими серед яких є такі:
• технічні (здатність професійно, кваліфіковано, високоякісно
виконувати свої обов’язки);
• аналітичні (здатність ототожнювати ключові фактори ситуації, їх
взаємодію та визначати ті, які заслуговують найбільшої уваги);
• діагностичні (здатність визначати проблеми організації та причини
їх виникнення);
• концептуальні (здатність усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки,
можливості координації діяльності персоналу для досягнення поставлених
цілей найефективнішими способами);
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• комунікативні (здатність сприймати й оцінювати людей, входити з
ними в контакт, впливати на них та приваблювати до себе).
Існує багато класифікацій якостей, необхідних керівникові. Наведемо одну
з них, яка об’єднує сім груп якостей, і є, за нашою позицією, достатньо
ефективною в діяльності керівника ПТНЗ. Це:
• морально-етичні якості (особиста відповідальність за доручену справу,
чесність і добросовісність, уважне ставлення до людей, принциповість, уміння
сприймати критику й бути самокритичним);
• дисципліна та ставлення до праці (працелюбність, дисциплінованість);
• рівень знань (освіта, компетентність, ерудиція);
• організаційні здібності (діловитість, ініціативність, уміння працювати з
підлеглими, чітко та ясно висловлювати думки, створювати команду,
цілеспрямованість);
• забезпечення ефективної системи управління (уміння своєчасно
приймати рішення, забезпечувати контроль за їхнім виконанням; уміння
швидко орієнтуватися в ситуації та запобігати виникненню конфліктів);
• риси характеру (урівноваженість, наполегливість, комунікабельність,
порядність, скромність);
• інші якості (здоров’я, стаж роботи, зовнішній імідж).
Оскільки управління персоналом ґрунтується на взаємовідносинах
(формальних і неформальних) керівника-лідера з підлеглими, то особливо
високі вимоги ставляться до його психологічних якостей. Такими якостями є:
• атракція – здатність приваблювати до себе людей завдяки формуванню
в них у процесі спілкування позитивних емоцій;
• чесність, порядність, правдивість, висока вимогливість до себе й
підлеглих, відповідальність;
• справедливість, доброзичливість і повага в стосунках з підлеглими,
здатність створювати в колективі сприятливу атмосферу;
• знання
людської
психології
та
індивідуально-особистісних
властивостей підлеглих, методів ефективного впливу на них;
• емпатія – уміння поставити себе на місце іншого, вникнути в його
проблеми, потреби, інтереси, мотиви діяльність;
• толерантність – уміння в будь-яких умовах залишатися витриманим,
терплячим, ввічливим щодо висловлювань думок іншими, розсудливим і не
втрачати здатності приймати розумні рішення;
• рішучість, наполегливість, здатність до вольових дій;
• уміння мислити проблемно й перспективно, відрізняти реальні факти
від суб’єктивних думок;
• високий рівень емоційно-вольової сфери, психологічна стійкість і
врівноваженість;
• уміння впливати на людей, переконувати їх і досягати взаєморозуміння
[6, с. 72–73].
Отже, виходячи з психологічних аспектів управління, основою
забезпечення ефективного управління педагогічним персоналом ПТНЗ,
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орієнтованого на розкриття людських ресурсів, є здібність керівника позитивно
впливати на працівників, їхній психічний стан, почуття, думки та вчинки. Це
означає, що його вплив обґрунтований, конструктивний, а підлеглі з
розумінням виконують розпорядження, позитивно сприймають конкретну
ситуацію, виявляючи готовність змінювати свою поведінку та свої оцінки.
У рамках діяльності персоналу застосовується переконання як метод
психологічного впливу на підлеглих, спрямований на формування в них
поглядів і моральних критеріїв щодо виконання своїх обов’язків. Воно
ґрунтується на використанні керівником логічних доказів й аргументованого
впливу для формування в підлеглих позитивного ставлення до ситуації, а
відтак, – відповідних висновків і згоди діяти колективно, відповідально і
свідомо, адекватно актуальним завданням і потребам діяльності.
Керівник при цьому не повинен тиснути на підлеглих, а керуватися в
психологічному впливові на них принципами доцільності, науковості,
етичності, використовуючи їх як засіб впливу на внутрішні та зовнішні справи
персоналу, забезпечуючи у такий спосіб свідомий вибір шляхів і засобів
досягнення мети діяльності навчального закладу.
Для досягнення цілей діяльності ПТНЗ використовуються також різні
способи мотивації персоналу, за допомогою яких координується робота
працівників, реалізуються власні домагання виконувати її як найкраще.
Мотивація у дослідженні характеризується як процес спонукання себе та
інших до активної діяльності для досягнення особистих цілей і потреб, а також
цілей організації. Вона нарівні зі сприйняттям, емоціями й досвідом є
фундаментальним фактором поведінки людини в процесі трудової діяльності.
Це вимагає від керівника створення комплексу умов для ефективної праці
персоналу, що обумовлюється не тільки його потребами і мотивами, але й
трудовою ситуацією, морально-ціннісними орієнтаціями особистості,
поведінковими стандартами й нормами професійної діяльності [5].
З цього випливає, що трудова поведінка відіграє суттєву роль як
виконавська сторона трудової діяльності, зовнішній її прояв. Найбільш
загальними критеріями оцінки персоналу ПТНЗ є такі показники трудової
поведінки працівника: виконання взятих зобов’язань, якість роботи,
самостійність у роботі, компетентність, надійність, відношення до праці,
відношення до професії, дисциплінованість, прагнення до підвищення
кваліфікації, взаємини з колегами, учнями, їх батьками та іншими суб’єктами
освітньо-професійних послуг.
Як уже зазначалося вище, у процесі праці формуються морально-ціннісні
орієнтації особистості, які є результатом відображення у свідомості працівника
конкретної трудової ситуації. На основі сформованих у колективі цінностей
виникають або спеціально встановлюються правила, стандарти трудової
поведінки, групові норми. Стає очевидним, що цінність праці полягає як у її
самостійному значенні для розвитку особистості, реалізації її творчого
потенціалу, самовираження й самоутвердження, так і в тому, що вона є
способом задоволення потреб у різних благах, які водночас є своєрідними
цінностями для працівника й спонукають його до прийняття рішення діяти
Научный взгляд в будущее

24

Том 2. Выпуск 7

Педагогика, психология и социология

певним чином у конкретній ситуації, нести відповідальність за його результати,
виходячи з мети та завдань діяльності ПТНЗ.
Практичне використання розглянутих соціально-психологічних засад
управління педагогічним персоналом ПТНЗ має здійснюватися керівником з
урахуванням:
індивідуально-психологічних
властивостей
особистості
працівника; індивідуальних потреб працівника, їх динаміки та структури;
впливу конкретної ситуації на трудову поведінку працівника; відмінностей
сприйняття соціальної реальності працівниками; ефективного використання
професійного потенціалу працівника на рівні закладу з урахуванням
суб’єктивних і об’єктивних стимулів.
Звідси стає зрозумілим, що за своїм змістом робота керівника полягає в
тому, щоб впливати на поведінку та дії людей, спрямовуючи й мотивуючи їх на
досягнення особистих і спільних цілей, виходячи зі знання психології людини,
її специфічних рис та індивідуальних особливостей, оцінки професійних знань,
умінь, навичок.
Виходячи з цього, регулювання трудової діяльності персоналу є важливим
аспектом управлінської праці керівника, потребує великих витрат на
нормування, планування, розстановку, переміщення, мотивацію, координацію
персоналу в системі кадрового менеджменту з метою забезпечення
висококваліфікованого вирішення мети виробничих завдань [8, с. 20–22].
Її ефективність залежить і формується під впливом багатьох різнопланових
чинників.
Основні чинники ефективності трудової діяльності педагогічного
персоналу ПТНЗ представлено схематично (рис. 1).
Визначення мети діяльності
Планування діяльності
Кадрове забезпечення
Нормативно-правове забезпечення

Організаційно-управлінське
забезпечення
Матеріально-технічне
забезпечення

Ресурсне забезпечення
Створення умов для
ефективної діяльності
персоналу

Оперативне регулювання
начально-виробничого, навчальновиховного, трудового процесів

Ефективна трудова
діяльність персоналу
Підтримання
встановленого режиму
діяльності
Розвиток персоналу

Облік, контроль та оцінювання
результатів діяльності

Мотивування й оцінювання
персоналу

Рис.1. Основні чинники ефективності трудової діяльності персоналу
ПТНЗ
Згідно зі схемою, за своєю структурою трудова діяльність педагогічного
персоналу ПТНЗ – це системно організований процес забезпечення й підтримки
високоефективної праці кожного окремого працівника й трудового колективу в
цілому, який складається з двох груп чинників [3, с. 266–267].
Перша група охоплює підготовчі заходи, у процесі виконання яких
створюються необхідні умови для діяльності персоналу, без чого взагалі
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неможлива нормальна робота будь-якого структурного підрозділу, а про якийсь
рівень ефективності немає й мови. Друга має регламентуючий характер та
спрямована на підтримання встановленого порядку діяльності, виконання
посадових інструкцій, штатного розкладу, які обумовлюють організаційноправовий статус працівників, визначають їхні конкретні завдання, обов’язки та
права, повноваження, відповідальність щодо виконання плану роботи ПТНЗ на
навчальний рік, робочих навчальних планів за напрямами діяльності, розкладу
занять, календарних графіків масових заходів тощо.
Наразі, для цього необхідно: створити умови для ефективної трудової
діяльності персоналу; використовувати активні форми і методи управлінського
впливу; формувати сумлінне ставлення до праці; підтримувати і регулювати
встановлений режим діяльності; створити сприятливий психологічний
мікроклімат; підвищити матеріальну зацікавленість працівників; забезпечити
неперервний розвиток персоналу; включити до плану роботи закладу
проведення заходів, що сприяють повному розкриттю особистого потенціалу
працівників і росту їхньої здатності вносити вклад у спільну діяльність.
На наш погляд, реалізація представленої схеми забезпечує
цілеспрямований вплив на діяльність педагогічних працівників, підвищує
мотивацію до праці, сприяє зростанню професійного рівня, посилює взаємодію
й співробітництво між керівником та підлеглими, формує трудову поведінку
людей та сприяє досягненню поставлених цілей у конкретних умовах
функціонування ПТНЗ і максимальних результатів у роботі колективу.
Висновки. На рівні узагальнення матеріалів дослідження зазначимо, що
основними напрямами вдосконалення менеджменту педагогічного персоналу
ПТНЗ у процесі трудової діяльності є такі: створення сприятливих умов для
ефективної роботи персоналу, запровадження гнучкої системи післядипломної
освіти працівників; організація трудової адаптації персоналу до змін;
професійно-кваліфікаційне просування працівників для реалізації власних цілей
і цілей управління; забезпечення повнішого використання здібностей, інтересів
і нахилів працівників, їхнього професійного потенціалу, творчого підходу до
справи; впровадження у практику нововведень, щоб у такий спосіб підвищити
гнучкість навчального закладу до зовнішніх впливів та його
конкурентоспроможність в ринкових умовах розвитку ПТО.
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Аннотация. Рассматривается проблема усовершенствования менеджмента
педагогического персонала ПТУЗ; раскрываются задачи, принципы, организационные
формы, содержание и механизмы реализации управления персоналом; доказывается
необходимость активизации стратегии и политики менеджмента персонала ПТУЗ.
Выделены роли и функции руководителя, определены черты деятельности эффективного
руководителя, классифицированы качества личности руководителя ПТУЗ. Определены
основные направления инновационного развития ПТУЗ с учетом региональных условий
деятельности и потребностей экономики.
Ключевые слова: менеджмент педагогического персонала ПТУЗ, стратегия и
политика менеджмента персонала ПТУЗ, механизм реализации менеджмента персонала
ПТУЗ, функции руководителя, черты деятельности эффективного руководителя, факторы
эффективности трудовой деятельности педагогического персонала ПТУЗ.
Abstract. The article discussed issues related to the study of important aspects of management
of pedagogical staff of vocational and technical institutions in the process of labour activity. The
tasks, principles, organizational forms, the content, directions and the mechanism of control
teaching staff in the new socio-economic conditions of functioning of vocational and technical
institutions are lighted by the author on the basis of the detailed analysis of literary sources and
analyzed the main concepts of the identified problems.
Proved the necessity of revitalization of the strategy and policy of personnel management of
vocational schools, revealed their essence, tasks and principles of the vocational and technical
education system. Clarified the tasks of team personnel management given the conditions of such
activities. In the research work is paid the considerable attention to the main roles and respective
functions of the head of the educational institution in the management of the teaching staff;
highlighted the typical features of activities of effective leader and affecting its effectiveness factors;
classified the compulsory skills and necessary qualities of the modern leader that form the
foundation of effective management of personnel.
Having considered the socio-psychological bases of management of pedagogical staff of
vocational schools are defined the structures of the effective employment of work of pedagogical
workers and analyzed two groups of factors that have preparatory and prescriptive in establishing
the normal operation of any structural units of vocational and technical institutions on the basis of
implementation of job descriptions, staff schedule and provision of the appropriate legal status of
workers on the direction of their activities.
In the conclusions summarized the results of a study on this stated issue.
Keywords: management of vocational teaching staff, strategy and policy management staff of
vocational schools, personnel management mechanism for the implementation of vocational
schools, the tool head, the features of effective business leader, driver of employment vocational
teaching staff
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Анотація. Розглядаються питання застосування інноваційних технологій,
зокрема кібернетично-математичних психо- акме генетичних для підвищення
якості освіти особи на основі педагогічної акмеологічної собріології.
Ключеві слова: акмеологія, педагогіка, собріологія, нейропедагогіка,
кібернетика, генетика, освіта.
Вступ. В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії
Акмеології (УАА) досліджується актуальна проблема тверезого способу життя
в сім'ї та суспільстві: в родині, дитячому садку, школі, ВУЗах - на основі
авторської інноваційної технології за допомогою кібернетично-математичної
педагогічно - собріологічної інформаційної системи (КМАП-С-ІС). Собріологія
– це наука про тверезість. Її мета по суті – науково обґрунтувати і розробити
шляхи збереження природної тверезості, або поновити її, якщо вона була
втрачена.
Основний текст. Автором особлива увага приділяється застосуванню
матеріалів, методів та принципів такої науки, як акме- нейропедагогіка до
вирішення проблем собріології. Нейропедагогіка - нова міждисциплінарна
наука розвитку і виховання людини; це нові наукові теоретичні, емпіричні і
практичні, дані стосовно різних типів функціональної організації мозку у
юнаків і юнок; нові знання про функціональний розвиток мозку дитини і
дорослого; нові стратегії експериментального дослідження активного і
змістовного відношення особи до життєдіяльності; нові наукові програми,
методики, технології роботи з людиною; нові нейропсихологічні методи
діагностики та прогнозу психічного розвитку; нові форми психологічної
корекції поведінки дитини і дорослого на основі творчої педагогіки для
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розкриття креативних можливостей людини; нові наукові підходи до
гендерного навчання і виховання у родині, дошкільних установ, школах, Вузах,
установ післядипломної освіти та неперервного навчання і самонавчання; це
базова наука, що об’єднує такі науки як: нейроанатомія; нейробіологія;
нейроморфологія;
нейропсихологія;
нейрофізіологія;
нейрогенетика;
психогенетика тощо. Головна мета НейроПедагогіки - «допомогти вчителям,
викладачам оптимально и творчо вирішувати педагогічні задачі,
використовуючи знання про індивідуальні особливості мозкової організації
вищих психічних функцій».
НейроПедагогіка - нова міждисциплінарна наука розвитку і виховання
людини; нові наукові теоретичні, емпіричні і практичні, дані стосовно різних
типів функціональної організації мозку у юнаків і юнок; нові знання про
функціональний розвиток мозку дитини і дорослого; нові стратегії
експериментального дослідження активного і змістовного відношення особи до
життєдіяльності; нові наукові програми, методики, технології роботи з
людиною; нові нейропсихологічні методи діагностики та прогнозу психічного
розвитку; нові форми психологічної корекції поведінки дитини і дорослого на
основі творчої педагогіки для розкриття креативних можливостей людини; нові
наукові підходи до гендерного навчання і виховання у родині, дошкільних
установ, школах, Вузах, установ післядипломної освіти та неперервного
навчання і самонавчання; базова наука, що об’єднує такі науки як:
нейроанатомія;
нейробіологія;
нейроморфологія; нейропсихологія;
нейрофізіологія; нейрогенетика; психогенетика.
Головна мета кібернетично-акмеологічної нейропедагогіки застосування комп’ютерних інноваційних технологій для автоматизації
проблем нейропедагогіки з метою виявлення ефективних та оптимальних
методик, алгоритмів, програм розвитку, виховання, удосконалення та
самовдосконалення акме- людини. Кібер- Акме Нано Психогенетика - це нова
наука (новий світогляд), що вивчає кореляції між наноструктурними і
психогенетичними перетвореннями, між психогенетичними процесами (філо- і
онто генезу) з нанопроцесами, що впливають на генотип і фенотип; це наука
про психофізіологічні процеси та їх моделювання на комп’ютері; це технологія
(методологія) дослідження людини за допомогою комп»ютерно математичного інструментарію; це акмеологічно-математичне моделювання
психогенетичних процесів; це наука про створення штучних нейро мереж, що
імітують природні психогенетичні процеси головного мозку людини; це наука
про створення штучного інтелекту за допомогою кібернетично-акмеологічного
інструментарію.
Кібер- Акме Нано- технологія (КАН-Т) - це інструментарій дослідження
біосистем людини за допомогою вбудовування штучних наноструктур в базові
системи особи (10 систем): зору, слуху, сприйняття (відчуття), смаку, нюху,
кінестетичних гештальт-образів. Це дослідження сили думки і її відображення у
нанопроцесах; коду духовності, совісті, моральності; створення мозкового
наносередовища, що змінює психогенетичні процеси за допомогою
синергетики, самоорганізації та самовдосконалення.
Научный взгляд в будущее

29

Том 2. Выпуск 7

Педагогика, психология и социология

Гносеологічні аспекти КАН-Т та нанонауки. КАН-Т- базується на
концепції і принципах таких нанонаук як: нанохімія, нанофізика, нанобіологія,
наномедицина,
нанометрологія,
нанотехнологія,
нанокібернетика,
наноматематика,
наноакмеологія,
наногенетика,
нанопсихологія,
нанопсихогенетика тощо.
Галузі КАН-Т: галузь, що вивчає генопсихічні
процеси, обумовлені природними наноструктурами мозку, нервовою та
нейрогуморальною системами: генопсихічні процеси на основі природних
процесів в наноструктурах (некеровані генопсихічні процеси); генопсихічні
процеси на основі штучних процесів в наноструктурах (керовані і обумовлені
оператором генопсихічні процеси); галузь, що вивчає генопсихічні процеси, що
обумовлені
штучно-створеними
і
керованими
або
некерованими
наноструктурами, які вбудовані у мозок, у нервову та нейрогуморальну
системи; галузь, що вивчає генопсихічні процеси, що обумовлені впливом
систем
(пристроїв
приборів,
чипів,
наночипів,
наноботів,
мікровипромінювачів,
мікроперемикачів,
мікрокомп’ютерів,
ДНКмікрокомп’ютерів), які створені на базі інноваційних досягнень нанотехнології.
Реалізація КМАП-С-ІС дозволяє видавати рекомендації, поради, алгоритми,
програми, методики з проблем тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві в
локальному і глобальному (мережевому) режимах. Кібер - Акме Нано
технологія аналізу людини використовуються для дослідження Центру
Свідомості, Підсвідомості та Над свідомості (інтуїції). Центр є продуктом
роботи усього Мозку разом з його нейромережами і мабуть являє собою деяку
реально-віртуальну модель (структуру) або психо генетичну нано структуру,
яка «відповідає» за процеси інтеграції усього мозку у вигляді візуальних,
аудіальних та кінестетичних гештальт - образів. Проектування «Центру
Свідомості і Волі» на комп’ютері за допомогою КАН-Т здійснюється за
допомогою кібернетично-математичних акме- евристичних алгоритмів (КМАЕА) і програм у середовищі Кібер - Акме- Психо генетичної аналітикоекспертної ергатично-ергономічної інформаційної системи (КАПАЕЕЕ-ІС).
Авторське дослідження враховує таке поняття як типи людини. Існує наступна
класифікація типів особистості на основі типів темпераменту людини. За
Гіпократом (YI до н.е.) на основі 4- х базових рідини: кров, слизь, жовта та
чорна жовч: меланхолік, флегматик, холерик, сангвінік. За Є. Кречмером на
основі типів конституції організму: пікнічний, лептосомний, атлетичний,
диспластичний + психологічна конституція: шизоїдна, циклоїдна:
циклотимічний або іраціональний (гіпоманічний, синтоний, флегматичний);
шизотимічний або раціональний (гіперерестетичний, власне шизотимічний,
астенічний); в’язкий. За І.Павловим (на основі типів нервової системи): сильна,
урівноважена
рухома
нервова
система.
Інтегрована,
комплексна
(соціоністична). Існує велика кількість класифікацій типів темпераменту в
залежності від різних його властивостей, що беруться до уваги автором при
різних класифікаціях. Основні властивості: швидкість і сила емоційних реакцій;
рівень активності і ведучі почуття; тип емоційності: екстраверсія – інтраверсія,
невротизм – стабільність; реактивність і активність; загальна психічна
активність та емоційність. Похідні (часткові) властивості: сенситивність;
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активність і реактивність; темп реакції; пластичність; регідність;
екстравертованість; інтравертованість; емоційне збудження тощо.
Висновки. Внаслідок проведеного дослідження автором спроектована і
реалізована комп’ютерна ергатично-ергономічна кібернетично-математичної
педагогічно-собріологічної інформаційної системи (КМАП-С-ІС) з метою
формування та аналізу психо-генетичного педагогічного паспорту (ПГПП)
особи в якому налічується більше 4500 потенціально-ресурсних рис людини,
для видачі індивідуально-колективних рекомендацій з проблем тверезого
способу життя в on- / off- line режимах. ПГПП формується за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення з урахуванням індивідуальних рис
людини (онто- і філо- генезу). При цьому враховуються базові здобутки
собріології та таких наук, як педологія, педагогіка, андрагогіка, ювенологія,
геронтологія, психологія, праксеологія, генетика, холістологія тощо. Реалізація
КМАП-С-ІС дозволяє видавати рекомендації, поради, алгоритми, програми,
методики з проблем тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві в
локальному і глобальному (мережевому) режимах.
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оценочных средств (ФОС) в компетентностном формате для системы
педагогического образования. Предложена четырехэтапная процедура
формирования ФОС, основанная на декомпозиции содержания компетенций и
их адаптации к содержанию учебной дисциплины.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный
стандарт, фонд оценочных средств, компетентностный подход,
декомпозиция содержания компетенции, проверка сформированности
компетенций.
Вступление.
Впервые требование наличия фондов оценочных средств (ФОС) были
сформулированы во ФГОС ВПО (2009-2011 гг.): «Для аттестации обучающихся
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций» [3].
Обновленные стандарты ФГОС ВО (2014-2016 гг.) соответствующие
требования не содержат, однако наличие ФОС и требования к ним нормативно
закреплены в Законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) и
Приказе Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», «образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов» [1; ст. 2, п. 9].
В Приказе Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 конкретизируются
соответствующие положения:
• обязательным элементом рабочей программы дисциплины (модуля) и
программы практики является фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся [2; п. 18, 19];
• оценочные средства представляются в виде фондов оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации [2; п. 20];
• определен состав ФОС для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике и итоговой
(государственной итоговой) аттестации:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций в
соответствии с этапами их формирования, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций и результатов освоения образовательной
программы [2; п. 21, 22].
На основании изложенных требований можно заключить, что фонд
оценочных средств – совокупность инструментальных (база заданий для
измерения уровня достижения установленных результатов обучения) и
нормативно-методических (перечень компетенций с указанием этапов их
формирования и показатели, процедуры, а также критерии оценивания и
руководства для проведения контрольных мероприятий) материалов.
Поскольку результаты обучения во ФГОС ВО сформулированы в
компетентностном формате, в состав ФОС необходимо включать средства
проверки сформированности именно компетенций, что вызывает наибольшие
затруднения у разработчиков. При этом ряд дисциплин в структуре подготовки
будущих специалистов имеет большое содержательно-предметное значение, в
том числе не связанное с формируемыми компетенциями. Поэтому оценочные
средства должны включать два блока, оценивающие, с одной стороны, качество
усвоения предметных знаний и умений – контрольно-измерительные
материалы (КИМ), с другой стороны – уровни сформированности компетенций
– компетентностно-оценочные средства (КОС) [4].
В нормативных документах состав фонда оценочных средств представлен
в достаточно общем виде, а процедуры его формирования находятся в
компетенции образовательной организации, поэтому существуют различные
подходы к созданию ФОС. В изученных положениях образовательных
организаций высшего образования процедура создания ФОС рассматривается
как сложный многокомпонентный проектно-аналитический процесс, ряд этапов
которого предполагает вовлечение больших педагогических коллективов, а
количество этапов этого процесса доходит до 17. Отлично проработанные,
научно обоснованные, эти процедуры хороши для научных исследований, но их
чрезвычайно сложно и трудоемко применить на практике.
Основной текст.
Нами сделана попытка разработать процедуру формирования ФОС
максимально «дружественной» к разработчикам и наименее трудоемкой. За
основу процедуры принят минимальный состав ФОС, определенный в
названных выше нормативных документах. В результате получается 4 этапа
формирования ФОС. Для удобства анализа и фиксации его результатов полезно
заполнять приведенные ниже таблицы 1–2:
Таблица 1
Перечень компетенций и оценочных средств
Виды оценочных
Критерии
Предмет
Объект оценки
средств
оценивания
оценивания
компетенции
показатели
Авторская разработка
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Таблица 2

Этапы формирования компетенций
№
п/п

Разделы (темы) дисциплины
(в т.ч. промежуточная
аттестация)

Код
компетенции

Наименование
оценочных
средств

Авторская разработка

1. Отбор компетенций, закрепленных за дисциплиной, определение этапов
их формирования.
Первая часть задачи достаточно формальна (компетенции распределены в
учебном плане). Определение этапов их формирования – выявление разделов
(тем) дисциплины, при изучении которых формируются соответствующие
компетенции. Заметим, что при этом возникает задача разработки оценочных
средств для текущего контроля, прямо не указанная в нормативных
документах.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций в
соответствии с этапами их формирования.
Показатели (индикаторы) – конкретизированный перечень ожидаемых
результатов обучения.
Основная проблема этапа заключается в том, что требуется проведение
декомпозиции формулировок компетенций до уровня измеримых показателей
(индикаторов) оценивания.
Рассмотрим возможные варианты этого этапа.

Рис. 1. Пример 1 декомпозиции компетенций.

Авторская разработка

Формулировка и содержание компетенции соответствуют предметному
содержанию дисциплины, позволяют получить проверяемые (измеримые)
показатели на уровне планируемых результатов (знать-уметь-владеть).
Формулировка и содержание компетенции соответствуют предметному
содержанию дисциплины, однако не позволяют получить проверяемые
(измеримые) показатели на уровне планируемых результатов (знать-уметьвладеть) – требуется дополнительная конкретизация, какие конкретно методики
и технологии должен продемонстрировать обучающийся.
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Рис. 2. Пример 2 декомпозиции компетенций.

Авторская разработка

Рис. 3. Пример 3 декомпозиции компетенций.

Авторская разработка

Формулировка и содержание компетенции НЕ соответствуют предметному
содержанию дисциплины. На этапе декомпозиции планируемых результатов
(знать-уметь-владеть) содержание компетенции конкретизировано, однако еще
не позволяют получить проверяемые (измеримые) показатели – требуется
дополнительная конкретизация, какие конкретно понятия, алгоритмы и методы
должен продемонстрировать обучающийся.
На основе полученных показателей формулируются критерии оценивания.
3. Разработка типовых заданий для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Главная задача этого этапа – сначала определить виды оценочных средств,
которые будут использованы. Это зависит как от содержания дисциплины,
содержания компетенции, так и от формы промежуточной аттестации.
Так, для примера 1 (рис. 1) контроль целесообразно осуществлять с
использованием, в первую очередь, заданий лабораторно-практического типа
(текущий контроль, зачет – лабораторные работы, экзамен – защита проекта).
Другие виды оценочных средств будут иметь вспомогательный характер.
Для примера 2 (рис. 2) контроль целесообразно осуществлять с
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использованием заданий, позволяющих не только продемонстрировать уровень
подготовки, но и накопить материал для будущей профессиональной
деятельности (портфолио, кейс-задачи, проект и т.д.).
В примере 3 (рис. 3) и компетенция, и реализующая ее дисциплина имеют
ярко выраженный фундаментальный характер. Обучающийся должен
продемонстрировать как знание теории, так и ее применение на практике. В
ходе текущего контроля целесообразны устные и письменные проверочные
(контрольные) работы, коллоквиумы, тестирование и т.д. Промежуточная
аттестация может проводиться в традиционных формах зачета/экзамена, но
возможны и контрольная работа, защита портфолио и т.д.
На основе проведенного анализа разрабатываются конкретные задания
выбранных видов оценочных средств. На этом же этапе разрабатываются
задания для самостоятельной работы студентов. При разработке заданий
полезно
использовать
конструктор
учебных
задач
для
оценки
сформированности компетенции, основанный на таксономии Б. Блума.
В процессе разработки конкретных оценочных материалов завершается
заполнение таблиц 1 и 2.
4. Разработка методических материалов.
Имеющиеся оценочные средства и заполненные таблицы 1 и 2 позволяют
составить методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, содержащие руководства
для проведения контролирующих мероприятий, а также шкалы оценивания.
Заключение и выводы.
В статье был рассмотрен один из возможных подходов к формированию
фонда оценочных средств (ФОС) в компетентностном формате.
Были
получен
алгоритм
разработки
ФОС,
основанный
на
последовательной декомпозиции содержания компетенций и их адаптации к
содержанию учебной дисциплины и включающий следующие этапы:
1. Отбор компетенций, закрепленных за дисциплиной, определение этапов
их формирования.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций в
соответствии с этапами их формирования.
3. Разработка типовых заданий для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы.
4. Разработка методических материалов.
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Abstract
The article describes one of possible approaches to formation of the Fund assessment tools
(FAT) in the competence format.
Was obtained the algorithm of development of FAT, based on the sequential decomposition of
the contents of the competences and their adaptation to the content of the discipline and includes
the following steps:
1. Selection of competencies assigned to the discipline definition of the stages of their
formation.
2. Description of indicators and criteria for evaluation of competencies in accordance with
the stages of their formation.
3. Development of common tasks for assessment of knowledge, skills and (or) experience
activities that characterize the stages of formation of competences in the process of development of
an educational program.
4. The development of teaching materials.
Key words: federal state educational standard, the Fund of assessment tools, competencybased approach, decomposition of the content of competence, validation of competence
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Аннотація. У статті розглядаються значення, види та методика
використання практичних методів навчання природознавству, підкреслено їх
корекційне, виховне, розвивальне значення в підготовці до самостійного
життя учнів спеціальної школи.
Ключові слова: учні з особливими освітніми потребами, спеціальна школа,
практичні методи навчання, ефективність та корекційна спрямованість
навчання.
Вступ.
На сучасному етапі розвитку спеціальної школи актуальними залишаються
питання підвищення ефективності навчання та виховання дітей з особливими
освітніми потребами, впроваждення інновацій у галузі варіативних форм,
методів та змісту навчання.
Проблемі підвищення ефективності навчання присвячено багато праць
видатних педагогів і психологів (В. Бондар, І. Єременко, В. Липа, С. Миронова,
В. Синьов, В. Турчинська, О. Хохліна та ін.), в яких зазначається, що
ефективність навчання є показником того, як у процесі навчальної діяльності
конкретні її результати перетворюються в ті, які мають соціальну значущість.
При цьому всі автори наголошують, що методи навчання, які мотивують учнів
до навчання, сприяють розвитку їх піднавальної діяльності, набуттю
практичних вмінь і навичок, готують до самостійного життя повинні відігравати
провідне місце у навчально-виховному процесі школи. До зазначених
дидактичних методів і належать практичні методи навчання природознавству,
корекційна і розвивальна роль яких не в повній мірі ураховується вчителями
спеціальних шкіл.
Основний текст.
Розглядаючи педагогічний аспект проблеми, слід зазначити, що основним
засобом підвищення якості роботи школи є активізація навчального процесу на
всіх його ланках і етапах (Г. Блеч, Є. Березняк, С. Миронова, В. Синьов та ін.).
При вивченні природознавчого матеріалу найбільш ефективними стають
практичні методи навчання, оскільки в процесі практичного аналізу об’єктів
природи беруть безпосередню участь органи почуття, показники яких слугують
основним джерелом одержаних відомостей.
З точки зору психологічного аспекту проблеми, підвищенню якості
природознавчих знань сприяє широке використання практичних методів
навчання, у зв’язку з тим, що під час практичних дій учні самостійно шляхом
практичного аналізу вчаться розмежовувати істотне і не істотне в предметах і
явищах природи, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,
робити висновки (І. Підласий, Н. Побірченко, О. Хохліна та ін.).
В більшості праць педагогів і психологів (Ю. Бабанський, С. Миронова,
Н. Менчинська, В. Синьов, О. Хохліна та ін.) педагогічний і психологічний
аспекти вивчення проблем розглядаються у тісному взаємовз’язку.
Керівництво практичною роботою учнів з особливими освітніми потребами
є складним процесом і вимогає вироблення спеціального алгоритму дій з боку
вчителя, який може виглядати наступним чином: постановка мети роботи;
проведення інструктажу; керівництво самостійним виконанням робіт учнями;
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аналіз результатів і висновків; фіксація результатів.
Одним із практичних методів роботи школярів, який найчастіше
використовується вчителями природознавства є розпізнавання й визначення
природних об’єктів і явищ. Для цього використовуються різноманітні і
натуральні об’єкти: живі рослини, гербарії, колекції, зразки грунтів тощо.
Розпізнавання включає аналіз зовнішніх властивостей об’єктів неживої і
живої природи, тобто носить морфологічний характер. Вчителю необхідно
сформулювати завдання таким чином, щоб потрібні дії були перераховані в
правильній послідовності. Уміння розпізнавати, розрізняти в процесі порівння
розвиваються в уміння визначати. Визначення видноситься до практичних робіт
як морфологічного, так і ситематичного характеру. Розрізняючи окремі частини
рослини, органи тварин, цілі рослинні й тваринні об’єкти, школяри підходять до
розуміння цілістного сприйняття природи. На цій основі вони також вчаться
визначати і класифікувати об’єкти природи по певних ознаках.
Метод спостереження є найбільш використовуваним практичним методом у
процесі вивчення природознавства. Відомо, що спотреження - це
цілеспрямоване, безпосереднє почуттєве сприйняття предметів і явищ з метою
їхнього пізнання. В історії розвитку спеціальної методики природознавства
спостереженням приділяли велику увагу Л. Ісаєнко, В. Постовська, Л. Співак,
Л. Стожок, А. Усвайська, К. Ягодовський. Однак необхіно зазначити, що цей
метод пропонується, як правило, використовувати у зв’язку з фіксацією змін у
природі, а також під час проведення екскурсій.
У сучасній методиці викладання розрізняють спостереження як наочний
метод і спостереження як різновид практичного методу. У першому випадку
учні спострігають досліди, таблиці, картини, які демоструються вчителем, а в
іншому – спостерігаючи школярі виконують різні роботи (замальовують,
записують, вимірюють, складають гербарії, колекції тощо).
Короткочасні спотереження пропонуються на уроці (робота з роздавальним
матеріалом) і на екскурсіях (звичайно це фенологічні спостереження). Тривалі
спостереження проводяться у куточку живої природи на пришкільній ділянці.
Всі види спостережень нерозривно пов’язані з різними шкільними
експериментами. Експеримент не тільки збагачує учнів новими знаннями,
уміннями і навичками, а й сприяє перевірці наявних знань, глибокому та
усвідомленному їхньому засвоєнню, здійсненю зв’язків з життям, з майбутньою
самостійною діяльністю.
Шкільний експеримент здійснюється в ході лабораторних і практичних
робіт. Метою лабораторних робіт є набуття нових знань, а практичних робіт їхнє закріплення і конкретизація. Лабораторні заняття з природознавства
найчастіше проводяться фронтально, з індивідуальною роботою учнів, при
цьому необхідно дотримуватися поетапності у навчанні учнів при проведенні
таких робіт, пропонуючи наступну послідовність їх виконання (Л. Рум’янцева,
Л. Співак. Л. Стожок): перший етап - фронтальне проведення лабораторної
роботи з показом і під керівництвом учителя; другий етап - фронтальне
проведення лабораторної роботи без показу вчителем, але за словесною
інструкцією з наданням допомоги у вигляді спеціальних питань; третій етап
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самостійний перенос учнями отриманих знань, умінь і навичок при вирішенні
нових завдань із використанням письмової інструкції. Особливу увагу
необхідно приділяти правилам дотримання техники безпеки. Учитель в процесі
проведення лабораторних робіт повинен керувати не тільки пізнавальним
процесом учнів, а й їхніми діями, а також перевіряти чи розуміють вони, що і як
треба виконувати.
Лабораторні роботи зазвичай проводяться при вивченні фізіологічних
процесів, тому що експеримент найбільш переконливо дозволяє розкрити
причинні зв’язки між спостережуваними явищами і внутрішніми
фізіологічними процесами.
Експеримент може бути короткочасним і тривалим. Прикладом
короткочасного експерименту є лабораторні роботи з вивчення складу, будови
квітки, фізичних властивостей грунту, підрахунку частоти пульсу та ін.
Тривалий експеримент на уроках цілком не проводять, а тільки закладають
дослід і обговорюють його результати. Прикладом тривалих експериментів
можна назвати з’ясування впливу певних умов на ріст і цвітіння рослин,
вивчення поводження різних тварин.
Особливе місце в навчанні природознавству учнів спеціальної школи
займають практичні роботи, які проводяться на навчально-дослідній ділянці.
Цей вид діяльності дозволяє школярам не тільки перевірити свої знання на
практиці, глибше пізнати й закріпити досліджуванний матеріал, але й сприяє
їхньому загальнофізичному розвитку, розвитку всіх м’язів, координації рухів, а
також розвитку дрібної моторики пальців. При організації практичної роботи
на навчально-дослідній ділянці необхідно провести попередню бесіду, що
сприятиме свідомому відношенню учнів до майбутньої роботи. Після бесіди й
постановки мети роботи необхідно провести інктруктаж у класі або на ділянці.
Іноді, наприклад, перед тим як викопати ями для посадки дерев, учням
пропонується накреслити на аркушах паперу розміри ям, вказавши ширину й
глибину, а потім перенести свої розрахунки на ділянку. Дітям також необхідно
показати, що вони повинні робити, у якій послідовності, як користуватися
інвентарем. Після цього варто перевірити, чи всі учні зрозуміли настанови
вчителя. Аналізуючи результати і якість виконаної роботи школярами,
необхідно оцінити як кожного учня окремо, так і весь клас. Практичні роботи з
природознавства проводяться на уроках і позаурочний час, на навчальнодослідній ділянці, у куточку живої природи, а також під час екскурсій.
Заключення та висновки.
Застосування практичних методів навчання при вивченні природознавства
в спеціальній школі має велике корекційне, освітнє, розвивальне і виховне
значення, оскільки практичні методи не тільки відіграють істотну роль при
формуванні знань про об’єкти і явища природи, але й служать засобами
організації і стимуляції розумової діяльності школярів. Систематичне і
методично правильне використання практичних методів в навчанні
природознавству сприяє усвідомленому, а не механічному засвоєнню знань
учнями, вихованню працьовитості, наполегливості, упевненості у своїх силах та
підготовці школярів до самостійного життя у сіспільстві.
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Abstract
The article deals with the significance, types and methods of using practical methods of
teaching natural science, emphasizing their correctional, educational, developmental importance in
preparing for the independent life of pupils of a special school.
The systematic and methodologically correct use of practical methods in the study of science
contributes to the conscious, rather than the mechanical acquisition of knowledge by students, the
education of hard work, perseverance, confidence in their strength and preparation of students for
independent living in society.
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Анотація: У статті визначено критерії професійної компетентності,
виявлено
показники
сформованості
професійної
компетентності,
охарактеризовано рівні професійної компетентності майбутніх учителів
початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, критерії
та рівні професійної компетентності, інклюзивна освіта, інклюзія, діти з
особливими освітніми потребами.
Постановка проблеми. З початком впровадженням в Україні інклюзивної
освіти, як вимоги часу та міжнародних норм щодо прав осіб з обмеженими
можливостями, з’явилася необхідність налагодження роботи вчителя з
особливою групою дітей. Проблема визначення рівня професійної
компетентності учителів початкової школи в умовах впровадження інклюзивної
освіти є актуальною, тому що від рівня компетентності вчителя залежить
ефективність його професійної діяльності, а отже – компетентність його учнів,
які є майбутнім нашого суспільства.
На підставі визначення сутності професійної компетентності майбутнього
вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти було
конкретизовано компоненти її структури, що дало змогу провести діагностичну
роботу, виявити критерії та показники і охарактеризувати рівні сформованості
означеної компетентності.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є
визначення критеріїв та рівнів сформованості професійної компетентності
майбутніх учителів початкової школи в умовах впровадження інклюзивного
навчання.
Аналіз останніх досліджень. Для визначення критеріїв, показників та
рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів
початкової школи було проаналізовано останні дослідження з цього питання.
Так, І. Пальшкова виділяє професійно-змістовий, технологічний та
професійно-особистісний компоненти професійної компетентності. [4, с.5]
С. Скворцова розглядає професійно – діяльнісний, комунікативний та
особистісний компоненти професійної компетентності вчителя початкової
школи. [7, с.634-640]
О. Липчанко-Ковачик вивчала мотиваційний, когнітивний, діяльнісний,
особистісний критерії професійної компетентності майбутніх вчителів
початкової школи. [3, с.77]
О. Волченко виділяє професійно-мотиваційний, змістово-операційний,
персоналізований, результативний критерії. [1, с.82]
До критеріїв професійної компетентності майбутнього вчителя початкових
класів
О.
Третяк
відносить:
ціннісно-орієнтаційний;
когнітивний;
технологічний; особистісно-професійний; оцінно-результативний. [8, с.11]
Дослідженням інклюзивної компетентності та визначенням критеріїв та
рівнів її сформованості займалася О. Кучерук, вона виокремила наступні
критерії: особистісний, інтелектуальний та аналітико-оцінний. [2, с.9]
Виклад основного матеріалу.
На основі наукових робіт вищезазначених дослідників, нами було обрано
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наступні критерії та визначено показники для дослідження рівня сформованості
професійної компетентності вчителів початкової школи в умовах впровадження
інклюзивної освіти: інтелектуальний, діяльнісний, особистісний.
Критерії та показники рівнів сформованості професійної
компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах
інклюзивної освіти
Критерій
Показники
Інтелектуальний − знання з суспільних та педагогічних наук;
− знання про різновиди відхилень особливостей освітніх
потреб дітей
Діяльнісний
− комунікативна компетентність
− організаторські уміння
− мобільність та гнучкість професійних умінь
Особистісний
− високі моральні якості
− самооцінка
− самоосвіта
− самоаналіз та самоконтроль
На основі комплексного підходу до вивчення інтелектуального,
діяльнісного та особистісного критеріїв сформованості професійної
компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах інклюзивної
освіти та аналізу показників цих критеріїв було охарактеризовано три рівні її
сформованості: високий, середній та низький.
Високий рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
учителів початкової школи в умовах інклюзивної освіти: майбутній вчитель
початкових класів має міцні та глибокі знання суспільних та педагогічних наук,
а також знає про різновиди відхилень та особливості роботи з дітьми з
обмеженими можливостями; його знанням властива системність, осмисленість
та гнучкість. Майстерно забезпечує ефективну організацію навчального
процесу в інклюзивному класі, використовує спеціальні методики для роботи з
дітьми з особливими освітніми потребами, організовує диференційоване
навчання; має грамотне професійне мовлення, швидко адаптується до нових
умов роботи, застосовує свої знання та уміння в нестандартних ситуаціях.
Майбутній вчитель є високоморальною особистістю, відповідає високим
стандартам культури; здатний адекватно оцінювати свій рівень
професіоналізму, аналізує свою роботу та прагне до постійного
самовдосконалення, займає активну позицію в сфері інклюзивної освіти, прагне
навчати дітей з особливими освітніми потребами в своєму класі, притаманний
високий рівень самоконтролю та самоорганізації, розвинена вольова сфера.
Середній рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
учителів початкової школи в умовах інклюзивної освіти володіє необхідними
професійними знаннями, але ці знання не систематизовані та не осмислені;
знає про особливості організації принципів, методів, форм та засобів роботи з
дітьми з типовим рівнем розвитку, але має слабкі та нечіткі уявлення про
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особливості роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Його знанням
частково властива системність та осмисленість. Володіє науковою
термінологією, використовує наукову психолого-педагогічну літературу з
метою самовдосконалення. Уміє застосовувати теоретичні знання в типових
ситуаціях, в непередбачуваних ситуаціях потребує допомоги, впевнено володіє
методиками та прийомами роботи з дітьми молодшого шкільного віку, але
недостатньо розуміє специфіку роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами, володіє більшістю умінь, необхідних вчителеві для ефективної
організації навчально-виховного процесу; допускає методичні помилки в своїй
роботі, в плануванні та організації навчального виховного процесу; не завжди
може чітко визначити мету роботи та шляхи її досягнення; володіє грамотним
мовленням, уміє налагодити часткову співпрацю дітей в класі, та батьків;
частково використовує сучасні технології навчання, достатньо швидко
адаптується до нових умов роботи. Майбутній вчитель усвідомлює
педагогічний ідеал учителя в умовах інклюзивної освіти, ситуативно
зацікавлений та частково вмотивований до своєї професійної діяльності (це
залежить від зовнішніх впливів), нейтрально ставиться до ідеї інклюзивного
навчання, був би не проти навчати дитину з особливими потребами в своєму
класі в разі виникнення гострої необхідності; не завжди здатний адекватно
оцінити сою роботу та рівень майстерності, але прагне до самовдосконалення,
хоча робить для цього небагато. Вольові регулятори поведінки розвинені
достатньо.
Низький рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
учителів початкової школи в умовах інклюзивної освіти: необхідні професійні
знання часкові та поверхневі; не володіє інформацією про особливості
відхилень в розвитку та особливості роботи з дітьми з особливими потребами.
Він невпевнено володіє науковою термінологією, не користується провідною
психолого-педагогічною літературою для самовдосконалення та не володіє
знаннями про провідні методики та інноваційні технології; губиться в
нетипових ситуаціях, слабко володіє методами та прийомами роботи з дітьми
молодшого шкільного віку, не вміє організувати роботу з дітьми з особливими
освітніми потребами; не володіє необхідним комплексом умінь; не вміє
визначати цілі своєї роботи та шляхи її досягнення; мовлення невпевнене,
неграмотне та без вживання професійної наукової термінології; неефективно
розв’язує конфліктні ситуації; поверхнево орієнтується в сучасних технологіях
роботи, не використовує їх в своїй діяльності. Майбутній вчитель, не
зацікавлений та не вмотивований до своєї професійної діяльності (немає
внутрішньої мотивації), негативно ставиться до ідеї інклюзивного навчання, не
хоче і відмовляється навчати дитину з особливими потребами в своєму класі; є
моральною особистістю, володіє елементарними навичками культури;
домінуючими є основні загальнолюдські цінності; визнає цінність
професіоналізму в роботі, але не прагне до професійного зростання чи будь
яких змін в своїй роботі, боїться нововведень; професійно-значимі якості
сформовані слабко. Не вміє адекватно оцінювати свою роботу та свій рівень
професіоналізму, гостро та негативно реагує на критику, не бажає аналізувати
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свою діяльність, неадекватна самооцінка (занижена або завищена), вольові
регулятори поведінки слабко розвинуті.
Висновки. Отже доцільно зазначити, що означені критерії, показники та
рівні професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в
умовах
впровадження
інклюзивної
освіти
потребують
постійного
вдосконалення. Перспективним є подальше вивчення особливостей
формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи
в умовах впровадження інклюзивної освіти, визначення і реалізація
педагогічних умов, за яких професійна підготовка цих фахівців буде
продуктивною.
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Abstract
The article analyzed the existing system of criteria for determining the level of professional
competence of future primary school teachers in the context of the introduction of inclusive
education. There were three criteria (intellectual, activity, personal), their indicators were
considered, and the levels of formation of professional competence of primary school teachers in
terms of inclusive education were described. We can conclude that professional competence in the
conditions of inclusion is a complex and multifaceted characteristic of a professional in the
education area, and unlike simply the professional competence which each graduate of a higher
educational institution of education should possess, for today it should include a complex of specific
knowledge, abilities and personality characteristics which will provide the basis for successful
activity under the conditions of inclusion. That is, the professional competence of primary school
teachers in the context of the introduction of inclusive education is a more complex set of skills and
knowledge than just the teacher's competence of primary school teachers and it requires additional
training of students and changes in curricula of higher educational institutions.
These criteria are used in the study of the levels of formation of the professional competence
of students at the Faculty of Elementary Education regarding their readiness to work under
conditions of inclusion.
Key words: competence, professional competence, criteria and levels of professional
competence, inclusive education, inclusiveness, children with special educational needs.
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Вступление
Одной из актуальных проблем современного общества является проблема
суицидального поведения. В условиях обилия стрессогенных факторов,
влияющих на психику людей любого возраста и социального положения,
безусловной задачей психологов является разработка возможных программ
психологического сопровождения сопровождения людей, склонных к
подобному поведению. Основными причинами суицидального поведения
являются: депрессивное расстройство; алкоголизм и другие формы
злоупотребления наркотическими веществами; религиозные идеи; изоляция,
жизнь в одиночестве, потеря поддержки; когнитивная ригидность;
моделирование, самоубийство в семье; экономические проблемы, проблемы в
ВУЗе или на работе; проблемы личного характера; стресс и стрессовые
факторы; агрессия и раздражительность; физическая недостаточность [1].
И еще одним немаловажным фактором повышения степени суицидов
являются места лишения свободы на сегодняшний день. Результаты
исследования самоубийств в СИЗО в 2016 году указывает, что приблизительно
30% от общей подборки, совершают в камерах, где нет круглосуточного
надзора, это, как правило, места, где держат лица хоть и вменяемых, однако с
показателями психических отклонений, которые тяжело адаптируются к
условиям лишения свободы, иногда, притесняемые иными осужденными.
Ранее, при нехватке помещений, на таковых осужденных хоть иногда и
оказывали неправомерное действие сокамерники, но за ними осуществлялся
контроль, они никак не имели возможность свершить суицид в присутствии
сокамерников [3].
Иными словами, в девяностые годы и в конце двухтысячных, эти условия,
как ни удивительно, выступали причиной снижения уровня суицидального
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поведения и напротив - усовершенствование условий, в которых содержатся
заключенные, расположение осужденных, которые склонны к деструктивным
действиям в отдельных камерах, выступает как фактор увеличения уровня
самоубийств.
Основной текст
Все вышеизложенное никак не призывает к возврату в эру заполненных
камер, а только акцентируют внимание на том, что обязаны изменяться не
только условия содержания заключенных, но и формы профилактики
суицидального поведения, становясь все наиболее цивилизованными и научно
аргументированными (к примеру, видеонаблюдение, особые детекторы
состояния пульса осужденного). Важно, чтобы обязательно происходили
изменения и в психологии служащих, исполняющих надзор за поведением
осужденных [2].
Известны случаи, когда на видеомониторе осталась запись того,
заключенного, предрасположенный к самоубийству и помещенный в особую
камеру, около двух часов намеривался свершить суицид – плел веревку с
простыни, примерял петлю, только дежурные, никак не отреагировали для
предупреждения чрезвычайного неприятного события.
Одно из обстоятельств роста суицидов в местах лишения свободы во
второй половине двухтысячных годов - высокая напряженность за счет
введения жестких мер особого порядка и режима содержания осужденных [4].
Понятно, что жесткая нормативная правовая регламентация поведения людей,
неизменный присмотр, видеонаблюдение за их жизнедеятельностью, вызывают
внутреннее и наружное противодействие, сопротивление, недовольство,
аутоагрессию.
Все эти новшества воздействуют на психическое положение осужденных,
особенно на начальном этапе ее введения. Противодействие увеличивается,
если объектом действия выступают лица, которые никак не пристрастились к
разным распорядкам, вели бездельный, развратный образ жизни либо напротив,
общественно деградировали, утратив работу, жилище, семью, заполучили
наркотическую и алкогольную подневольность, стали безвольными,
общественно-неосновательными.
Так как режим содержания заключенных постоянно ужесточается, а
численность общественно-деградировавших осужденных в местах лишения
свободы возрастает, то увеличивается и количество лиц, склонных к суициду.
Ушел в прошлое уголовный беспредел девяностых, а с ним и надежда почти
всех освобождающихся, что, выйдя на волю, найдут легкие заработки для
проживания.
По данным
исследования, 38% суицидентов СИЗО совершают
самоубийство в течение первого месяца, а порой, в первые дни и часы. Чаще
причины таких суицидов - это глубокие переживания в связи с арестом,
вынужденной необходимостью общаться и жить в одной камере с другими
людьми, потеря смысла жизни, социального статуса, репутации, чувство
позора, фрустрация. Иногда суициды носят демонстративно-шантажный
характер или выполняют функцию протеста .
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Около 25% суицидов в СИЗО совершаются после вынесения приговора
суда или его вступления в законную силу. Самоубийству предшествует
надежда на определенное решение (оправдание, условное наказание) и когда
решение не соответствует ожиданиям, человек идет на крайнюю, как ему
представляется, меру. В последние годы, удельный вес самоубийств данного
типа увеличивается [6].
Материалы расследований показывают, что часто поводом для суицида
служит ситуация, когда подследственные дают явку с повинной, активно
сотрудничают с правоохранительными органами, идут на сделку с правосудием
и ожидают для себя существенного смягчения приговора, а когда решение суда
не соответствует ожиданиям,
они испытывают чувство социальной
несправедливости и воспринимают себя обманутыми. Ситуация усугубляется
тем, что осужденным, а порой и членам их семьи, нередко, начинают угрожать
расправой бывшие соучастники преступления, анонимные лица и они
испытывают страх, фрустрацию, депрессивное состояние.
Психологическая коррекция и развитие личностных структур осужденных,
склонных к суициду определена нами как комплекс коммуникативных,
информационно-аналитических,
коррекционно-развивающих
и
организационно-деятельностных мероприятий, способствующих гармонизации
индивидуально-личностных, социально-психологических и поведенческих
проявлений субъекта жизнедеятельности; обеспечивающих личностный рост,
повышение эффективности
актов
межличностной коммуникации,
гармонизацию эмоционально-волевой сферы участника тренинговой группы
[5].
Заключение
И так, рассмотренные выше тенденции суицидального поведения лиц,
содержащихся в местах лишения свободы, позволяют объяснить ряд причин
самоубийств данной категории граждан, уточнить факторы риска суицида
подозреваемых, обвиняемых, осужденных и более целенаправленно
организовать профилактическую работу в следственных изоляторах и
исправительных учреждениях.
Разработанная нами теоретическая модель психологического воздействия
на развитие личностных структур осужденных, склонных к суициду позволила
составить и апробировать программу психологической коррекции и развития
личностных структур осужденных указанной категории.
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поведения подростков в зависимости от стиля детско-родительских
отношений. Дается анализ основных причин суицидального поведения в
подростковом возрасте. Рассматриваются основные возможности
психологического сопровождения подростков, склонных к суициду.
Ключевые слова: суицидальное поведение, психологическое сопровождение,
детско-родительские отношения, депрессивное состояние.
Вступление
В понятие «детско-родительские отношения» вкладывается «система
разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку, а также ребенка по
отношению к родителям, особенностей восприятия, понимания характера
личности и поступков друг друга».
Конфликт, который порождается проблемой отцов и детей, непониманием
между поколениями вполне нормален и неизбежен. Краеугольным камнем
данного вопроса является форма, в которой проходит этот конфликт [3].
Благоприятным исходом для внутрисемейных отношений могут быть
взвешенные решения, в основе которых будет отделение каждого члена друг от
друга в систему, где у каждого будет свое место, роль и сфера интересов, но
при этом все члены семьи будут замыкаться в одну систему. Негативный исход
возможен, если, в семье будут преобладать раздражительность, авторитарность,
неспособность принять или понять другого человека.
Основной текст
Оптимальная родительская позиция работает на главных трех требованиях:
адекватность, гибкость и прогностичность [2].
Адекватность родителей базируется на реальной и точной оценке
особенностей своего ребенка, на умении взрослых видеть, понимать и уважать
индивидуальность своего ребенка, тем более находящегося на этапе
подросткового возраста. Если родители концентрируются на желании добиться
от подростка, какого-то определенного результата, не учтив его знания,
возможности и склонности, то возможны негативные последствия подобной
установки.
Гибкость убеждений родителей состоит в готовности и способности
видоизменения стиля общения, способов воздействия на ребенка, т.к. он
взрослеет, а так же условия жизни семьи подвластны временным изменениям.
При условии отсутствия подобных позиций, неспособность родителей
приводит к препятствиям для общения, бунта, невыполнения вполне законных
требований [1].
Прогностичность позиции взрослых заключается в умении предвидеть
будущие шаги и предпринимать своевременные меры для оптимального
развития подростка.
Также типы семейного отношения (тактики воспитания) влияют на
развитие ребенка, его личностные особенности. Прохорова О.Г. выделяет
четыре типа: «диктат, опека, невмешательство и сотрудничество» [4].
Диктат в семьях несет смысл подавления одним членом семьи всех
остальных. С одной стороны он необходим с точки зрения норм морали, нормы
поведения в обществе. Однако если диктат выражается в подавлении, насилии ,
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желании утвердить собственное превосходство над более слабым, то подобное
родительское воздействие сформирует лицемерного, грубого подростка. А если
данные защитные механизмы не помогут и диктат «задавит» эту подростковую
защиту,
то
задавленной
окажется
личностная
самостоятельность,
инициативность, не будет должного чувства собственного достоинства и веры в
себя. И такому подростку будет очень сложно возвратить свои потерянные
качества, будет сложно развиваться.
Опека в семьях , воздействуя на подростков, несет смысл ограждения их
от внешней среды. Все силы родителей направлены на удовлетворение всех
потребностей подростка. Формирование личности происходит ограничено в
такой ситуации. Таким детям, как и при остром диктате, сложно будет
адаптироваться в коллективе и вообще во внешней среде. У таких подростков
отсутствует самостоятельность, инициативность.
Невмешательство в семьях рассчитано на отделение родительского
поколения от детского. С одной стороны невмешательство, обеспечивает
подростку самостоятельность для дальнейшей жизни. Преувеличение данной
тактики приводит к родительской холодности, безразличию к подростку. В
определенных обстоятельствах, холодность может послужить травмирующим
воздействием на подростка. Он будет считать что он никому не нужен, в
последствии, возможно, будет предпринимать попытки «заработать» любовь
(родителей, окружающих, друзей).
Сотрудничество - система взаимоотношений в семье, которая располагает
«опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и
задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими
нравственными ценностями» [5]. При данном типе взаимоотношений,
подросток способен преодолевать свой эгоистичный индивидуализм. И на фоне
дружеской обстановки, где каждый может обратиться за помощью к другому,
где родители общаются на равных с детьми, возможен благоприятный исход.
Какие же особенности подросткового возраста подвергают личность
суицидальному риску? Не только социальная сторона жизни детей способна
подвергнуть опасности их жизни, но и сами специфические свойства
подросткового возраста способны усугубить ситуацию до суицидальной
активности.
Подростковый возраст начинается примерно в 12–14 до 17–18. Основная
грань личности, на которую опирается данный период, является
формирование чувства идентичности (Эриксон, Вагин, и т. д.). Также данный
возраст, с психологической точки зрения, объясняется как «период взросления,
характеризующийся интенсивными психологическими и физическими
изменениями: половым созреванием и развитием, бурной физиологической
перестройкой организма» [6].
Данная возрастная группа ставит перед собой цели, основанные на трех
элементах внутренней части индивида: первая – «это процесс отождествления
себя с другим индивидом или группой, принятия существующих внешних
норм, ценностей, стилей поведения как «своих»», вторая – это возможность
переноса своих чувств, желаний, фантазий, черт на другого человека – и как бы
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продолжение себя в другом», третья – «под идентификацией понимают процесс
постановки субъектом себя на место другого с целью моделирования
смыслового поля другого, взаимопонимания и взаимообщения» [4].
В этом периоде кризис идентичности становится актуальной проблемой
личности. Если раньше данный факт рассматривался косвенно и не так ярко, то
в подростковом возрасте, в связи с «физиологической революцией» и другими
внутренними изменениями, в коллективе происходит смена ролей, что часто
приводит к спутанности идентичности. Личность пытается осознать свое
место в мире, отыскать свое место в обществе, значимость своей
индивидуальности, и в данном периоде подросток обращен на себя в большей
степени, чем на внешнюю среду, поэтому относится отрицательно к нормам и
стандартом.
Желания взрослых помочь подростку в этих проблемах (либо других
целях) порождает жесткое навязывание неприемлемых для него ролей.
Результатом является яростный протест, сопротивление со всплесками
агрессивного поведения (которое в свою очередь вполне легко может
обратиться против самого подростка) [5].
Опираясь на теоретический материал, мы разработали программу
диагностики склонности к суицидальному поведению подростков, в
зависимости от стиля детско-родительских отношений. Данная программа
реализуется на базе школы-лицея № 6 города Ессентуков Ставропольского
края.
Заключение
Сформированность у подростка чувства доверия, самостоятельности,
защищенности, предприимчивости, умелости до периода подросткового
возраста способствует облегчению идентификации [4]. Если данный феномен
не выработан, то подросток обладает такими свойствами как: недоверчивость,
неуверенность, чувство вины и сознания своей неполноценности. Спутанность
ролей (спутанность идентичности) также возникает при трудностях
самоидентификации. Жизнь подростка, в нездоровой среде, усугубляя
временным фактором и изменениями в собственной личности, давят на
неопытную
формирующуюся
личность.
Суицидальная
активность
рассматривается в таком случае подростком как избавление от нависшей
тяжести, снижая риск неудач в будущем [6]. Теряется индивидуальность,
теряется и смысл жизни. С целью предотвращения подобного поведения
подростков нами разрабатывается программа психологического сопровождения
подростков, основной задачей данной программы является профилактика
суицидального поведения подростков.
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Аннотация. В статье анализируется характер современных методов в
формировании коммуникативно-профессиональной компетенции. Проводиться
мысль что одним из необходимых условий в сфере образования является
обучение иностранным языкам и интегрирование специалистов в
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экономические системы других стран. Использование активных методов в
оптимальном сочетании с традиционной методикой обеспечивает личностно
ориентированную
направленность;
формирует
межкультурную
коммуникативно-профессиональную компетенцию у студентов.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная профессиональная
компетенция, активные методы обучения, информационные технологии.
За последние годы в России произошли коренные изменения в обучении,
которые повлекли за собой пересмотр содержания и методов обучения в целом.
Основой модификации в системе российского высшего образования стало
вхождение РФ в Европейскую Болонскую систему. Возникла острая
потребность более существенной связи европейского и российского
образования с международными и внутренними рынками труда, позволяющие
решить проблему трудоустройства российских специалистов в связи с
признанием их дипломов на международном рынке труда. В нынешний период
времени приоритетное значение приобретают такие требования как:
- стремление и способность самостоятельно получать знания и повышать
профессиональный уровень;
- способность использовать вновь обретенные познания в новейших
технологиях и инновациях и взять на себя ответственность за принятые
решения;
- социально-культурная и профессиональная мобильность.
Проблема перехода на инновационный путь развития мирового
сообщества актуальна и в сфере образования – в нашем случае при обучении
иностранным языкам, что является одним из обходимых условий
интегрирование наших специалистов в глобальное экономическое и культурное
пространство. Данный процесс помогает унификации, существующей в Европе
системы и стандартам высшего образования. Также это удобно для самой
образовательной среды преподавателей и студентов, позволяющей признать
российские дипломы за рубежом.
В период сегодняшнего быстрого развития науки техники проблема
перехода на модернизированный и инновационный путь развития стоит и
решается во всех сферах общества и на всех этапах формирования личности и
специалиста. Актуальна она и для обучения иностранным языкам. В теории и в
практике
обучения
иностранным
языкам
выявилась
потребность
переформатирования основных принципов организации процесса обучения,
перехода к усовершенствованным формам и методам, позволяющим в
минимальные сроки овладеть устной и письменной иностранной речью,
особенно в сфере профессиональных интересов обучаемых.
В настоящее время вводятся новые направления в развитии экстра
функциональных компетенций, среди которых немаловажным является
способность к организации коммуникативной профессиональной деятельности.
Одним из основополагающих условий формирования межкультурной
коммуникативно-профессиональной компетенции является использование
активных методов обучения на занятиях по иностранному языку,
разработанных как зарубежными специалистами, так и отечественными
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учеными.
Как показывает практика, понятие «активные методы» весьма условно,
обычно под ними активно осуществлялись учебно–познавательные способы
взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов, тем самым
стимулируя творческую активность обучаемых, эффективно организовывая их
самостоятельную деятельность в процессе добывания общих знаний и
приобретения профессиональных навыков. Два способа мышления –
продуктивное (творческое) и – репродуктивное (воспроизводящее) легли в
основу деления: методы активного и пассивного обучения.
Активные методы предусматривают высокую активность студентов в
учебном процессе как во время аудиторных занятий, так и при самостоятельной
подготовке. Применяются имитационные методы (урок-игра, где участники
действуют в рамках профессиональных обязанностей предполагаемой
выбранной специальности), и неимитационные (обсуждение политических
событий, экономических ситуаций) [1].
Необходимо комплексное использование различных форм и средств
активного обучения в сочетании с традиционными.
Необходимо отметить, что в основе новых образовательных технологий
лежит, диалогичность, учебные дискуссии, конференции, ролевые и деловые
игры и т.д. - все это помогает процессу формирования межкультурной
коммуникативно-профессиональной компетенции будущих специалистов.
Овладение новыми информационными технологиями на занятиях по
иностранному языку стало новым определяющим фактором возрастания
информативности учебного материала, повысило смысловую нагрузку
смысловой подготовки, дало максимальную возможность «погружения» в
поликультурную, билигвальную среду, что ведет к формированию
межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции.
За последнее время в практике работы многих преподавателей
наблюдается применение методики обучения в сотрудничестве, основой
которой является метод проектов, с помощью которого достигается
дидактическая цель через детальную разработку проблемы. В основе данного
метода формируется: настойчивость, инициативность и наблюдательность,
умение взвешивать все обстоятельства, рассчитывать силы, развивать
самостоятельность, способность работать в команде. Применение данного
метода направленно не только на профессиональное обучение, но и влияет на
личностное развитие обучаемого. Работа над проектом предполагает создание
максимально благоприятных условий для раскрытия и проявления творческого
потенциала студентов: развивает их воображение, фантазию, мышление, она
основывается на групповом взаимодействии, которая является не только
методом обучения, но и естественным компонентом учебного процесса [2,3].
В качестве пилотного проекта в филиале РГГУ в г. Домодедово нами был
осуществлен межвузовский проект «Развитие предпринимательства в
посткризистый период в городском округе Домодедово». В рамках этого
проекта студентами были выполнены разные задания, включающее в себя
самостоятельные исследования актуального состояния современного
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российского предпринимательства, малого бизнеса, анализ комплекса
мероприятий городского управления по развитию предпринимательства в
домодедовском округе. Проектные задание включало в себя подготовку
выступлений, рефератов, организации дискуссий и круглых столов по
выбранным темам:
1.
Совершенствование
кадровой
политики
(на
примере
ЗАО «Домодедовский Аэроотель»)
2.
Развитие
и
совершенствование
предпринимательства
в
современных условиях в г. Домодедово (на примере ООО «МертГлобалПлюс»)
3.
Выбор эффективных средств и способов стимулирования сбыта как
фактор повышения эффективности деятельности (на примере ОАО
«342 Механический завод»)
Владение лексическим материалом на подготовительном этапе работы над
проектом одна из первоочередных задач. Главным источником информации
является: интернет, знания, полученные студентами при обучении
дисциплинам гуманитарного и профессионального циклов; справочники,
газеты, журналы, которые необходимы использовать при образовательном
процессе.
Студенты проводят мини-исследования по избранной проблеме, тесно
связанной с их специализацией, и представляют результаты своих изысканий на
конференции в форме доклада-презентации с использованием мультимедийных
средств.
Шоу иностранных языков, которое проводится ежегодно в филиале РГГУ
в г. Домодедово позволяют дальнейшее формирование и совершенствование
межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции. Расширяет
знакомство с культурными аспектами, такими как: язык, социальнообщественная структура, обычаи, нравы, национальные традиции и кухни, так
как они являются главными символами страны изучаемого языка, отражают
весь колорит национальности.
На заключительном этапе обучения иностранному языку в качестве
активного метода используется деловая игра, отражающая элементарный
коммуникативный акт, сложный коммуникативный акт, состоящий из серии
элементарных. В деловых играх может быть задействован очень серьезный
материал для освоения как в области избранной студентом специальности, так
и в духовно-нравственной сфере (определение своей нравственной или
гражданской позиции в предложенной жизненной ситуации).
Использование активных методов в оптимальном сочетании с
традиционной методикой обеспечивает личностно ориентированную
направленность;
формирует
межкультурную
коммуникативнопрофессиональную компетенцию у студентов; способствует развитию
креативного стиля деятельности и получению наивысших результатов
обучения; готовит человека к жизни в поликультурной среде, обладающего
развитым чувством понимания и уважения других культур.
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Abstract
The nature of modern methods in the formation of communicative and professional
competence is analyzed in the article. The idea is that one of the necessary conditions in the field of
education is the teaching of foreign languages and the integration of specialists in the economic
systems of other countries. The use of active methods in the optimal combination with traditional
methods provides a person-oriented orientation; forms intercultural communicative and
professional competence among students.
Key words: intercultural communicative professional competence, active teaching methods,
information technologies.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В 8 КЛАССАХ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования
элементов компьютерных технологий на уроках химии в восьмых классах
средней школы. Показано, что использование компьютерных презентаций при
изучении тем школьного курса химии способствует быстрому усвоению
материала учащимися.
Ключевые слова: компьютер, технологии, знания, качество, степень
обученности, активизация, заинтересованность, процент, качество,
познавательный интерес
Вступление.
Одной из важнейших задач по развитию информационного общества
является совершенствование системы образования. В связи с этим перед
педагогической наукой возник вопрос о совершенствовании системы
образования [1]. Появление инноваций в образовании связано со
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стремительным внедрением различных образовательных технологий [2]. В
сфере образования в настоящее время мощным инновационным ресурсом стали
информационные технологии. Основным средством информационнокоммуникационных технологий для современного человека и для любой
системы образования является персональный компьютер, с установленными на
нем программным обеспечением.
В настоящее время в образовании активно применяют традиционные и
инновационные
информационные
технологии.
К
информационным
технологиям относят: компьютерные презентации- электронные диафильмы,
которые могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы
интерактивности; электронные средства обучения(учебники, словари,
справочники, энциклопедии); электронные тесты; видео опыты- программные
комплексы, позволяющие проводить эксперименты в виртуальной лаборатории.
Использование информационных технологий в образовательном процессе
позволяет создавать условия для формирования мотивации, развития
индивидуальных способностей, активизирует познавательный интерес [3].
Цель работы: изучение особенностей использования в учебном процессе
информационных технологий в Учреждении образования «Средняя школа № 17
г. Лиды» в 8 классах средней школы.
На уроках использовались следующие методы: беседа, описание,
наблюдение, объяснительно-иллюстрированный метод, школьная лекция,
закрепление материала, самостоятельная работа. Расчет параметров учебной
деятельности учащихся проводили по
общепринятым формулам [4].
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением программы
«Microsoft Excel» 2007 г.
В 8 «Д» классе проводились стандартные уроки с использованием
развернутых планов-конспектов уроков. В 8 «Е» классе уроки проводились с
использованием элементов компьютерных технологий. В качестве примера
приводим результаты усвоения материала учащимися двух классов по разделу
«Строение атома и систематизация химических элементов (таблица).
По результатам исследования среднее значение степени обученности в
8 «Д» классе составило 61,5%, процент качества – 46,0%. Среднее значение
степени обученности в 8 «Е» классе составило 66,0%, процент качества –49,0%.
В ходе педагогического эксперимента проведено анкетирование учащихся 8
«Д» и 8 «Е» классов с целью оценки развития познавательного интереса и
степени усвоения знаний по предмету.
Предлагаемые вопросы анкеты:
1. Способствуют ли использование виртуальных опытов на уроках химии
лучшему усвоению нового материала? (да/нет);
2. Считаете ли вы, что использование информационных технологий на
уроках способствует лучшему усвоению материала? (да/нет);
3. Интересно ли вам выполнять задания при помощи компьютерных
технологий? (да/нет);
4. Использование информационных (компьютерных) технологий
повышает ли заинтересованность в изучении предмета? (да/нет).
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Таблица
Параметры учебной деятельности учащихся 8 классов по разделу
«Строение атома и систематизация химических элементов»
(2016-2017 уч. год)
Степень
Процент
Средний балл обученности
качества
Тема урока
учащихся, %
8 «Д» 8«Е» 8 «Д» 8 «Е» 8 «Д»
8 «Е»
«Систематизация
химических
6,1
6,5
61,2
66,9
47,6
52,6
элементов»
«Понятие о
естественных
6,4
6,4
59,7
63,5
41,7
43,8
семействах
элементов»
«Периодическая
система химических
6,6
6,6
60,8
63,5
46,4
42,1
элементов»
Среднее значение
6,4
6,5
60,6
64,6
45,2
46,2
Анализ результатов анкетирования показал, что 83% опрошенных
считают, что использование информационных технологий на уроках химии
способствует лучшему усвоению материала. Лишь 17 % опрошенных считают,
что использование информационных технологий не оказывают помощи в
усвоении материала
Заключение и выводы.
В ходе педагогического эксперимента проведено 48 уроков с
использованием элементов компьютерных технологий – мультимедийных
презентаций, видеоматериалов. Установлено, что применение элементов
компьютерных технологий способствует лучшему усвоению тем изучаемых
разделов химии. В экспериментальных классах (8 «Д» и 10 «Е») степень
обученности учащихся по итогам проведения самостоятельных работ по темам
с использованием мультимедийных презентаций составил 80, 95% и 79,86%.
Соответственно, что выше по сравнению с контрольными классами. Различия
являются достоверными (F эксп. (76,1) > F кр. (1,8)) и (F эксп. (79,1) > F кр.
(1,1)).
Результаты анкетирования учащихся свидетельствуют о целесообразности
использования информационных технологий на уроках химии, что будет
способствовать лучшему усвоению знаний по предмету. Использование
информационных технологий, на уроках химии в средней школе облегчает
деятельность педагога, повышает интерес у учащихся к изучаемому предмету.
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Abstract
The article deals with the use of computer technology elements in chemistry lessons in eighth
grades of secondary school. It is shown that the use of computer presentations in the study of the
topics of the school chemistry course facilitates the rapid assimilation of the material and the
understanding of this material.
Keywords: computer, technology, knowledge, quality, degree of training, activation, interest,
percentage, quality, cognitive interest
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Анотація В роботі розглянуті основні можливості модульного об'єктноорієнтованого динамичного навчального середовища (Moodle)щодо його
застосування при організації самостійної роботи студентів вищих навчальних
закладів.
Ключові слова: самостійна робота, управління навчанням, система
Moodle, електронні освітні ресурси, інформаційно-комунікаційні технології
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Вступ.
Удосконалення системи освіти України, орієнтованої на входження у
світовий інформаційно-освітній простір, супроводжується суттєвими змінами,
пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання і виховання.
Навчальні заклади повинні відповідати сучасним технічним можливостям і
сприяти гармонійному входженню молоді в інформаційне суспільство. Людина,
яка вміло й ефективно володіє технологіями та інформацією, має новий стиль
мислення, принципово по-іншому оцінює проблеми, які виникають, організовує
свою діяльність. Саме таких людей потребує наша держава.
Система управління навчанням Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) – це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне
середовище, яке виступає як система управління навчанням (LMS), система
управління курсами (CMS), як віртуальне навчальне середовище (VLE), або
просто платформа для навчання, що надає викладачам і студентам широкий
набір інструментів для комп'ютеризованого навчання. Це, в свою чергу,
забезпечує максимальну самостійність і ініціативність студентів в процесі
навчання.
Основний текст.
Організація самостійної роботи студентів в системі управління навчанням
Moodle являє собою взаємодію викладача і студентів на відстані, яка
відображає повний комплект структурних компонентів навчального процесу,
які реалізуються специфічними засобами інтернет-технологій.
Основними задачами такої взаємодії виступають:
• інтенсифікація навчально-виховного процесу;
• розвиток особистості студентів;
• реалізація соціального замовлення.
Основні принципи організації навчання студентів в системі Moodle:
• активність студентів у пізнавальній діяльності;
• систематичність використання отриманих знань задля вирішення
конкретних практичних завдань;
• регулярність спілкування студентів з викладачем та з іншими студентами;
• структурованість і модульність побудови курсу;
• систематичність і оперативність контролю успішності навчання.
Основним засобом організації навчання студентів сьогодні виступають
інформаційні ресурси що містяться в сеті Інтернет – освітні інформаційні
ресурси. Серед них виокремлюються електронні освітні ресурси – тобто
електронний ресурс, який містить систематизований матеріал. Він може бути
розміщений як в текстовому варіанті, так в графічному, звуковому, відео, та ін.
Всі ці можливості надаються в системі Moodle.
Moodle – це система управління освітнім інформаційним ресурсом,
спеціально розробленим для створення якісних online-курсів викладачами, які у
своїй сукупності утворюють єдиний освітній простір для студентів і викладачів.
В процесі викладання навчальної дисципліни «Педагогіка», нами широко
використовуються можливості системи Moodle. Причому як для студентів
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денної так і заочної форм організації навчання.
При розробці електронного інформаційного ресурсу використовувались
три типи форматів курсу: форум, структура (навчальні модулі) і календар
(навчальні модулі з прив’язкою до календарю). Курс містить web-сторінки,
каталоги, посилання на файли – значну кількість інтерактивних елементів і
компонентів. Розкриємо можливості основних із них:
• Wiki – дозволяє об’єднати зусилля групи студентів за допомогою мови
розмітки у вікні браузера (додавання, виправлення, заміна змісту матеріалу з
заданого питання). Студенти мають можливість створювати і доповнювати
інформаційні блоки по окремих питаннях навчальної дисципліни, які не в
повному обсязі були розкриті на лекціях семінарських заняттях;
• Глосарій – дає можливість створювати словник основних понять
навчальної дисципліни а також словник основних термінів для кожної теми. В
роботі з глосарієм приймають участь всі учасники навчального процесу –
записують визначення категорій, з посиланням на першоджерело;
• Завдання – дає змогу викладачу ставити задачі репродуктивного або
творчого характеру, які вимагають від студентів відповіді в електронному
вигляді в любому форматі (повідомлення, виступ, таблиця, схема, презентація,
тощо);
• Тести розробляє викладач. Питання можуть бути закриті (множинний
вибір), з вибором відповіді (так або ні), на відповідність питань і відповідей,
можливість довільної (текстової) відповіді, то що. При чому, всі питання
зберігаються у базі даних ресурсу і можуть бути використані неодноразово в
цьому або іншому курсі. Банки питань можуть бути створені як загального так
спеціального (конкретного, тематичного) спрямування. Кількість питань –
довільна. При виконанні тесту студентами подача питань – випадкова.
• Урок (лекція) містить навчальний матеріал, структурований відповідно
програми навчального курсу. Кожна лекція може мати індивідуальне
налаштування – зовнішнього вигляду; календарний період проходження
матеріалу (початок і закінчення опрацювання змісту лекції); функція
«попередня лекція» (якщо студент дає правильну відповідь, він може
переходити до наступної лекції, якщо відповідь неправильна – студент
повертається
до попереднього змісту навчального матеріалу); функція
«поточний контроль» (кількість спроб, виділених для проходження лекції), та
ін.
Позитивним, на нашу думку, є те, що на всіх структурних елементах курсу
викладач, або програмне забезпечення, здійснює оцінювання роботи студента
на платформі. Отримані оцінки можна подивитись в загальному Журналі
оцінок. Причому система Moodle надає викладачу можливість налаштувати
перегляд результатів успішності студентів за різними показниками – оцінки
студентів певної групи, оцінки окремого студента, диференціювати студентів –
за рівнем знань, за відсутністю відповідей, тощо.
Журнал власних оцінок може побачити кожен студент, який є
зареєстрованим в системі. Така функція системи орієнтує учасників курсу на
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самостійність в організації
робочого часу, систематичності освітньої
діяльності, привчає їх до відповідальності та дисциплінованості.
Всі учасники навчання в системі Moodle мають можливість перегляду
новинок курсу – інформації про нових учасників курсу; актуальних
повідомлень викладача або об’яв на форумі; список тих, хто в повному обсязі
виконав завдання певного етапу навчання. Викладач, крім цього, може
отримати інформацію про те який студент де знаходиться в системі, скільки
часу, потраченого ним на самостійну роботу в системі, перевірити і оцінити
результати його роботи.
Дуже зручним, з нашої точки зору, є використання e-mail-повідомлень,
розсилок учасникам курсу; обмін файлами, приватними повідомленнями;
спілкування в чаті, на форумі. Вказані засоби комунікації дозволяють
учасникам програми спілкуватись між собою, а також з викладачем в режимі
online.
Використання електронного інформаційного ресурсу ми широко
застосовуємо в роботі із студентами очної (денної) форми навчання.
Навчальний курс, представлений в системі Moodle, в цьому випадку, виступає
допоміжним навчальним матеріалом – як система самоконтролю, тестування
результатів освітньої діяльності студентів, електронна бібліотека, електронний
довідник, тощо.
Застосування електронних навчальних матеріалів можливо також при
проведенні лекцій, семінарів, контрольних робіт, заліків і екзаменів.
В межах навчальної дисципліни студенти, в свою чергу, мають можливість
самостійно відпрацювати лекції, семінарські заняття які були ними пропущені,
пройти пробне тестування, та ін.
Організація самостійної роботи студентів в системі Moodle в роботі із
студентами 2 курсу Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки при вивченні навчальної дисципліни «Педагогіка» дозволила
нам з’ясувати як позитивні, так негативні моменти її реалізації. (табл.1).
Висновок.
Самостійна робота в системі Moodle, при викладанні курсу «Педагогіка»
одна із важливіших частин навчального процесу. Ефект цієї роботи досягається
систематичністю та інтенсивністю навчальної роботи студентів упродовж
семестру. Вона спрямована на поглиблення і закріплення знань студентів,
розвиток їх розумових та творчих здібностей.
Організація самостійної роботи студентів в системі Moodle орієнтує
учасників курсу на їх життєвий досвід (побутовий, соціальний, професійний),
формує необхідні компетенції (когнітивну, комунікативну, проективну,
рефлексивну, організаторську, перцептивну, та ін.), створюючи багаторівневу
стійку структуру психічних властивостей, які формуються внаслідок інтеграції
теоретичних знань, практичних умінь і навичок, творчих здібностей, досвіду,
особистісних якостей, тощо.
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Таблиця 1
Переваги і недоліки організація самостійної роботи студентів
в системі Moodle
Переваги
Недоліки
Організація самостійної і поза Збільшення навантаження викладача
аудиторної роботи студентів
Необхідність адаптування не тільки
Здійснення оперативного контролю Програми навчальної дисципліни але
оцінювання навчальних досягнень й змісту навчальних занять різних
форм до вимог html-програмування
студентів
засобів
проведення
Мобільність використання навчальної Відсутність
віддалених контрольних робіт.
інформації
Випадки шахрайства з боку студентів,
Візуалізація навчального матеріалу
Використання
пошукових
та як прояв їхньої «корпоративної
солідарності»
довідникових систем
Можливість
безкоштовного
користування
Здійснення різних форм комунікації
Забезпечення
самоконтролю
навчальної діяльності студентів
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Abstract:
Nowadays the main means of organizing students studying process are the informational
resources contained in the Internet - educational informational resources.
We analyzed the capabilities of the Moodle system as for full-time and part-time study.
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"Pedagogics" is an independent work in the Moodle system. The effect of this work is achieved by
systematic and intense student work during the semester. It is aimed at deepening and strengthening
students' knowledge, developing their intellectual and creative abilities.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различного рода причины
проблем в физической подготовленности студенческой молодежи, а так же,
пути и методы решения данных проблем на базе образовательных
учреждений.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическая подготовка,
физическая активность.
Физическая подготовка студентов представляет собой неразрывную
составную часть высшего образования. Она выступает качественной и
результирующей мерой комплексного воздействия различных форм, средств и
методов на личность будущего специалиста в процессе формирования его
профессиональной компетенции. Материализованным результатом этого
процесса является уровень индивидуальной физической подготовленности
каждого студента.
Содержание физической культуры студентов, стратегия приоритетных
направлений в её развитии подвержены активному влиянию социальноэкономических факторов в области высшего образования определяет
социальный заказ на будущего специалиста и степень его физической
готовности. Существенным недостатком содержания физической культуры
студенческой молодежи 80-х годов является её несомненный консерватизм,
унитарность и выраженная деперсонализация (неспособность человека к
личностному самовыражению в отношениях с другими людьми). Поэтому, на
современном этапе перехода вузов на многоуровневую систему образования,
остро встала проблема поиска новых нетрадиционных подходов, позволяющих
повысить её эффективность.
В практике физического воспитания большинство студентов не
заинтересовано в самостоятельных занятиях. Этому явлению можно найти
массу причин. Одной из них является отсутствие в студенческом возрасте
потребностей в движениях, характерных для раннего детства, а социальные
потребности не сформированы из-за слабой постановки физического
воспитания в дошкольных и школьных учреждениях. Среди прочих причин
чаще всего выделяются, дефицит времени, отсутствие условий или большее
увлечение малоподвижными видами активности в свободное время. Но
невозможно достигнуть успехов в решении данных проблем только созданием
нормативно-правовых актов, регламентирующих занятия физической
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культурой. Одним из важнейших компонентов, составляющих структуру
активности занятий физической культурой и спортом, является внутреннее
желание и интерес к занятиям у каждого отдельного человека. Поэтому
формирование у молодежи потребности в физкультурной деятельности должно
стоять во главе угла физкультурно-оздоровительной работы любого
образовательного учреждения. Большую роль при этом будет играть осознание
студентами подлинного уровня своего физического развития и необходимости
в его совершенствовании.
По мнению многих авторов, устранить эти причины сегодня практически
невозможно, следовательно, повышение физической подготовленности
студентов будет по-прежнему ложиться на академические часы. Содержание
занятий, качество их проведения в этом случае имеют первостепенное
значение. Изучая и анализируя проблему улучшения физического здоровья
студенческой молодежи, повышения уровня их физической подготовленности,
выяснилось, что значимых результатов можно добиться лишь при активном
участии в этом процессе самих студентов. Основная цель при обучении и
воспитании студентов – формирование потребности в совершенствовании
своего здоровья. Современные условия жизни оказывают огромное влияние на
физическую активность молодежи, в том числе и студентов, что проявляется в
снижении их физического развития и подготовленности. Будущая профессия
требует от выпускников ВУЗов крепкого здоровья, высокого уровня
физической подготовленности. Однако, занятия физической культурой в
рамках образовательной программы не позволяет решать всего комплекса
задач, стоящих перед ней. Многими авторами отмечается снижение интереса к
занятиям физической культурой в ВУЗе. Одна из основных первоочередных
задач в воспитании у учащейся молодежи устойчивого интереса в регулярных
занятиях физической культурой и спортом может быть успешно решена при
создании педагогических условий, стимулирующих формирование потребности
к занятиям физической культурой.
Одним из успешно действующих методов привлечения студенческой
молодежи
к активному занятию совершенствования физической
подготовленности являются, бесплатны спортивные кружки. В условиях,
которых каждый студент может выбрать наиболее подходящий для него вид
спорта и развивать физическую подготовленность в удобной для него
обстановке. Так же эффективным средством повышения интереса студентов к
занятиям физической культуры является развитие наиболее популярных видов
спорта и открытие тренажерных залов на базе Университета.
Так в спортзале ТарГУ на базе технологического корпуса открыт
тренажёрный зал, где студенты, преподаватели и сотрудники занимаются
круглый год. Зал оснащён современным оборудованием для качания мышц рук,
ног и пресса, беговые дорожки, велотренажёр и атрибуты для занятия
физкультурой.
Кроме того среди молодёжи набирают популярность массовые
физкультурные занятия под названием воркаут. Любители этого вида спорта
найдут своих единомышленников в молодёжной организации «STREET
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WORKOUT TarSU» при комитете по делам молодёжи. Несмотря на то, что
организации всего 1,5 года она уже успела наделать шуму в Жамбылской
области. На областном турнире добыто I место на брусьях и II место по
силовым выходам. Сами активисты регулярно проводят соревнования и мастер
классы, их силами в гидрокомплексе открыта секция стритворкаут, где три раза
в неделю проводятся занятия под руководством Болата Копбаева. Быть
молодёжной организацией в составе вуза ребятам показалось мало, поэтому
они открыли областной филиал стритворкаут и стали официальными
представителями этого движения в Жамбылской области.
Таким образом, можно сделать выводы, что решением проблем в
физической подготовленности студенческой молодежи может стать более
активное развитие и популяризация различных спортивных направлений на
базе образовательных учреждений. Дать возможность активистам вузов
открывать спортивные кружки современных и модных видов спорта оказывая
всякого рода поддержку в этом движении.
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Short annotation: In this article examined different sort of reason of problems in physical
preparedness of student young people, and similarly, ways and methods of decision of these
problems on the base of educational establishments.
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Анотація. У статті приведені результати дослідження ставлення
студентів вищого навчального закладу до занять фітнесом. В результаті було
виявлено, що студенти університету позитивно ставляться до занять
фітнесом, значна їх частина займаються фітнесом у спортивних клубах,
секціях, самостійно. Останнім часом заняття фітнесом є популярними серед
молоді. Юнаки та дівчата мають певні теоретичні знання з фітнесу, знають
його різновиди та направлення. Основною мотивацією для них є формування
ідеальної фігури. Цілий ряд науковців присвятили свої праці фітнесу як
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складовій фізичного виховання і спорту у навчальних закладах різного рівня.
Вони пропонують нові методики фітнес-тренувань та визначають фітнес як
засіб боротьби з гіподинамією.
Ключові слова: фітнес, фізична культура, спорт, студенти, здоров’я.
Актуальність. Загальновідомо, що заняття фізичною культурою і спортом
формують рухові знання, вміння та навички, зміцнюють здоров’я, виховують
здоровий спосіб життя. Останнім часом серед молоді особливою популярністю
користується фітнес. Загалом фітнес нове явище у фізкультурному житті
суспільства. У вузькому значенні фітнес – це оздоровча методика, яка
спрямована на зміну форм тіла, його вагу і прагне закріпити досягнутий
результат і включає в себе фізичні тренування та правильно підібрану дієту [1].
У спортивних клубах, тренажерних залах, секційній роботі у навчальних
закладах широко використовуються спеціальні вправи з використанням фітнесу
як складової тренувального процесу. У суспільстві склалося неоднозначне
ставлення до фітнесу, його цілей, задач, результатів.
Останніми роками особливо популярним фітнес став серед студентської
молоді. Основною мотивацією для них є формування ідеальної фігури та
боротьба з гіподинамією. За дослідженням Хмелькової Д. і Константинова М.,
недостатня рухова активність призводить до гіподинамії, одним з проявів якої є
знижений імунітет. Три рази і більше на рік різними хворобами хворіли 27,8%
юнаків і 20,4% дівчат, більше 5 раз на рік хворіли 11,4% дівчат [2]. Заняття
фітнесом має на меті зменшити рівень гіподинамії серед студентів ВНЗ.
Зважаючи на цей факт, доцільно вивчити ставлення студентів вищого
навчального закладу до фітнесу. Тому дана проблема є актуальною і потребує
предметного та неупередженого дослідження.
Науковий стан розробки теми. Проблема ставлення студентів
університету до занять фітнесом є цікавою та багатогранною. Поява нового
виду спорту дозволила провести значну кількість наукових досліджень
спрямованих на визначення ролі місця фітнесу у загальній системі фізичного
виховання. Зважаючи на цей факт їй присвятили свої праці Пугач Н.В. (загальні
основи фітнесу), Худобець К. (поради для тих хто починає займатися
фітнесом), Ясько Л.Я., Білецька В.В. (сучасні фітнес-технології у фізичному
вихованні студентів»), Зайцева О. (модель процесу фізичної підготовки
студенток ВНЗ, які займаються фітнесом), Москаленко О. (використання
елементів аеробіки в процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних
закладів), Таран Н. (пілатес як форма організації занять фізичним вихованням
студентів), Усатова І.А., Цаподой С.В. (сучасні фітнес технології, як засіб
виконання завдань з фізичного виховання для студенті з порушенням у стані
здоров’я). Зайцева О. також рекомендує включити у фізичну підготовку
студенток фітнес-заняття та пропонує систему оцінки рівня розвитку фізичних
якостей).
Науковці визначають фітнес як складову частину загальної системи
фізичного виховання, пропонують нові методики фітнес-тренувань, визначають
фітнес як засіб боротьби з гіподинамією.
Наукове дослідження ставлення студентів університету до занять фітнесом
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виконано у контексті науково-дослідної теми кафедри «Спортивні дисципліни»
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.). Мета
дослідження – з’ясування ставлення студентів до занять фітнесом.
Викладення основного матеріалу. Фітнес, як один з видів спорту
інтенсивно розвивається, з’являються його нові види та спрямування. Одні
спрямовані на розвиток сили та м’язової маси, інші на розвиток гнучкості,
витривалості або зміцнення серцево-судинної системи, координації рухів,
спритності. Всі види фітнесу поділяються на:
• ізометричні, коли напружується одна група м’язів без скорочення;
• ізотонічні – у роботі приймають участь декілька груп м’язів;
• вправи на розтягнення – спрямовані на розслаблення м’язів після
фізичного навантаження, покращення еластичності зв’язок та рухливості
хребта.
Головна мета заняття фітнесом – зміцнення здоров’я, створення хорошого
психологічного настрою.
З метою виявлення ставлення студентів вищого навчального закладу на
заняттях фітнесом проведено соціологічне дослідження, у якому взяли участь
студенти 1, 3 та 5 курсів (n=100), яке дозволило виявити цілий ряд цікавих та
неоднозначних фактів. Так, на запитання «чи знаєте Ви, що таке фітнес?»
позитивну відповідь дали майже 70% студентів першого курсу, 58% другого та
35% п’ятого. Складається враження, що чим вище курс, тим менше знань у
студентів про фітнес, а, отже, і про фізичну культуру у цілому, оскільки фітнес
є її складовою.
У той же час дослідження показало, що існує певні протиріччя у відповідях
респондентів. Так, на запитання «чи знаєте Ви, що представляють собою
заняття з фітнесу» «так» відповіли 60% першокурсників, 62% третьокурсників
та 57% студентів п’ятого курсу.
Цікавий той факт, що бажаючих займатися фітнесом багато, особливо
серед дівчат. На початку навчального року більше 77% студентів першого, 83%
третього, та 61% п’ятого курсів зацікавилися фітнесом. У той же час рівень
теоретичних знань про фітнес, як про вид спортивних занять, є надзвичайно
низьким. У студентів початківців він складає 12%, на третьому курсі 15%, на
п’ятому 27%. Лише від 4,5% до 11% хлопців та дівчат знайомі зі спеціальною
літературою з фітнесу. У той же час відмітимо, що бажаючих ознайомитися з
спеціальною літературою з фітнесу поступово знижується. На першому курсі
цей показник 52%, третьому і п’ятому він дорівнює 40%. Дослідження
показало, що 60% студентів бажали б, щоб фітнес був включений у навчальну
програму з фізичного виховання.
Коли перед студентами поставили проблему вибору спорту для
гармонійного розвитку, то результати опитування показали, що гімнастику
обрали 37,2% студентів, футбол – 16,3%, важку атлетику – 10%, армреслінг –
1,8%, плавання – 11,8%, гирьовий спорт – 0,9%, баскетбол – 0,9%, фітнес –
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21%.
Усне опитування студентів та співбесіди показали, що переважна
більшість студентів (75,7%) знають які фізичні якості розвиває фітнес. 69%
юнаків та дівчат вважають, що заняття фітнесом сприяють вдосконаленню
фізичної підготовленості і підвищують працездатність та фізичну і розумову
діяльність, покращують рухливість, координацію рухів, спритність (78,7%),
розвивають почуття ритму (80,3%), покращують емоційний стан (78,7%),
підвищують рівень комунікабельності (33,5%).
Зацікавленість у заняттях фітнесом формує потребу у розширенні
теоретичних знань, пізнанні модних напрямків. З цим погоджуються 67,2 %
студентів першого курсу, 71,2% третього курсу й 45,4% п’ятого курсу.
Студенти справедливо вважають, що фітнес є базовим для занять цілого ряду
видів спорту (60% перший курс, 71% другий курс, 59% п’ятий курс), а також
позитивно впливає на боротьбу зі шкідливими звичками (56%).
На думку цілого ряду студентів, фітнес має бути їх стилем життя. Так
вважають 71% першокурсників, 57,5% третьокурсників та 47,7% студентів
п’ятого курсу.
Висновки. Отже, переважна частина студентів, які брали участь у
опитуванні вважають, що фітнес є складовою частиною загальної системи
фізичного виховання і спорту, позитивно впливає на здоров’я людини, сприяє
боротьбі зі шкідливими звичками й гіподинамією, формує навички здорового
способу життя та новий стиль життя і поведінки.
Разом з тим негативним є той факт, що студенти старшого курсу, у
порівнянні зі студентами початкового курсу менше цікавляться фітнесом, як
видом фізкультури, та в цілому і спортом. Доцільно розширити
пропагандистську та роз’яснювальну роботу про користь заняттям фітнесом та
фізичною культурою.
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Abstract: The article presents the results of research of the attitude of students in higher
educational institutions to fitness classes. As a result of this research was found that the students of
the university are positively related to fitness, a large part of them are engaged in fitness in sports
clubs, sections or solely. Fitness are most popular thing among youth in recent years. Guy’s and
girls have some theory of fitness, know their varieties and directions. Main motivation for them is a
creation of ideal body. Many scientists devoted their works for fitness as a component of physical
education and sports in educational institutions of various levels. They offer new techniques for
fitness training and define fitness as a means of controlling hypodynamia.
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Анотація. Кожне соціальне явище є результатом втілення певних ідей.
Суспільство може реалізувати тільки ті ідеї, які відповідають настроям
епохи і не суперечать її аксіологічним пріоритетам і стереотипам. Проблеми
історичного розвитку ідеї громадянського суспільства не отримали належної
уваги в сучасних соціальних і гуманітарних дослідженнях. Автор досліджує
концептуальні засади ідеї громадянського суспільства, представлені у працях
великих мислителів стародавності. У статті аналізується виникнення та
розвиток громадянського суспільства, а також особливості його формування
в Україні. Автор висвітлює публікації сучасних дослідників, розглядає основні
підходи до проблеми за допомогою порівняльного аналізу і, виходячи з них,
пропонує власну періодизацію розвитку громадянського суспільства в Україні.
Формування і розвиток громадянського суспільства є неперервним процесом.
Основні тенденції розвитку громадянського суспільства визначаються як
соціальні основи демократичної держави.
Ключові слова: ідея, ідея громадянського суспільства, громадянин,
громадянське суспільство, громадянська нація.
Вступ.
Відомо, що «ідея» – це одне з основних понять філософії, яке розробляли
ще Аристотель і Платон, а також Р. Декарт і Дж. Локк. Цей філософський
термін (тісно пов’язаний з категоріями «мислення» і «буття») означає «сутність
речі, її прототип», «образ речі, створюваний духом», «смисл», «уявлення, яке
ще не існує у досвіді», «прообраз», що має формоутворююче значення і є
джерелом сили; «уявну рушійну силу історії» [8, с. 234-237]. Ідея є
відображенням речей та явищ, які перебувають в процесі розвитку; це не тільки
одна з форм і способів пізнання, смисл яких полягає у формулюванні
узагальнених теоретичних принципів, що пояснюють сутність явищ, але й
творча сила, яка формує і трансформує дійсність. Більшість філософів
підкреслювали великий вплив ідей (що «оволоділи масами») на розвиток
матеріальної дійсності з метою її перетворення. Будь-які ідеї (правові,
політичні, релігійні, філософські, економічні, моральні, художні та ін.)
народжуються в контексті історичного духу певної епохи, вони виникають і
розвиваються на основі людських прагнень, потреб та практичної діяльності.
Отже, ідея – це те «начало» і аристотелевське «те, для чого», без якого
неможлива поява жодної речі у світі, тим більше, розгортання таких складних
структур, якими є національна культура, національна держава і політична
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(громадянська) нація [8, с. 234-237]. Таким чином, кожне соціальне явище є
результатом втілення певних ідей (в тому числі й ідея громадянського
суспільства). Соціум може реалізувати тільки ті ідеї, які відповідають настроям
епохи, і не суперечать її аксіологічним пріоритетам і стереотипам.
Громадянське суспільство – це багатогранний політико-правовий,
соціально-економічний та культурно-історичний феномен, сукупність
автономних від держави соціальних відносин, інститутів і асоціацій, які
створені вільними й відповідальними особами для захисту власних (як
індивідуальних, так і колективних) інтересів. Становлення і розвиток
громадянського суспільства є закономірним соціально-історичним процесом на
території Європи. В рамках сучасної соціогуманітаристики проблема
становлення і розвитку громадянського суспільства є однією з
фундаментальних. Актуальність даної проблеми для пострадянських держав не
викликає сумнівів. Особливої актуальності проблематика громадянського
суспільства має у постколоніальних країнах, які через ряд причин змушені в
історично короткий термін здійснювати безпрецедентні за своїми масштабами
політико-правові, соціально-економічні та соціокультурні перетворення.
Різні аспекти проблеми становлення й розвитку громадянського
суспільства вивчали Д. Александер, П. Андерсон, А. Арато, З. Бауман, Х. Булл,
Е. Геллнер, Дж. Коен, Д. Істон, Р. Патнем, А. Селс, Ю. Хабермас, Й. Шапіро, Ф.
Шмиттер; С. Багаєв, А. Барков, Д. Білокопитов, Б. Бляхман, І. Бронніков, В.
Буренко, В. Буряк, Г. Вайнштейн, М. Вихляєва, О. Галкіна, З. Голенкова, Т.
Горєлова, С. Грабовський, Л. Грудцина, В. Гулієв, Г. Дилигенський, А.
Єрмоленко, Ю. Загородній, Г. Зеленько, Л. Іонін, Б. Капустін, А. Карась, Б.
Коваль, А. Колодій, Ю. Красін, І. Левін, В. Лісовий, В. Луков, І. Мерсіянова, М.
Михальченко, І. Пасько, Р. Пул, О. Резнік, Ю. Резнік, В. Руденкін, С. Рябов, А.
Сковиков, Г. Слесарєва, О. Стегній, А. Турлаєв, К. Холодковський, В. Хорос, З.
Черниловський, Л. Чорноусова, О. Чувардинський, Є. Шорніков, А. Шумилов,
Г. Щедрова та ін. Історію трансформацій ідеї громадянського суспільства
досліджували А. Бектанова, В. Вітюк, Н. Проскурякова, К. Гаджиєв, О.
Іноземцева, С. Касімова, І. Кравченко, В. Степаненко та ін. Отже, наукові праці
багатьох сучасних дослідників присвячені вивченню: 1) специфіки формування
громадянського суспільства та його взаємодії з державою; 2) різних концепцій
формування громадянського суспільства у його співвідношенні з правовою
державою; 3) історії виникнення ідеї про громадянське суспільство та її
трансформацій. Таким чином, поставлена у статті проблема ще недостатньо
вивчена, у процесі її дослідження необхідно застосувати трансдисциплінарний
підхід (шляхом створення концептуальних мостів між філософією,
політологією, соціологією, психологією, культурологією, які аналізують різні
аспекти поставленої проблеми), залишаючи у центрі уваги вчених питання,
пов’язані з формуванням демократичних держав у постколоніальних умовах, з
розвитком громадянської зрілості соціуму та з активним залученням громадян у
суспільне життя.
Основний текст.
Відомо, що першовитоки ідеї та людських уявлень про громадянське
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суспільство з’явились ще у Стародавньому світі. Це було пов’язано з
осмисленням проблеми суспільного управління Конфуцієм, Платоном,
Аристотелем, Полібієм, Цицероном та ін. Можна виділити кілька стадій
розвитку ідеї про громадянське суспільство та його становлення на теренах
Європи.
Перша (початкова) стадія (Античність – кінець XVI ст.). У Давній Греції й
Давньому Римі з’являються перші форми реалізації ідеї громадянського
суспільства, виникає поняття «societas civilis» (відповідно до латинської
термінології Цицерона), яке перекладається як «громадянське суспільство».
Давні греки вважали, що поліс – це, перш за все, люди, громадянський
колектив. Римляни також називали своє суспільство об’єднанням громадян
(«civitas» від лат. «civis» – громадянин). Тому поліс вважався громадянською
общиною (це була елементарна форма громадянського суспільства). Традиції
громадянської доброчесності, які розвивались у громадській життєдіяльності,
були представлені в Аристотелевій етиці [2]. Найважливішими з громадянських
прав і обов’язків тоді були: 1) право на земельну власність; 2) участь в захисті
рідних рубежів; 3) участь у політичному житті (тобто в управлінні
суспільством). Людина, яка мала такі права й обов’язки, вважалась
громадянином. Громадянський статус – одне з найвищих досягнень Античного
етапу розвитку Європейської цивілізації (цей феномен був відроджений у
країнах Західної Європи Нового часу). Античний громадянин був єдиним у
трьох проявах: як власник, як воїн і як володар політичних прав (слово
«політика» походило від слова «поліс»). Землеробська праця слугувала
демонстрацією якостей гідного громадянина. Вона розглядалась як праця
першого ґатунку, тоді як ремесло, торгівля та інше, незважаючи на значну
прибутковість, були заняттями другого ґатунку. Ці заняття були більш
притаманні чужинцям і рабам [2; 7].
Отже, громадянське суспільство в широкому розумінні, сама ідея і термін
«громадянське суспільство» з’явилися саме тоді, коли склалися перші уявлення
про громадянство і громадянина та виникло поняття суспільства як сукупності
громадян (зокрема, Аристотель був переконаний, що «держава є не що інше, як
сукупність громадян, тобто громадянське суспільство»). Платон і Аристотель
вважали, що держава і суспільство є єдиним цілим. Мислителі займалися
пошуком оптимальної справедливої форми задоволення інтересів більшості
громадян (поняття «політика» означало участь в управлінні). Платон чітко
формулює тезу про необхідність різних форм самоорганізації суспільства. При
цьому здатність суспільства до політичної самоорганізації можлива лише при
наявності певних економічних умов, а саме – економічної свободи,
різноманіття форм власності, ринкових відносин. Основою громадянського
суспільства є приватна власність. Саме вона дозволяє членам громадянського
суспільства зберігати власну гідність (і не тільки в економічній сфері).
Такі погляди давніх мислителів були обумовлені історичним розвитком
античної громадянської общини. Рівність громадян, політичною формою якої
була демократія, прийшла на зміну архаїчному суспільству, в якому панувала
родова аристократія. Але суспільний устрій класичної епохи античного
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громадянства, який припадав у Греції на V ст. до н. е., а в Римі на II – I ст. до
н.е., був змінений суспільством, у якому владу отримали великі приватні
власники (олігархи) [7].
У працях мислителів Античності й Середньовіччя було відсутнє чітке
розмежування між суспільством та державою. В епоху Відродження акцент
переважно робився на гуманізмі й антропоцентризмі, на розвиткові
особистості, на ліквідації соціально-політичної нерівності, на утвердженні
права у житті суверенних держав. Зростає інтерес до античної культури,
відбувається її «відродження». Зокрема, в XVI ст. у коментарі до «Політики»
Аристотеля був згаданий термін «громадянське суспільство» у зв’язку з
необхідністю визначення, хто такий громадянин, бо держава є не що інше, як
сукупність громадян, тобто громадянське суспільство.
Отже, на першій стадії зароджуються історико-філософські передумови
для активної розробки й концептуалізації ідеї громадянського суспільства
(Платон, Аристотель, Полібій, Цицерон, Н. Макіавеллі та ін.).
Друга стадія, тобто стадія концептуалізації ідеї громадянського
суспільства (початок XVII ст. – перша половина XVIII ст.). Г. Гроцій, Ж. Боден,
Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є та ін. розуміють
громадянське суспільство як політичне суспільство, як результат суспільного
договору (слово «civilitas» інтерпретується як управління, громадянство,
держава, політика, громадянське суспільство) [5, с. 280; 6]. Але на початку цієї
стадії поняття «громадянське суспільство» та «держава» переважно
ототожнювалися. Подібний підхід зберігався аж до XVIII ст., тобто до того
періоду, коли в основних рисах почало формуватися громадянське суспільство
у його сучасному (вузькому) розумінні. Розмежування даних понять
починається з праць Ж.-Ж. Руссо. У працях європейських і американських
дослідників була обґрунтована теза поступу громадянського суспільства
(переважно в рамках різних концепцій, присвячених розвитку ідей природного
права і суспільного договору).
Третя (легітимаційна) стадія (друга половина XVIII ст. – перша чверть ХХ
ст.). Починається утвердження ідеї громадянського суспільства. Значний
внесок у розробку цієї ідеї внесли Г.В.Ф. Гегель, Дж. Ст. Мілль, Т. Пейн, Б.
Спіноза, А. де Токвіль та інші мислителі, що обґрунтували цілий ряд ідей, які
пізніше стали важливими складовими частинами концепції громадянського
суспільства (що активно формувалось): ідею свободи особистості як
громадянина суспільства, незалежного від держави; ідею права як гаранта
людської свободи; ідею нерозривного зв’язку громадянського суспільства і
правової держави; уявлення про громадянське суспільство як сферу діяльності
різних громадських інститутів; положення про діалектичну єдність
громадянських і політичних свобод. У багатьох соціальних вченнях XVIII – XX
ст. також використовувалась ідея громадянського суспільства [7].
Фундаментальна розробка вчення про громадянське суспільство
пов’язується з іменем Г.В.Ф. Гегеля [4]. Головним елементом громадянського
суспільства Гегель вважав людину, що діє в суспільстві відповідно до свого
соціального стану, своїми приватними інтересами й потребами. Розвиваючи
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уявлення французьких просвітителів про громадянське суспільство, Г.В.Ф.
Гегель приходить до висновку, що в реальному житті неминучим є поділ на
державу й громадянське суспільство [4, с. 51]. На цій стадії були визнані та
активно розвивалися й інші концепції, що розмежовували поняття
«громадянське суспільство» і «держава» (А. Фергюсон, Дж. Медісон, Т.
Джефферсон, С. Пуфендорф, І. Кант, В. Гумбольдт, А. Сміт, Т. Пейн, А. де
Токвіль, К. Маркс, А. Грамші та ін.). Зокрема, Дж. Локк, Д. Ферґюсон і А. Сміт
пов’язували формування громадянського суспільства з поділом праці й
усамостійненням господарської діяльності, яка в умовах індустріалізації
ставала основним джерелом добробуту й фундаментом економічної
незалежності людей [6; 7]. А. де Токвіль вважав, що в умовах надмірно
централізованих держав та авторитарних режимів необхідне реформування
політичної системи, демократична ресоціалізація громадян, розвиток різних
форм самоорганізації соціуму та формування мережі громадських об’єднань і
асоціацій, через які громадяни зможуть не тільки захищати свої інтереси, але й
контролювати владу. На даній стадії концепція громадянського суспільства
стає однією з домінуючих, відбувається масове формування різних інститутів
громадянського суспільства, у тому числі й політичних партій.
Четверта (інституційна) стадія (друга чверть ХХ ст. – рубіж ХХ–ХХІ ст.).
На цій стадії відбувається оновлення ідеї громадянського суспільства в
контексті модернізаційних процесів, які активно розгортаються в Європі (ми не
враховуємо період Другої світової війни, який мав свою специфіку). Йде процес
активної
інституціоналізації
громадянського
суспільства
і
пошук
конструктивної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та
державою. Починаючи з другої половини ХХ ст., політики демократичних
держав сприяють формуванню у своїх країнах умов для забезпечення гідного
життя широких верств населення шляхом формування середнього класу [1; 3].
П’ята (глобалізаційна) стадія (рубіж ХХ–ХХІ ст. – сьогодення). З кінця XX
ст. починається нова стадія еволюції ідеї громадянського суспільства, яка
характеризується тим, що громадянське суспільство стає не лише предметом
теоретизування у наукових колах, але й феноменом, доступним для
повсякденної свідомості. Триває активний процес становлення інформаційної
цивілізації (на формування якої великий вплив мають процеси глобалізації), а
також пошук нових механізмів взаємодії між громадянським суспільством,
державою та іншими суб’єктами, які перебувають в рамках сучасного
політичного й інформаційного простору [1; 3]. Поступово формується
глобальне громадянське суспільство, окреслюються ціннісно-смислові контури
міжнародної громадянської солідарності. Характерними ознаками сучасного
громадянського суспільства є повага до закону та верховенства права,
солідарність, самоорганізація, добровільність участі, відповідальність,
суб’єктність, взаємодопомога, толерантність тощо.
У пострадянській Україні ініціюється громадянська активність,
розвиваються практики добровільної самоорганізації і волонтерства, в процесі
розвитку громадянського суспільства засвоюються цінності, властиві
громадянській культурі активістського типу [1], формується постколоніальна
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громадянсько-політична ідентичність і громадянська (політична) нація. Але
публічний контроль над владними структурами та підзвітність їхньої діяльності
громадянському суспільству ще не набули системного характеру, а корупційні
мережі (як і раніше) зберігають свій стійкий вплив в Україні.
Висновки.
Підводячи підсумки, підкреслимо, що ідея громадянського суспільства
зазнала тривалої еволюції і на кожній історичній стадії свого розвитку
збагачувалась новим змістом. Це дозволяє сьогодні критично осмислити й
застосувати на практиці найцінніші здобутки теоретичної думки минулого і
сьогодення. Становлення й розвиток громадянського суспільства є особливим
періодом історії людства, він тривав кілька століть, але цей процес не
вважається завершеним ні на локальному рівні, ні на світовому рівні.
Громадянське суспільство і правова держава дуже тісно взаємопов’язані, адже
одне немислиме без іншого. Але все ж таки громадянське суспільство є
первинним, оскільки воно є вирішальною соціально-економічною передумовою
правової держави. На жаль, посттоталітарні ціннісні пріоритети багатьох
громадян України, їхні патерналістські установки, амбівалентність політикоправових уявлень, нерозвинена суб’єктність, правовий нігілізм, глибоке
соціально-економічне розшарування, – це ті чинники, які ускладнюють
розвиток громадянського суспільства в Україні та гальмують процеси
декомунізації та деколонізації.
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Abstract
Introduction. Every social phenomenon is the result of certain ideas. The society can
implement only those ideas that are in tune with the thinking of the era, not contrary to its
axiological priorities and stereotypes. The problems of historical development of the idea of civil
society have not received due attention in modern social and humanitarian studies. Main text. The
author explores the conceptual foundations of the idea of civil society, presented in the writings of
the great thinkers of antiquity. The article analyzes the emergence and development of civil society,
as well as the features of its formation in Ukraine. The author refers to the publications of modern
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researchers, examines the main approaches to the problem through comparative analysis and,
based on them, suggests his own periodization of the development of civil society in Ukraine.
Summary and Conclusions. Formation and development of civil society is a continuous process.
The main tendencies of the development of civil society are defined as the social basis of a
democratic state are disclosed.
Keywords: idea, idea of civil society, citizen, civil society, civic nation.
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Аннотация. В статье анализируется проблема консолидации украинского
общества постколониального периода. Чтобы консолидироваться украинское
общество должно ориентироваться на будущее и четко представлять
конечную цель, к которой стремится. Процесс консолидации длительный и
нелегкий, он составляет главную социально-практическую задачу развития
социума. Консолидация украинского общества зависит от ряда факторов,
среди которых важное место принадлежит гражданской активности
личности. Показано, что для развития украинской государственности
необходимо чувство национального единства и согласования стратегических
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перспектив развития нации.
Ключевые слова: украинское общество, консолидация общества, личность,
гражданская позиция, гражданская активность личности.
Вступление. Вопрос консолидации украинского общества стоял на
повестке дня на протяжении всего постколониального периода, то есть всех лет
независимости Украины. Актуальность этой проблемы усилилась в наши дни,
когда происходят военные действия на Востоке Украины, украинское
государство потеряло часть своих территорий и продолжается социальноэкономический кризис в стране. Все это требует четкого осознания каждой
отдельной личностью Украины того, что именно от ее гражданской позиции во
многом будет зависеть дальнейшее развитие социума, нации в целом, а значит –
осуществление деколонизации ментальности и массового сознания общества,
искоренение малороссийских комплексов в социуме. Жизнь личности не может
быть полноценной, если она учитывает только собственные интересы и не
принимает во внимание общественные и национальные.
Основательные и важные исследования единения общества и его
солидарности были заложены Э. Дюркгеймом и Ю. Хабермасом.
Существенные разработки к проблеме общественного сплочения внесли такие
ученые как Б. Андерсон, Н. Джонсон, Дж. Кларк, Дж. Лоренс, Р. Мартин, Дж.
Сакс, А. Смит и др. В отечественной литературе вопрос консолидации
украинского общества освещался в трудах философов, политологов, историков
и социологов: И. Варзара, Т. Воропаевой, И. Грабовской, В. Евтуха, А.
Картунова, А. Колодий, И. Кресиной, Г. Луцишин, Е. Магды, Н. Обушного, Е.
Оржель, М. Поповича, Ю. Римаренко, М. Степико, В. Фесенко и др.
Основной текст. Консолидация – это объединение, интеграция, сплочение
(например, лиц, групп, организаций и т.д.). «Консолидация – центральный
фактор эффективности любого социального действия, что требует
коллективного разума или коллективных сил, не говоря уже о той или иной
стратегической цели, достижение которой просто невозможно без действия
этого феномена» [3, с. 100]. Консолидация общества зависит от многих условий
и факторов, среди которых – общая территория проживания, общность идеи и
цели, культурные традиции, государственный язык, историческая память,
экономика, религия, система образования и воспитания. Мощными факторами
консолидации общества являются формирование политической нации, развитие
гражданского общества, наличие национальной элиты, которая должна быть
образцом единения социума. В настоящее время базисом для сплочения
граждан Украины, по исследованиям Центра Разумкова, становятся: общее
видение будущего направления развития государства, общие проблемы,
которые существуют у граждан Украины, общая история и общие оценки
событий и деятелей исторического прошлого [2, с. 11]. Практическими мерами,
которые способствуют консолидации общества, большинство граждан Украины
считают решение социально-экономических проблем, повышение уровня
благосостояния страны, преодоление коррупции, качественное изменение
власти, а также справедливое распределение общественных благ [2, с. 17].
Таким образом, для конструктивной консолидации украинского общества
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постколониального периода необходимы значительные интеллектуальные,
духовные и финансовые ресурсы.
Эффективной консолидации общества содействует государство,
построенное на принципах верховенства права, гарантирующее права и
свободы всем гражданам, одновременно, на основе законодательно-правовой
базы, государство регламентирует обязанности граждан. Государство
заинтересовано в том, чтобы каждый гражданин, каждая отдельная личность
максимально вписывались в установленные правила и порядки. Любая
личность выполняет в государстве определенную социальную роль и хотя
реальное поведение личности несет на себе отпечаток индивидуальности, но
осуществить свои планы вне общества она не может. Личность всегда стоит
перед проблемой выбора варианта поведения, определения специфики условий
своего бытия, возможности формирования и реализации собственных
социальных качеств, выбора той или иной цели. И здесь чрезвычайно важно,
какие ценности и ориентации предпочтет личность, какие свойства и качества
она получит, так как именно от этого во многом зависит духовное бытие
социума в целом, продуктивность его консолидации и развитие.
Поэтому, чтобы консолидироваться постколониальное украинское
общество требует четкой гражданской позиции каждой отдельной личности.
«Благодаря своей гражданской позиции личность становится субъектом не
только собственного развития, но и прогрессивного развития общества,
субъектом социального творчества, субъектом качественных общественных
преобразований в постколониальных условиях» [1, с. 44]. Необходима
гражданская активность личности, что предусматривает заинтересованность
общественной работой, инициативность и ответственность, а также осознание
личностью своей роли и значения в жизни страны. Гражданская активность
является показателем цивилизованности общества, она характеризует личность
как гражданина государства, который стремится к активному участию во всех
делах социума, при этом четко осознавая свои права и обязанности.
Гражданская активность личности не отделима от ее гражданской позиции,
она составляет основу ценности и целостности личности. Гражданская
активность, как известно, не прописана в нормативных документах, однако ее
показатели – участие и деятельность личности в общественных объединениях и
движениях. Это не просто пребывание личности в определенной организации, а
постоянная кропотливая работа на благо всего социума, требующая много
времени и усилий, как физических, так и интеллектуальных. Результатом такой
сложной и ответственной работы является высокий уровень развития
гражданского
общества,
следовательно,
согласованность
между
общественностью и государством, обеспечение прав и свобод всех граждан,
взаимопонимание в процессе принятия общественно важных решений,
создание благоприятных условий для самореализации личности.
На сегодня в нашем государстве, как синдром колониализма, недостаточно
существует инициатив и результативных программ, которые были бы
направлены на сотрудничество и солидарность социальных групп (например,
этнических, религиозных, территориальных и др.). Поэтому в украинском
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обществе должен формироваться авторитет самодостаточной личности,
умеющей преодолевать трудности и различные препятствия. Личность, которая
способна к мобильной адаптации в непростых социальных ситуациях, имеет
возможность сохранять и защищать свою идентичность, а также
самостоятельно искать решение экстраординарных проблем.
Обязательным условием формирования личности, которая может
продуктивно включаться в консолидационные процессы украинского общества,
является ее потребность и возможность приобретать такие свойства как
гражданская активность, сопричастность, ответственность, социальная
интеграция и толерантность. При этом свобода личности и ее самореализация
выступают как раскрытие индивидуальности в процессе ее многогранной
деятельности. Говоря о свободе, предполагается, что личность реализует свои
желания, интересы, способности, интеллект и волевой потенциал в
соответствии с собственным пониманием бытия. Но свобода личности – это не
вседозволенность, свобода, прежде всего, должна направляться на
гуманистические цели, чтобы она не стала антиподом порядка и права. Поэтому
личность всегда должна осознавать необходимость сочетания идеи свободы с
гуманистическим правовым ограничением деятельности. Сегодня в Украине
формирование собственных человеческих качеств – это не только значимая
цель для личности, но и ответственный способ ее бытия. Ведь от этого во
многом зависят как самореализация, самоутверждение и социальный статус
личности, так и развитие общества в целом, преодоление им
постколониального наследия. Важно, чтобы регуляторами поведения личности
стали нормы правового и конституционного законов, которые составляют
систему гуманистических и демократических принципов.
Заключение и выводы. Таким образом, в современных условиях
постколониального периода украинское общество находится в непростой
ситуации поиска путей консолидации для обеспечения дальнейшего развития
украинской нации. Креативная, самостоятельная, полноправная личность, с
четкой гражданской позицией, которая чувствует свою сопричастность с
украинской нацией и реализует свои потенциальные возможности на благо
Украины, способствует консолидации общества. Важно, чтобы консолидация
украинского общества была не абстрактным понятием, а имела четко
сформированную программу с прописанными механизмами ее выполнения,
которые постепенно, уверенно и настойчиво внедряются в жизнь.
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Abstract. The author analyzes the problem of consolidation of Ukrainian society under
postcolonial period. Ukrainian society, that consolidated must be oriented on the future, it must
clearly present an ultimate goal to that aims. The process of consolidation is protracted and
complicated, it constitutes the main socio-political task of society’s development. The consolidation
of Ukraine society dependens on a number of factors, among tham the civil activity of a person
plays an important role. It is shown, that for the further development of the Ukrainian statehood the
feeling of the national unity of society and the agreement about strategical perspectives of the
nation’s progress are necessary.
Keywords: Ukrainian society, consolidation of society, personality, civil position, civil
activity of a person.
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Аннотация. В работе рассматриваются этические идеи Левинаса.
Ключевые слова: Левинас, Я, Другой.
Введение.
В основе философской концепции Левинаса – этическая проблематика,
связанная противоречивой личностью Другого. Другой служит основой
идентичности субъекта, которая раскрывается в диалоге между Я и Другим.
Другой является гарантом моего Я. Это философия диалога, которая
раскрывает свойство интерсубъектиности (взаимовключенность в друг друга
нескольких субъектов и форм проявлений во вне). Сознание может быть
сознанием только в процессе диалога. Диалог делает сознание
трансцендентальным.
Левинас отвергает традиционную идею тождества бытия и мышления.
Поскольку такая система замкнута и не имеет развития, так как частный
фрагмент лишен самостоятельности и всегда связан с целым. Левинас
выступает против традиционного дискурса. Противопоставление субъекта
познания объекту познания отвергается. Рефлексия объекта (Другого) приводит
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к логическому дискурсу, что Левинас не принимает. Поэтому Левинас
основывается в своей философской позиции на этической метафизике.
Этическая метафизика призвана из рациональной структуры эго сделать
морального субъекта. Объективное бытие связано с толкованием человека как
принадлежащего к виду человека в целом (общество, история, человечество),
что игнорирует индивида. Но у человека есть критическая способность,
благодаря которой человек создает собственный мир. Мир произведений
искусства, морали и долга. Критическая рефлексия позволяет понять
ограниченность объективного бытия. Развитие возможно не в рамках природы,
а на основе индивидуального личностного роста. Выявление метафизических
уровней бытия. Субъект противопоставляется не внешнему миру, а сам самому
себе. В философии Канта субъект противопоставляется своему собственному
познанию, которое является ограниченным. В философии Фихте Я
противопоставляется своим проявлениям. Можно и дальше приводить
примеры. Позиция Левинаса коррелируется с поиском решений в истории
философии не в области бытия, а в области сознания. Что актуализирует
метафизические, экзистенциальные и аксиологические мотивы.
Влияние на бытие должно происходить через изменение самого субъекта,
через изменение Я. В нем должны открываться новые смыслы, новые уровни
метафизической реальности, новые трансцендентальные объекты. Личностный
рост субъекта возможен через диалог с Другим через который происходит
преодоление своих недостатков: эгоизма, сосредоточенности на себе. Диалог –
это расширение Я до границ Другого.
Структурирование диалогического пространства сопряжено с выявлением
метафизических уровней человеческого бытия, единственно возможная связь
между которыми осуществляется в форме трансцендирования — преодоления
собственного эгоизма и перемещение сосредоточенности на Другом.
Философия Гуссерля и философия Левинаса.
В феноменологии Гуссерля сознание интенционально, т.е. всегда
направлено на какой-либо предмет. Тождественное само себе сознание ego
cogito порождает интенции cogitatum. Восприятия носят наглядный и
убедительный характер, что определяет такие восприятия как истинные.
Первичным оказывается ego, без которого невозможно познание объектов. Я
доминирует над Ты. Ты вторично и является интенциональным следствием Я.
Гуссерлианская модель сознания не является диалогичной (равноправной).
Левинас исходит из другой предпосылки – эта предпосылка тождество
личности самой себе, которая рождается через противоречие Я и Другой.
Процесс познаний един и субъект познания и объект познания взаимосвязаны
равноправно. Без диалектического равенства субъекта и объекта процесс
познания будет носить ущербный характер.
Субъективность.
Субъективность основывается на взаимосвязи меня и себя.
Субъективность выше материальности поэтому отвергаются психологические
реакции, логический анализ и др., что определяет субъекта как материальный
субъект. Возникновение самости, возникновение тождественности происходит
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как возвращение к себе. А не только как выход из себя в попытке произвести
рефлексию. Субъект обладает тождественностью, которая является
универсальной. Познание, выход за пределы своего Я, способность познать
иное является своеобразным повторением своего Я, которое в иной
перспективе обнаруживается в объекте познания, в ином. Я мыслит поэтому Я
является Другим. Я находит само себя и одновременно открывает чуждое ему.
В этом суть самости Я.
Картезиансткое понимание существования и мышления.
Декартовский тезис Левинас интерпретирует следующим образом. С
позиции Декарта я существую благодаря тому, что я мыслю внешний объект,
т.е. бытие, существование. Получается противоречие. Существую не я, а то, что
существует, поскольку я его мыслю. Осознание факта своего существования
как доказательство наличия Я для Левинаса недостаточно. Тезис «Я мыслю
себя» – вот основа для Я. Возможно Декарт это и хотел нам сказать. Но у
Декарта мышление и существование основа для возвращения сознания во
внешний мир. По Декарту получается, что если я существую, то я мыслю. И
вопрос о Я не может быть решен через противопоставление сознания и бытия
(существования). Существование Я должно объяснять через само Я, т.е. через
фундаментальную предпосылку самости сознания как его основы.
Существование есть результат самоосмысления Я самим себя. Из этой
замкнутости сознания выводится идея существования. Бытие как бы
конституируется в самом познающем субъекте (Я) как рефлексия над самим
собой. Существование есть результат глубокого самоосмысления на основе
Самости. Самость извлекает из себя новые формы своего существования как и
само существование, т.е. бытие. Извлекает смысл, а смысл порождает
существование. По сути процесс разделяется на два Я: одно я носит
трансцендентный характер, а второе я является трансцендентальным.
Трансцендентное – это то, что не является наблюдаемым, что может только
мыслиться. Это источник мира, который конституирует смыслы. А
трансцендентальное я связывается со смыслом бытия человека. Поэтому
Самость – это взаимосвязь, единство двух Я. Трансцендентальное Я постигает
трансцендентное (поэтому и требуется процесс самоосмысления),
трансформируя познанное в трансцендентальное, которое обладает своей
собственной природой. Трансцендентное Я играет роль Другого имплицитно
подразумевая наличие трансцендентального Я, которое имеет своё собственное
содержание. Возникает многоуровневое диалогичное пространство имеющее
различные направления. Самость в процессе смыслообразования обособляется,
индивидуализируется, но всегда сохраняется корреляция с Другим, с
трансцендентным.Другой присутствует всегда. Нет невыполнимых условий
присутствия Другого. Если Другой не присутствует, исключен из процесса, то
нет диалогического пространства и исчезают все смыслы и само
существование. Нет смысла, нет и процесса. Смысл продуцируется при
незримом присутствии Другого. Другой как бы врывается в замкнутость
трансцендентального Я, выводя его из обособленности и ограниченности.
Преодоление ограниченности возможно в отдаленной перспективе и связано с
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этическими нормами (ответственность).
Этический дискурс Левинаса.
Выход за рамки себя содержит этический дискурс. Познание
трансформируется в ответственность. Важно не знание, а то за кого я несу
ответственность. Существование другого становиться дискурсом моего
существования. Не может быть субъекта без моральных норм. Другой в
этическом измерении приобретает совсем иной характер. Это не знание об
объекте, а переживание, эмпатия. Интроспекция трансцендентального Я с
необходимостью приводит к бесконечности как постоянном пребывании в
Другом и, в месте с тем, к тотальности этического дискурса. Другой не исчезает
в Я, а пребывает в этической конфигурации, как способность субъекта
формировать моральную ответственность. Коммуникативный опыт Я и Другого
порождает моральные отношения, а не только гносеологические (как субъект и
объект). Если не раскрывается фундаментальная способность как способность
быть ответственным, то утрачивается способность к существованию. Так как
основным модусом бытия субъекта является ответственность. Ответственность
это движение от трансцендентности к трансцендентальному, движение от
одного субъекта к другому. Ответственность связана с взаимностью и
любовью.
Процесс
познания
смещается.
Он
становится
этическицентрированным. Этика – это высшая форма языка. Всё сводится в
конце концов к языку, к символам. Но язык есть связь знака и того, что он
обозначает. Как высшая форма значения и объекта. Этика включается в себя
вершину языковых, диалоговых отношений. Этика является носителем высших
смыслов.
Другой есть метафизическое желание самости. Интенция самости
обращенная на иное. Коммуникативный опыт создает способность к
ответственности, продуцирует этические отношения. Образом Другого
выступает Отсутствующий. Отсутствующий – это категория, которая
подчеркивает экзистенциальный характер, модус существования Другого.
Другой обладает принадлежащими ему качественно различимыми свойствами.
В этическом отношении с Другим самость находиться в противопоставлении с
Богом. В Другом как отсутствующем, как за того, за кого я несу
ответственность обнаруживается трансцендентное. Важно не теологическое
понимание Бога, а его переживание. Оно важнее всего. Мы близки к Богу, когда
переживаем за Другого. «Религиозный опыт, таким образом, оказывается
опытом этическим, смысл которого заключается в фундаментальной
ответственности за Другого» [1]. Метафизическая замена себя Другим есть
этический опыт. В основе религиозного опыта лежит способность самости быть
морально ответственным. Ответственность – это способность мыслить
большее, чем само мыслящее. Умение выйти за границы своей самости.
Субъект должен быть ответственным. Нет никакой смерти Бога. Есть вечное
переосмысление своей связи с Ним. Ответственность – это экзистенциальная
связь человека с Высшим. Эта связь делает субъекта способным быть
религиозным и, таким образом, испытывать религиозный опыт. Религиозный
опыт – это способность выйти за свои рамки, трансцендировать этический
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дискурс. Важно мое переживание, моя ответственность за Другого. Субъект
должен быть способным к взаимности, открыт для Другого. Когда открытость
становится беспредельной, открывается источник смысла бытия. Встреча с
Другим является первично необходимой. Это движение навстречу одной
личности к другой.
Язык и время.
Коммуникативная сторона религиозного опыта связана с языком как
знаковой системой, в которой смысл и значение разделены временем. Задача
религиозного опыта связать в единство обозначаемое со смыслом, который
может быть утрачен. Единство смысла и слова есть диалог я и Другого.
Познание есть самостоятельное движение к мысли, в котором
восстанавливаются утраченное единство слова и предмета, который им
обозначается. Познание – это постичь Другого. Разум всегда диалогичен.
Высшее само стремится к диалогу. Человек должен быть открыт ему. Способен
к взаимности. Язык возникает из мысли субъекта. Его источник диалог с
Другим. «Человек лишь частично повелевает собственной силой суждения. В
сущности, полагает Левинас, она овладевает им, так как над субъектом
постоянно довлеет трансцендентальный опыт этоса как совокупности
нравственных императивов, имплицитно присущих интерсубъективному
пространству» [2]. Не язык устанавливается коммуникацию, а фундаментальная
структура диалога, в которой присутствуют обозначенные выше элементы.
Многие сферы закрыты для человека. Причина в отсутствии устремленности к
трансценденции как поиска коммуникации.
Заключение. Заложник и Мессия.
У человека два варианта выбора. Первый – это судьба Гегеза. Быть
скрытым от других и видеть только себя (при помощи волшебного перстня). И
второй. Это стать Мессией. Мессия – это тот, кто стал на место Другого,
пережил вместе с ним его трагедию. Принял на себя его беду или разделил беду
вместе с Другим. Для Мессии объектом выступает Другой. Мессия делает себя
заложником Другого. Для Мессии существовать означает не мышление (как у
Декарта), а нравственное действие: принять на себя беду Другого, его
трагедию. Но люди не хотят быть Мессией и выбирают судьбу Гегеза.
Взаимосвязь Мессии и Другого – это взаимосвязь определяемая Богом. Здесь
нет предметности, а есть только Благо. Человек – это явление Бога. Но человек
негативен, он отрицает свободу. Левинас отыскивает смысл метафизики,
которая уходит своими корнями в аксиологию. А аксиология – это результат
экзистенциальных отношений Я и Другого. Это диалог. Он источник жизни.
Человек отказывается от сосредоточенности на самом себе. И его общение с
миром происходит бесконфликтно. Т.е. задаются сразу высокие нормы этики.
Главное измерение – это этическое измерение. Без норм морали невозможно
существование в мире. Нет, оно, конечно, возможно, но, что это будет за
существование? Такое существование мира и человека Левинас не принимает.
Эти стадии уже пройдены (Вторая мировая война и др.). Необходим
гипостазис. Проникновение одного в другое. Нравственность как выражение
бытия, а бытие есть выражение нравственности. Сущность человека должна
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зависеть от должного, которое бесконечно осуществляется. Продуцирование
нравственности в различных ее этапах или формах на основе такого контраста,
когда одно (упрощенное индивидуализированное бытие) противопоставляется
другому (бытие на основе единства Я и Другого) составляет основу
смыслопологания человека.
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Анотація. В роботі розглядаються питання суспільно-політичного
життя у Східній Галичині на початку ХХ ст. Зокрема увага приділена
розвитку та діяльності москвофільських груп та товариств. Особлива увага
звернена на антиукраїнську діяльність цих організацій, які щедро
фінансувалися з Росії і ставили собі за мету переконати місцевих українців та
європейську спільноту про штучне походження української народності.
Ключові слова: москвофіли, Східна Галичина, українських рух, «русский
мир».
На сучасному етапі державного розвитку Україна вкотре стала перепоною
на шляху до реалізації імперських планів сусідньої держави – Росії,
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замаскованих під спроби захисту прав та свобод громадян українських
південно-східних регіонів та пропаганду спрямованої на розвал держави
концепції «федералізму».
Історія апробації власних імперських амбіцій Росії щодо українських
земель триває вже не одне століття. Ідеологія російського державного
імперіалізму процвітала на початку ХХ ст. навіть у Галичині, яка тоді
перебувала в складі Австро-Угорщини.
Під прикриттям культурницької діяльності підконтрольних Росії товариств
та організацій серед галицьких українців пропагувалося негативне ставлення до
австрійської національної політики, особливо – у контексті польськоукраїнського міжнаціонального протистояння. Водночас Росія нав’язувала
європейській спільноті переконання про штучне походження української
національності (народності) виключно як засобу обмеження російських
впливів.
Натомість реальність свідчила, що українське національне життя в умовах
конституційної австро-угорської монархії мало кращі перспективи, ніж у Росії.
Піднесення українського національного руху в Східній Галичині додавало сил і
віри наддніпрянським українцям в боротьбі за національні права. Утвердження
галицького П’ємонту як духовного українського об’єднавчого центру для Росії
означало
початок кінця
її
контролю
над
Великою
Україною
(Наддніпрянщиною), тому український національний рух становив загрозу для
Росії як імперії.
Активізація громадсько-політичного життя Галичини на початку ХХ ст.
стосувалась польських, українських та промосковських сил. Москвофіли
активізували агітацію серед селян і міщан через товариство ім.
М. Качковського, боролися за депутатські мандати до Галицького сейму і
Віденського парламенту тощо. З метою розколу українського національного
руху російське самодержавство використовувало різні методи: від матеріальної
підтримки москвофілів і польських шовіністів до втручання у внутрішні
справи
Австро-Угорщини.
Зазвичай
для
антиукраїнської
агітації
використовувалися товариства, москвофільська і російська преса, місіонери
російського православного руху, дипломатичні представники. На початку ХХ
ст. діяльність москвофілів пожвавилася у зв’язку із зростанням фінансування.
Однак діяти безпосередньо через державні російські чинники в умовах
загострення відносин між двома імперіями – Росією та Австро-Угорщиною –
ставало все складніше, до того ж не було відшліфовано механізм зв’язків між
москвофільськими товариствами і російськими державними інституціями.
Тому для підтримки діяльності москвофілів усього західноукраїнського
регіону було створено 15 грудня 1902 р. у Петербурзі «Галицько-російське
благодійне товариство» («Галицко-русское благотворительное общество»)[1]
(далі – «Товариство...»). «Товариство...» виникло як громадська організація в
Галичині, діяльність якої, згідно зі статутом, повинна була б обмежувалась
наданням «різноманітної моральної та матеріальної підтримки «русским»
галичанам та їх сім’ям, що тимчасово або постійно проживали у СанктПетербурзі, а також сприяння в ознайомленні російської громадськості з
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Прикарпатською Руссю, її минулим і сучасністю»[2]. Російські урядові кола
розглядали «Товариство...» як важливий засіб впливу на австрійські справи.
Свою діяльність «Товариство…» тісно пов’язувало з російською православною
церквою, пропагуючи панславізм.
Формальна та матеріальна підтримка «Товариством…» та російським
самодержавством москвофільства мали убезпечити Росію від вільнодумства та
демократичних ідей. Оцінюючи політику австро-угорських властей в 1908 р.,
секретар імператорського консульства у Львові В. Олфер’єв писав: «украинцы
сольются в самостоятельный единый народ и тогда борьба с сепаратизмом
станет невозможной. Пока в Галиции живет еще русский дух, для России
украинство не так еще опасно, но коль скоро австро-польскому правительству
удастся осуществить свою мечту, уничтожив все русское в Галиции, и
заставить на веки забыть о некогда существовавшей Червонной православной
Руси, тогда будет поздно, и России с врагом не справиться»[3].
Активізації москвофільського руху в Галичині сприяли зацікавлені в
знищенні українського національного руху польські політичні чинники,
особливо за намісництва Л. Пінінського (1898 – 1903), А. Потоцького (1903 –
1908) тощо. У 1908 р. на Слов’янському з’їзді в Празі укладено польськоросійський пакт про ставлення до «українського питання», відповідно до якого
поляки повинні були «стримувати й поборювати» український рух в обмін на
поступки Росії у питанні польських національних вимог у Конгресовій
(Центральній – авт.) Польщі [4].
У 1907 – 1908 рр. серед членів російської Державної думи група депутатів
на чолі з В. Бобринським проявляла надмірне зацікавлення Галичиною. Під час
роботи Слов’янського з’їзду лідер галицьких москвофілів В. Дудикевич
запросив В. Бобрінського відвідати Галичину. Парадоксальність ситуації
полягала в тому, що намісник А. Потоцький надав офіційний дозвіл на візит
російської делегації, знаючи про далеко недружнє щодо навіть австрійської
влади ставлення. Делегація у складі В. Бобринського, А. Гіжицького та інших
російських діячів відвідала Львів, Коломию, Журавно, Жидачів, і навіть
москвофільські «станицы» (тобто, окремі галицькі села – авт.). З того часу про
Галичину активно заговорили у Державній думі та російських часописах. У
грудні 1908 р. «Товариство» очолив В. Бобринський – один з організаторів
фракції націоналістів в Державній думі, прихильник російської експансії та
політики зросійщення національних районів Росії.
Тоді ж секретар російського консульства у Львові В. Олфер’єв зазначав,
що насправді плани возз’єднання Галичини з Росією пропагувала невелика
група людей. Завдяки В. Бобринському та його прихильникам в Росії зростало
російське зацікавлення «під’яремною» (поневоленою) Галичиною як частиною
Русі як серед державних російських кіл, так і у пресі. «Галицько-російське
благодійне товариство» в Петрограді стало зв’язковою ланкою між пересічним
галичанином і «русскім». Започатковано постійні взаємні візити «русскіх» і
галичан з метою поширення ідеї об’єднання Червоної і Державної Русі: «Вони
обнадіювали галичан обіцянками нечуваних благ, малюючи їм картину
великого дня визволення в самих казкових і принадливих фарбах. А насправді
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Росія про Галичину майже нічого не знала, для неї Галичина була однією з
численних частин клаптикової імперії, не кажучи вже про військо, яке
розглядало її як театр воєнних дій на випадок війни з Австрією» [5].
Особливо вдало москвофіли маніпулювали історичними термінами,
зокрема, назвою «Русь» в сенсі «Россія» тощо. На партійному з’їзді у Львові
1 листопада 1909 р. галицькі москвофіли змінили назву «Русско - Народная
Партия» на «Русско - Народную Организация» (РНО). Її керівним органом став
обраний «Русский народный совет» (РНС) на чолі з В. Дудикевичем.
«Народный совет» позиціонував себе як верховне представництво тієї частини
«галицко-русского» населення, яка сповідує історичні «русские начала и
остается верной русской национальности». Виконавчим органом РНС була
«Русская Рада».
До складу РНС входило 20 членів, яких щорічно обирали на Народному
з’їзді серед керівництва «Русской Рады», представників культурних і
економічних товариств, організацій «Народний дім», «Ставропігіон», товариств
ім. М. Качковського, «Защита земли», депутатів галицького сейму і віденського
парламенту, редакторів москвофільських часописів – «Прикарпатская Русь» і
«Голос народа» [6].
Відповідно до статутних вимог, її членом міг бути той, хто «сознает
национальное и культурное единство всего русского народа, признает всю
Прикарпатскую Русь – Галичину, Буковину и Угорскую Русь в народном и
культурном отношении составною частью русскаго мира»[7]. Діячі РНО
визнавали регіональну відмінність галичан («галицко-русских»), ототожнюючи
їх етнічному рівні з малоросами, а Галичину вважали частиною Малої
(Південної) Русі. Проте культурний, а, за певних обставин, і політичний
розвиток розглядали виключно в межах «русского мира».
Слід зауважити, що таке стрімке зростання москвофільських настроїв у
донедавна цілком байдужій до російської ідентичності Східній Галичині аж
ніяк не могло обійтися без сприяння з боку частини української еліти. Цілком
слушно професор С. Рудницький писав, що «москвофільську партію творять
самі чистокровні українці–відступники, москвофільство було найгіршим
наслідком польського гніту. Поляки підтримували його цілою силою, щоби
поборювати українство, а рівночасно клеветали на українців перед
австрійським урядом, що українці, мовляв, усі москвофіли, тому треба дати ще
більше влади в руки над українцями» [8].
Боротьба з українським галицьким рухом проводилася москвофілами і в
релігійній площині. Значним впливам греко-католицької церкви очолювана
В.Дудикевичем «Русско–Народная Организация» протиставляла ідею
православного «русского міра», головною опорою якого в Галичині була
Почаївська Лавра та російські націоналісти» [9].
Розгорнута російським самодержавством боротьба за розширення
«русского міра» потребувала фінансування, яке з 1909 р. стало регулярним.
Особливо активізувалася проросійська агітація напередодні війни, в умовах
активного сприяння діяльності москвофілів зі сторони польської адміністрації
Галичини. Зростало субсидіювання «Русского Народного Совета», газет
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«Прикарпатская Русь» і «Голос народа», підконтрольних москвофілам бурс,
пансіонатів, читалень, передвиборчої агітації до представницьких органів краю.
Фінанси надходили через співробітників російського посольства і консульства
у Відні, консульства у Львові.
Українська національна еліта усвідомлювала загрозу москвофільства для
української ідентичності та української ідеї, проте сформувати чіткої
платформи у боротьбі з «русскім міром» українській еліті не вдалося. Хоч
поодинокі спроби були. Так, депутат М. Василько у 1909 р. двічі в
австрійському парламенті піднімав питання щодо «русофільських підступів» у
Галичині та Буковині. Відзначимо, що цісар Франц Йосиф публічно підтримав
лідера буковинських українців [10].
Відомо про спробу Відня обмежити впливи москвофілів через офіційні
важелі впливу. Так, 12 грудня 1909 р. міністр внутрішніх справ АвстроУгорщини Г. Герділь звернувся до Галицького намісника розслідувати факти
підтримки крайовою адміністрацією русофільської пропаганди. Натомість,
цілком
прогнозованою
слід
вважати
відповідь
намісника-поляка
М.Бобжинського: «Розвиток руської національності в нашому краї може
відбутися тільки на підставі народної руської мови та її окремого національного
почуття, тому адміністрація держави не може толерувати штучно імпортованих
з Росії течій» [11]. Натомість тоді ж місцеві органи влади фіксували факти
незаконного фінансування Росією москвофілів. Так, керівник староства у
Перемишлі в листі до Президії дирекції поліції від 17 вересня 1911 р.
поінформував про здобуту таємну інформацію, щодо надання через російське
консульство у Львові грошових субсидій відомим місцевим діячам на розвиток
повітової читальні ім. Качковського. Директор поліції Львова в донесенні до
Президії намісництва від 16 жовтня 1911 р. взагалі заперечив можливість
фінансування москвофілів на час написання донесення, наголосивши. Що такі
факти – вина попередників (К. Пустошкіна, секретаря В. Олфер’єва) [9].
Українська преса висвітлювала проблему русофільства як загрозу і для
українців, і для авторитету австрійської влади, наголошуючи, що москвофіли
готують кадри «добровольців для визвольної армії білого царя». Так, у статті
«Поляки і сила русофільства» (1912 р.), надрукованій на шпальтах найбільш
авторитетного галицького часопису «Діло» говорилося: «Переслідування сі –
(«русофілів» австрійськими властями – авт.), то цілком безвартні шикани і
більше нічого. Тим часом потайки консервується русофільство, рятується перед
загибеллю і спокійно, потираючи від задоволення руки, глядиться, як по
десятках, утримуваних російськими рублями бурс, наче в оранжереях штучно
виплекується дітвору на майбутніх російських агентів» [12].
Зневажливо відгукувався про діяльність керівників москвофілів та їх
покровителів в Росії керуючий імператорським консульством у Львові.
Аналізуючи громадсько-політичну ситуацію в Східній Галичині, Верховцев у
донесенні до Міністерства закордонних справ від 27 червня 1913 р. відзначав:
«Пора нарешті, виразно поставити питання, чого ми бажаємо досягнути, не
ставлячи собі ефемерну мету русифікувати Галичину за два – три роки і знайти
можливість впливати на народні маси без цих огидливих комісіонерів по
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інсценуванню російського руху в Галичині». Консул Верховцев, як і посол у
Відні М. Гірс, пропонували схему впливів, яка включала політичний,
економічний (дешеві кредити) і релігійний (православ’я) фактори як гарантію
лояльного ставлення галичан до Росії. Натомість стосовно швидкого
«зросійщення» галичан керівники російських установ висловлювалися
скептично, називаючи їх «оманливими ефектами» [13]. Значною мірою
скептицизм російських чиновників стосовно формування «русского міра» в
Галичині був пов’язаний як з недостатнім фінансуванням москвофілів, так і
нецільовим витрачанням коштів (приблизна щорічна сума надходжень для
москвофілів становила 20-40 тис. рублів від приватних осіб і асигнувань
Св. Синоду). Чиновник дипкорпусу М. Казанскій у таємній записці «О русском
влиянии в Галиции» від 11 серпня 1913 р. рекомендував збільшити
фінансування москвофілів; надати російському консульству у Львові право
контролю; сприяти підвищенню професійного рівня тих москвофілів, які
безпосередньо створюють пропаганду (зокрема, молодого покоління
«новокурсників»; співробітників газет тощо), інакше «з кожним роком
співчуття до нас в Галичині і значення російського імені будуть зменшуватися і
недалеко той час, коли старовинна вотчина «русских» князів не тільки стане
нам чужою, але й ворожою» [14]. До пропозиції збільшити фінансування
дослухались, про що свідчить лист з міністерства фінансів на ім’я міністра
закордонних справ С. Сазонова від 14 серпня 1913 р., згідно з яким для
підтримки «русской народности» в Австро-Угорщині (Прикарпатті) виділили
до 200 тисяч рублів при встановленні контролю МЗС, МВС і обер-прокурора
Синоду [13].
Як свідчать архівні джерела, російський уряд планував залучити до
москвофільського руху представників греко-католицького духовенства, перехід
яких у лоно православ’я та москвофільства передбачалося фінансувати, як
зазначав обер-прокурор Св. Синоду В. Саблер у таємному листі міністрові
закордонних справ С. Сазонову від 17 грудня 1913 р., з суми у 29 000 рублів на
1914 рік; у довгостроковій перспективі розмір допомоги на підтримку
православного руху встановлювався у 60 000 рублів щорічно [13].
Однак вагома фінансова підтримка москвофілів Росією не призвела до
перетворення москвофільства на конкурентну політичну силу в Галичині, що
впало у вічі навіть тогочасним полякам, один з яких писав: «Порівняння
національних руських інституцій з москвофільськими переконливо показує, що
перші є результатом природного розвитку повного сил і життя народу, що
прагне поширювати і поглиблювати здобутки; а другі – результатом штучним,
насадженим іззовні, без міцних підвалин і майбутнього» [4].
Отже, на початку ХХ ст. Російська імперія остаточно утвердилася у
пошуку шляхів розширення меж «русского міра» на захід. Головною
перепоною для московських планів був зростаючий український національнокультурницький та політичний рух на галицьких землях Австро-Угорщини.
Підготовка
ментально-політичного
підґрунтя
для окупації Росією
східногалицьких земель з допомогою москвофільства та православ’я
напередодні Першої світової війни фактично зазнала поразки на тлі еволюції
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«українського питання» - з внутрішньої проблеми держави Габсбургів у
міжнародну. Сам факт демонстрації українцями Східної Галичини своєї
політичної окремішності критично обмежив поле діяльності москвофілів, а,
отже, значно ускладнив плани Росії з інтеграції галицьких земель у «русскій
мір» на майбутнє.
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Abstract
Key words: Moskwophils, Eastern Galicia, Ukrainiаn issue, «Russian world».
The Ukrainian issue played a very important role in the activities of the Galician Moskwophil
organizations at the beginning of XXth century. The leaders of the Galician Moskwophil societies
paid special attention to the Ukrainian national movement’s extermination in the Eastern Galicia.
The Moskwophils political orientation towards Russian Empire was based on the denial Galician
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Ukrainian nation’s group existence and recognition of Russia’s the special historical rule on the
Western-Ukrainian lands. The Moskwophil societies’s («M. Kachkowsky society», «GalicianRussian charitable society», «Russian-national organization»), the press («Precarpathian Rus'»,
«Nation’s voice») ideological line and economic base are examined in this article. The relations
between Polish Galician administration and Moskwophil societies are determined. The inefficiency
of Moskwophil organizations’s activities at the realization of «Russian world» course in the
Western-Ukrainian region before the First World War is proved in this investigation.
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ПЕРВИЧНЫЕ АТЕЛЕКТАЗЫ ЛЕГКИХ У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Серикбай М.К., Алшериева У.А., Анаятова Б.Ж.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, кафедра
патологической анатомии
г. Алматы, Казахстан

Бронхолегочная патология лидирует в структуре заболеваемости и
смертности детей раннего неонатального периода. Среди причин смерти
недоношенных детей удельный вес асфиксии и заболеваний легких
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невоспалительной природы( ателектазы легких и болезнь гиалиновых мембран)
составляет более 50%. Ателектазы считаются самой частой формой
пневмопатии.
Патологическая
сущность
ателектазов
легких
у
новорожденных, состоит в том, что развивается дыхательная
недостаточность, гипоксия, асфиксия, которые приводят к смерти ребенка.
Ключевые слова: ателектазы, недоношенность, синдром дыхательных
расстройств.
Перинатальная смертность составляет 50-60% всей детской смертности и в
структуре неонатальной смертности доминируют асфиксия, родовая травма,
врожденные пороки развития, пневмонии и патология легких невоспалительной
природы (пневмопатии), в том числе первичный ателектаз и гиалиновые
мембраны [1].
Бронхолегочная патология лидирует в структуре заболеваемости и
смертности детей раннего неонатального периода. Патологические изменения
в системе дыхания наиболее часто развиваются у недоношенных детей,
морфологически и функционально незрелых, а также у детей перенесших
родовую травму, асфиксию, имеющих врожденные пороки развития [2,3].
Значительная часть морфологических исследований легких
у
новорожденных недоношенных детей посвящена изучению синдрома
дыхательных
расстройств,
который
в
80-82%
случаев
является
непосредственной причиной смерти детей в раннем неонатальном периоде[4].
Интенсивные изменения окружающей среды, ее агрессивное воздействие
на население, в частности, на женщин детородного возраста, обусловливают
многие проблемы современной неонатологии и, в первую очередь,
невынашивание беременности. Среди умерших в перинатальном периоде
недоношенные дети составляют около 70%, из них половина с массой тела
1500г и ниже. Показатели заболеваемости и смертности недоношенных детей
выше, чем у доношенных новорожденных детей. Среди причин смерти
недоношенных детей удельный вес асфиксии и заболеваний легких
невоспалительной природы ( ателектазы легких и болезнь гиалиновых
мембран) составляет более 50% [5,6,7].
К.А. Сотникова и Н.А. Панов
определяют пневмопатии как
неинфекционные патологические процессы в легких и относят к ним
ателектазы, гиалиновые мембраны, отечно-геморрагический синдром,
массивные кровоизлияния в легкие и патологическую незрелость легочной
тканиВ настоящее время в клинической практике выделяют три основные
группы болезней легких у новорожденных: пневмонии, пневмопатии и пороки
развития. Такие варианты пневмопатий как первичные ателектазы, болезнь
гиалиновых
мембран
и
отечно-геморрагический
синдром
авторы
ленинградской школы объединяют под названием синдрома дыхательных
расстройств[8,9,10].
Ателектазы
считаются
самой
частой
формой
пневмопатии.
Патологическая сущность ателектазов легких у новорожденных, по мнению
Н.И. Пузыревой состоит в том, что развивается дыхательная недостаточность,
гипоксия, асфиксия, которые приводят к смерти ребенка[11].
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Цель исследования изучить морфологические изменения легких при
ателектазах у глубоконедоношенных новорожденных с экстремально низкой
массой тела (ЭНМТ) от 500 до 999 г при сроке гестации 22-28 недель.
Материалы и методы Нами изучены легкие у 42-х собственных
наблюдений умерших новорожденных с экстремально низкой массой тела
(ЭНМТ) от 500-до 999г при сроке гестации от 22-28 недель при первичных
ателектазов. С учетом гестационного возраста и массы тела нами были
выделены
две
группы
исследования.
1-группу
составили
12
глубоконедоношенных новорожденных с массой тела 500-750 грамм при сроке
гестации 22-24 недель. Из них у 8 глубоконедоношенных детей (масса тела 500600гр) морфологически определялась глубоко незрелая легочная паренхима. 2группу составили 30 глубоконедоношенных новорожденных с массой тела 751999 грамм при сроке гестации 25-28 недель с патологоанатомическим
диагнозом - первичные ателектазы.
Результаты и обсуждение. При
гистологическом исследовании в
легочной
паренхиме выявлялись признаки незрелости легочной ткани,
касающиеся как строения и выстилки альвеол, так и состояния сосудистой
системы. Все глубоконедоношенные новорожденные (42) имели крайнюю
степень незрелости (22-28 недель гестации) и экстремально низкую массу тела
(500-999,0 грамм). С учетом гестационного возраста и массы тела нами были
выделены две группы исследования.
С учетом гестационного возраста и массы тела нами были выделены две
группы исследования.
1-группу составили 12 глубоконедоношенных новорожденных с массой
тела 500-750 грамм при сроке гестации 22-24 недель. Из них у 8
глубоконедоношенных детей (масса тела 500-600гр) морфологически
определялась глубоко незрелая легочная паренхима. В легких этой группы
респираторные бронхиолы 1,2,3 порядков были овальной формы и выстланы
однослойным кубическим эпителием (рис.1). Имелись нерасправленные
альвеолярные ходы. Выявлялись множественные железистые и тубулярные
образования, выстланные кубическим эпителием, с широкими прослойками
рыхлой соединительной ткани (рис. 2).
У 4 недоношенных детей (масса тела 750грамм) морфологически в
респираторной паренхиме были выявлены примитивные ацинусы, мелкие
альвеолы, выстланые кубическим эпителием и широкие межальвеолярные
перегородки (рис.3).
2-группу составили 30 глубоконедоношенных новорожденных с массой
тела 751-999 грамм при сроке гестации 25-28 недель с патологоанатомическим
диагнозом - первичные ателектазы.
Из них паренхима легких 10 детей имела каналикулярное строение, в
паренхиме определялись примитивные ацинусы. Имелись раскрытые альвеолы
щелевидной или округлой формы. Встречались выстланные кубическим
эпителием железистые и тубулярные образования, эластические волокна были
развиты слабо (рис.4).
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Рис 1.Тубулярные образования, выстланные
кубическим эпителием, с единичными капиллярами.
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х200.

Рис 2. Железистые
образования, выстланные
кубическим эпителием. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение х100.

Рис 3. Первичный ателектаз легких. Широкие
междольковые перегородки с отеком и диапедезными
кровоизлияниями. Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение х 100.

Рис 4. Тубулярное строение альвеол, выстланы
кубическим эпителием. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение х200.

У 20 детей паренхима
легких имела более дифференцированное
альвеолярное строение. Во множественных участках имелось спадение
альвеолярной паренхимы,
альвеолярные перегородки были широкими,
альвеол было мало, они имели небольшие размеры, на большом протяжении
имели щелевидную форму (рис.5). Легочная ткань, находящаяся в состоянии
ателектаза, в некоторых участках была частично расправленной. Просветы
хорошо расправленных альвеол в ряде случаев содержали отечную жидкость,
которая в легких распределялась неравномерно.
Транссудат был
неоднородным и принимал вид гомогенного, мелко- или крупнозернистого,
пенистого, иногда содержал нити фибрина (рис-6).
Первичные ателектазы часто приобретали структурные особенности,
позволяющие называть их звездчатыми и муаровыми (П.А.Самохин, 2001).
Звездчатые ателектазы были представлены поперечными сечениями,
которые «зияли в виде оптически пустых лепестков лилий на темно-синем
фоне спавшихся альвеол окружающей легочной ткани» (рис. 7). «Муаровый
ателектаз» был представлен ветвящимися, иногда извилистыми лентовидными
тяжами альвеол, разделенных узкими щелевидными пространствами
коллабированных бронхиол и альвеолярных ходов. Своеобразная структура
этого ателектаза объясняется полным коллапсом легочной ткани ацинусов и
прохождением гистологического среза вдоль сдавленных альвеолярных ходов и
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респираторных бронхиол, превратившихся в щелевидные разветвленные
пространства, между которыми формируются лентовидные тяжи из спавшихся
межальвеолярных септ (рис.8).

Рис 5. Щелевидный просвет альвеол. Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение х100.

Рис 6. Белковый транссудат пенистого характера в
просвете альвеол. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение х200.

Рис 7. Звездчатый ателектаз. Окраска гематоксилиномэозином. Увеличение х200.

Рис 8. Муаровый ателектаз. Окраска
гематоксилином-эозином. Увеличение х100.

Выводы. Таким образом,
из 42-х собственных наблюдений, у 8
новорожденных с массой тела 500-600грамм, родившихся при сроке гестации
22-24 недель, была выявлена глубокая морфологическая незрелость легочной
паренхимы. У этих новорожденных детей с экстремально низкой массой тела,
собственно «ателектаза» нет, а имеется недифференцированная легочная
паренхима, не способная осуществлять функцию газообмена, что и обусловило
развитие тяжелой анте- интранатальной асфиксии плода и новорожденного.
Во второй группе с ПА в 1/3 наблюдений нами выявлено отставание
сроков дифференцировки легочной ткани, не соответствующей сроку гестации.
Известно, что к 26 неделям гестации в легком должны быть сформированы
альвеолы, с выстилкой из пневмоцитов II и I типа /15/, в то время как у 1/3
детей этой группы респираторная паренхима легких имела каналикулярное
строение с наличием примитивных ацинусов, тубул выстланных кубическим
эпителием и незначительной капилляризацией. Задержка развития, по нашему
мнению, связана с патологическими влияниями на организм ребенка
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заболеваний матери, сопровождающихся гипоксией и интоксикацией.
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Abstract.
Bronchopulmonary pathology is the leader in the morbidity and mortality of children of the
early neonatal period.. Among the causes of death of preterm infants, the proportion of asphyxia
and lung diseases of non-inflammatory nature (lung atelectasis and hyaline membrane disease) is
more than 50%.Atelectasis is considered the most frequent form of pneumopathy. The pathological
essence of atelectasis of the lungs in newborns is that respiratory failure, hypoxia, asphyxia, which
lead to the death of a child, develops.
Key words: atelectasis, prematurity, respiratory distress syndrome.
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Аннотация.
В
работе
рассматривают
вопросы
проведения
идентификации и количественного определения содержания каротиноидов в
соцветиях бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи»
(Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji») для дальнейшего использования их при
производстве фитопрепаратов. Качественное определение проводили
методом тонкослойной хроматографии в системе гексан-ацетон (95:5), с
использованием раствора сравнения β-каротина. Количественное определение
проводили методом спектрофотометрии. Установлено, что в соцветиях T.
erecta plena L. var. «Hawaji» содержится до 159,25±15,93 мг% каротиноидов,
среди которых установлено содержание β-каротина и лютеина.
Ключевые слова: каротиноиды, бархатцы, Tagetes erecta L.
Вступление.
Важным заданием фармакогнозии является расширение сырьевой базы для
получения новых фитопрепаратов. Одним из направлений исследований
является поиск каротиноидосодержащего растительного сырья для получения
препаратов, проявляющих с противовоспалительные, ранозаживляющие, фотои радиопротекторные свойства.
Обзор литературы.
Каротиноиды – натуральные пигменты изопреноидного ряда, которые
синтезируют высшие растения, бактерии и грибы [1, 2]. В организме человека
они выполняют ряд важных функций, в том числе регулируют процессы обмена
веществ, проявляют антиоксидантную, фото- и радиопротекторную активность.
В медицине каротиноиды используют для профилактики возрастной
дегенерации сетчатки, катаракты, онкологических заболеваний [3-6].
Растения рода Tagetes L. известны в качестве источника каротиноидов,
среди которых β-каротин, лютеин и зеаксантин [3, 4]. Бархатцы широко
применяются в народной медицине для лечения заболеваний почек, ЖКТ и
кожи, а также в качестве антимикробного, гепатопротекторного и
анальгетического средства [7-9]. Также известно, что каротиноиды бархатцев
стимулируют регенеративные процессы и проявляют антиоксидантную и
антимутагенную активность [5, 10, 11].
Род Tagetes L. семейства Asteraceae, насчитывает около 56 видов и более
чем 600 форм и сортов, распространенных по всему миру. В настоящее время
практически не изучены химический состав и биологическая активность
каротиноидосодрежащих сортов видов рода Tagetes L. как перспективного
сырья для получения фитопрепаратов.
Целью работы является определение качественного и количественного
содержания каротиноидов в соцветиях бархатцев прямостоячих высокорослой
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формы сорта «Гавайи» (Tagetes erecta L. var. «Hawaji»).
Материалы и методы. В качестве объектов исследования были выбраны
соцветия бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи»
(Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji»), собранные на территории Украины на
протяжении вегетационного периода 2012-2014 гг.
Для качественного и количественного определения каротиноидов
использовались эфирные извлечения, приготовленные следующим образом:
Около 5,0 (точная навеска) измельченного до диаметра 1 мм воздушносухого растительного сырья помещают в колбу объемом 100 мл, прибавляют
70 мл петролейного эфира и нагревают на кипящей водяной бане при
температуре 50-60 °С в течении 5 мин. Извлечение фильтруют в мерную колбу
объемом 100 мл. Экстрагирование повторяют дважды по 30 мл течение 5 мин.
при той же температуре, фильтруют в ту же колбу, охлаждают и доводят объем
тем же растворителем до 100 мл. 10 мл полученного раствора переносят в
мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят петролейным эфиром до метки.
Качественное
определение
каротиноидов
проводили
методом
тонкослойной хроматографии на пластинах «Silufol UF – 254» в системе
гексан-ацетон (95:5). Вещества определяли по окрашиванию в видимом свете и
по флюоресценции в УФ-свете. В качестве раствора сравнения использовали βкаротин.
Количественное определение суммы каротиноидов в пересчете на
β-каротин проводили метом спектрофотометрии на приборе Specord-200
Analitic Jena UV-vis при длине волны 450 нм, кювета кварцевая, толщина слоя
10 мм. В качестве компенсационного раствора использовали петролейный
эфир.
Результаты. Обсуждение и анализ.
При качественном определении каротиноиды идентифицировали на
хроматограмме в виде желтых пятен на белом фоне, а в УФ-свете – в виде
ярких
желто-зеленых пятен на синем фоне (рис.1). Достоверно
хроматографически подтверждено присутствие β-каротина (пятно с Rf=0,56).
По величине Rf установлено присутствие лютеина (пятно с Rf=0,91).

Рис. 1. Схематическое изображение тонкослойной хроматограммы:
Исследуемый р-р – T. erecta plena L. var. «Hawaji» (Rf=0,56 и 0,91), раствор
сравнения – β-каротин (Rf=0,57)
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Результаты спектрофотометрического определения количественного
содержания каротиноидов в соцветиях бархатцев прямостоячих сорта «Гавайи»
приведены в табл. 1
Таблица 1
Количественное содержание суммы каротиноидов в соцветиях
T. erecta plena L. var. «Hawaji» в пересчете на β-каротин
( ±∆ ), мг%, (n=6, P=95 %)
№
п/п

Место сбора

Содержание
каротиноидов

1
2
3
4

г. Васильевка, Запорожская обл.
г. Бердянск, Запорожская обл.
г. Харьков, Харьковская обл.
г. Никополь, Днепропетровская обл.

159,25±15,93
157,30±15,73
158,20±15,82
159,05±15,91

Согласно результатам проведенного исследования, бархатцы прямостоячие
высокорослой формы сорта «Гавайи» содержат высокие концентрации
каротиноидов – до 159,25±15,93 мг%, при этом установлено, что накопление
каротиноидов не зависит от места произрастания.
Представленные данные свидетельствуют о том, что соцветия бархатцев
прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи» являются перспективным
сырьем для получения каротиноидосодержащих фитопрепаратов.
Заключение и выводы.
1. Изучен качественный состав каротиноидов в соцветиях бархатцев
прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи». Достоверно подтверждено
наличие β-каротина. Определено пристутствие лютеина.
2. Установлено количественное содержание суммы каротиноидов в
соцветиях бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи»
(до 159,25±15,93 мг%)
3. Бархатцы прямостоячие высокорослой формы сорта «Гавайи» (Tagetes
erecta plena L. var. «Hawaji») являются перспективным сырьем для получения
каротиноидосодержащих фитопрепаратов.
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Abstract
Carotenoids are natural pigments which produced by higher plants, bacteria and funguses.
They display important properties in a human body including take part in the regulation of
metabolic processes, have antioxidative, photo- and radioprotective activity. Official medicine uses
carotenoids for the prevention of age-related macular degeneration, cataracts and cancer.
Marigolds are known as reach source of carotenoids. The main carotenoids of marigolds are
β-carotene, lutein and zeaxanthin. Tagetes L. is used in folk medicine for treatment of kidney, skin
and the gastrointestinal tract diseases. They have antioxidant, anti-mutagen and reparative activity.
Currently, there isn't known about the chemical composition and biological activity of
carotenoid-content varieties of Tagetes L. genus which we can use as perspective material for
obtained phytopreparations.
The aim of this work is the study of qualitative composition and quantitative contain
carotenoids in inflorescences of Tagetes erecta plena L. var. “Hawaji”.
Inflorescences of Tagetes erecta plena L. var. “Hawaji” gathered within blossoming period
(2012-2014) has been used as objects for research. For identification and quantitative analysis was
used extracts from the air-dry Inflorescences in petroleum ether. The qualitative composition was
determined by TLC-method. The content of carotenoids was determined by spectrophotometry with
used spectrophotometer Specord-200 Analytic Jena UV-vis with wavelength 450 nm.
We determined that the inflorescences of T. erecta plena L. var. “Hawaji” contents
carotenoids up to 159,25±15,93 mg%.
Tagetes erecta plena L. var. “Hawaji” is the perspective material for the obtaining of new
carotenoid-content phytopreparations.
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Аннотация. В работе рассматривается организация и реализация Первой
Летней Школы Онкологии для студентов Днепропетровской Медицинской
Академии (ДМА) на базе кафедры онкологии и медицинской радиологии от
этапа отбора до вручения дипломов. Проведено сравнение результатов
тестирования студентов, которые проходят стандартный курс обучения и
студентов-курсантов. Студенты, прошедшие дополнительны курс Летняя
Школа Онкологии показывают высокий уровень знаний, проходят
тестирование по онкологии в 2 раза выше, чем люди, которые прошли обычный
курс онкологии в университете. Причинами данного различия является
недостаточное количество часов в учебной программе, поверхностный
базовый уровень знаний. Студенты-медики не имеют должных навыков
критического мышления, малознакомы с доказательной медициной, не имеют
представления о правилах написания научно-исследовательских работ.
Кафедра онкологии Днепропетровской Медицинской Академии.
Ключевые слова: летняя школа онкологии, повышение знаний студентовмедиков, ДМА, наука, медицина, онкология, тестирование.
Вступление.
Онкология занимает 2 место в структуре смертности людей в мире, а
студенты медики не обладают достаточными знаниями для формирования
профессионального мнения и критического мышления. Также, большинство из
них, не знают принципов ведения и написания научной работы.
Впервые изучение онкологии, как науки, начинается у студентов 3 курса
на предметах патофизиология (3 занятия или 6 академических часов) и
патоморфология (5 занятий или 10 академических часов). Изучение
онкопатологии при последующем обучение не велико и составляет 2-4
академических часа на каждом из «циклов» (предмет, изучающийся в течении
определенного промежутка времени). Приходя на цикл Онкологии, студенты
обладают минимальными знания в данной специальности. Средний уровень
написания вводного контроля состовляет около 40% (n=389). Цикл онкологии
на 5 курсе состовляет 90 академических часов, из них 20 лекционных и 20 часов
самостоятельной работы. И 30 часов из них 12 практических для студентов 6
курса.
Кафедра онкологии организовала постоянный внеучебный летний
трехнедельный курс, названный Летняя Школа Онкологии (ЛШО) для
повышения уровня знаний студентов 4-6 курса и интернов с написанием
научной работы, мастер классами, терапевтическими и хирургическими
практическими навыками, повышением мастерства работы с пациентом.
совместно со студенческим научным обществом (СНО) кафедрой были
организованы этапы отбора участников и проведения школы, разработаны
расписание ЛШО на 15 дней (15 занятий или 135 академический часов), 17 тем,
13 мастер классов, зарегистрировано всех участников школы на региональную
медицинскую конференцию.
Этап отбора участников.
За 1 месяц до отбора, на базе кафедры было объявлено о проведении
Первой Летней Школы Онкологии для студентов 4-6 курса и интернов, с
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указанием время и места. Была подготовлена анкетная Google-форма для
регистрации участников. В ней был предложен первичный контроль знаний
студентов, основываясь на 25 тестовых заданиях. Каждое из заданий
оценивались от 1 до 5 баллов, в зависимости от сложности поставленного
вопроса. Максимальное количество баллов составляло 54 (12 тестов легких, 5
средний, 3 средних с несколькими вариантами ответа, 2 тяжелых с одним
вариантом ответа и 3 тяжелых с несколькими вариантами ответа). Средний бал
всех участников отбора составил 18 (n=27), а средний бал участников школы 24
(n=11).
В течении одного месяца желающие могли зарегистрироваться на ЛШО. В
последующем был проведено собеседование, где участникам было предложено
ответить на 4 вопроса с короткими вариантами ответа (11 вариантов) и ответить
на 1 из 4 дискуссионных вопроса, ответы на которые были подготовлены
участниками дома.
По итогам тестирования, устного опроса и дискуссии было отобрано 11
человек 5-6 курса. Всем участникам ЛШО была выслана вторая анкетирующая
Google-форма для определения тематики научной работы в рамках данного
мероприятия.
Этап подготовки.
За 2 недели до старта ЛШО был разработан сайт, на котором участники
школы могли найти информацию о месте и времени проведения школы,
расписание учебного дня, календарно-тематический план занятий, учебную
литературу и полезные интернет источники. Одновременно была создана
группа на Facebook для коммуникации и объявлений. Кафедрой онкологии и
медицинской радиологии было оговорено данное мероприятие с руководством
Городской многопрофильной больницы №4 г. Днипро. СНТ кафедры
онкологии разработало 13 актуальных для медицинских студентов мастер
классов, а также договорилось с хирургическими и терапевтическими
интернами о проведении некоторых из них.
На подготовительном этапе кафедра подготовила 17 тематических
лекций, на каждый учебный день и 17 клинических случаев (кейсов),
подходящих по смыслу к этим занятиям, а также создала список
рекомендуемой медицинской литературы и осуществила доступ к ней.
Отдельным этапом подготовки к Школе Онкологии стала разработка
текущего контроля знаний участников и их оценивание, с формирование
рейтинга. Так, каждый студент оценивался по 6 параметрам:
1) Уровень знания темы занятия;
2) Качество работы с пациентом (сбор анамнеза, объективный осмотр);
3) Качество подготовки этапа научной работы;
4) Ведение дискуссии в клиническом случае;
5) Уровень владения практическими навыками;
6) Дополнительная научная работа (работа с иностранными источниками
информации, такими как PubMed, Medscape, UEGeducation и другие).
Максимальное количество баллов за день составляло 25 баллов (по 4 за
первых пять параметров и 5 за дополнительную научную работу).
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Максимальное количество баллов за весь период школы составило 425.
Этап проведения.
В первый день участники ознакомились с материалами и методами
работы на весь период работы Летней Школы Онкологии, системой оценивания
и рейтинга, правилами курации пациентов и ассистирования на операциях.
Отдельно было оговорена тема написания научной работы индивидуально с
каждым участником. Также студентам было рассказано об устройстве и
специализации больнице, где проходила их стажировка. По итогам первой
недели участники прошли промежуточный контроль знаний по всей
дисциплине, тестовый задания были аналогичны тем, что предоставлялись на
этапе отбора (условия тестовых заданий были изменены). Средний результат
составил 34 балла (max=54). Стоит отметить, что первую неделю участниками
школы было осмотрено 45 пациентов больницы и было проассистировано на 14
операциях и разобрано 4 темы. Первая неделя закончилась посещением
межрегиональный научной конференции «Днепровские чтения», где участники
увидели этапы научной работы и ознакомились с Evidence Based medicine.
Вторая неделя была посвящена разбору тем, анализом обзора
литературы, материалов, методов, сбору статистических данных и обработке их
для написания научной работы. Каждый из участников был закреплен за
отделением больницы, где занимались научной работой. С целью повышения
качества критического мышления, участникам школы была предложена работа
по определению медицинских ошибок в история болезни ежедневно, в течении
5 дней. По итогам недели было разобрано еще 7 тем, проассистировано на 24
операциях, а также посещено 3 онкоконсилиума (суммарно разобрано 120
пациентов). По окончанию второй недели студенты прошли промежуточный
тестовый контроль где средний результат составил 42 балла (из 54).
Третья (финальная) неделя была посвящена защите научной работы
каждого участника перед сотрудниками кафедры. Для определения лучшей
научной работы каждому из участников нужно было оценить друг друга по 5
критериям:
1) Актуальность научной работы;
2) Полнота доклада;
3) Качество сбора, проведения обработки и аналитики статистических
данных;
4) Качество оформления презентации;
5) Качество ведения дискуссии.
Каждый параметр оценивался от 2 до 5 баллов, максимальная сумма балов
составляла 300. Средний показатель оценивания составил 267 баллов.
По данным научным работам каждый из курсантов написал тезисы для
участия в студенческих конференциях в будущем. На момент написания работы
двое студентов выступили на конференции Annual Young Medical Science
Conference 2017 в г. Киев, Национальный Медицинский Университет им.
Богомольца и заняли два третьих место в секции клинической фармакологии и
онкологии. За 4 дня последней недели, участниками было проассистировано на
18 операциях, разобрано 6 тем. В течении всей школы курсанты тренировались
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в хирургических навыках:
1) отрабатывали мануальные навыки на симуляторах;
2) отрабатывали навыки на ассистенциях.
3) лучшие отправились в г. Полтава УМСА (Украинская Медицинская
Стоматологическая Академия) на VetLab (отработка хирургических навыков на
кроликах и свиньях) и DeadLab (на свиных органокомплексах).

Последний день онкологического курса закончился вручением дипломов
за Лучший результат, лучшую научную работу, за лучшую работу с пациентами
и лучшие практические хирургические навыки.
По итогам Первой Летней Школы Онкологии было проведено финальное
тестирование. Средний бал составил 49 (max=54). Все полученные данные
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тестирования мы сравнили с 3-мя группами студентов (n=89) 5 курса, которые
проходили те же тестовые контроли (вступительный, 1-промежуточный, 2промежуточный, и финальный).
Выводы:
Для студентов медицинских ВУЗов недостаточно длительности цикла
онкологии 90бакадемических часов для изучения и усвоения дисциплины.
Знания у студентов являются достаточно неполными. Дополнительный курс
(Летняя Школа Онкологии) увеличивает уровень познаний мотивированного
студента в специальности в среднем в 2 раза (p<0,001), основываясь на
тестовом контроле, помогает научиться правильно делать научную работу,
увеличивает уровень умений работы с пациентами и хирургическими
навыками, учит критически воспринимать полученную информацию,
основываясь на принципах доказательной медицины. Проведенные мастер
классы, помогают студентам научиться писать мотивационные письма, CV,
правильно оформлять научную работу и делать презентации, принципам самои взаимомотивации. Проведённый хирургический курс позволил курсантам
оценить свои мануальный навыки, повысить их уровень, более конкретно
ознакомиться работой хирурга в онкохирургическом отделении. Вероятно, что
данный блок, как и вся Летняя Школа Онкологии повлияли на
профессиональную ориентацию студентов-выпускников.
На следующий год в программу Летней Школы Онкологии планируется
добавление English speaking club с носителями языка и введение протоколов
для домашней работы.
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Abstract
The paper analyzes and describe the implementation of the First Summer School of Oncology
for medical students and resident of Dnipropetrovsk Medical Academy (DMA) on the basis of the
Department of Oncology and Medical Radiology from the stage to the delivery of diplomas. As well
as compering the results of training for students who attend a standard course of study and cadet
students. Oncology ranks 2nd place in the world’s mortality structure, as well as medical education
in this field! For the formation of professional opinion and critical thinking. Transition to the cycle
of Oncologist, students, at least knowledge on this specialty. The average level of writing the
introductory control is 40% (n=389).
Department of Oncology organized a permanent extracurricular summer three-week course
called Summer School of Oncology. Based on the results of testing, oral questioning and discussion,
11 people (students of grades 5-6) were selected. Two weeks before the Summer School of Oncology
started, a site was developed in which the school participants could find information about the
place and time of the school, the school day schedule, the calendar-thematic work plan, educational
literature and useful online sources.
Based on the results of the First Summer School of Oncology, the final testing was conducted.
The average score was 49 (max = 54). We compared all the obtained test data with 3 groups of
students (n = 89) 5 years who passed the same test controls (intro, 1-intermediate, 2-intermediate,
and final).
For students of medical universities is not enough duration of the oncology cycle 90 academic
hours for studying and learning the discipline. The students' knowledge is incomplete enough. The
supplementary course (Summer School of Oncology) increases the level of knowledge of a
motivated student in the specialty on average by 2 times (p <0.001), based on test control, helps to
learn how to do scientific work correctly, increases the level of skills of working with patients and
surgical skills, teaches to critically perceive received information, based on the principles of
evidence-based medicine. Conducted master classes, help students learn how to write motivational
letters, CV, correctly formulate scientific work and make presentations, the principles of self and
mutual motivation. The conducted surgical course allowed the cadets to evaluate their manual
skills, to raise their level, to more specifically familiarize themselves with the work of the surgeon in
the oncosurgical unit. It is likely that this unit, like the entire Summer School of Oncology,
influenced the professional orientation of graduate students.
Next year, the program of the Summer School of Oncology plans to add an English speaking
club with native speakers and the introduction of protocols for homework.
Key words: Summer School of Oncology, increase of knowledge of medical students, DMA,
science, medicine, oncology, testing.
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7) Recommendation for study and research work of Harvard Medical School; HMS has been
synonymous with excellence in education, research and clinical research.
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