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Информация для Авторов 
 

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 также (для статей по 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: ua217-001 
DOI: 10.21893/2415-7538.2017-06-3-001 
УДК 373.31 

Тамбовська К.В., Шубіна М.В. 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 
ПРИРОДОЗНАВСТВА 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського, Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 65020  

K.V, Tambovskaya, M.V. Shubina 
THE INTERACTIVE TEACHING METHODS AS A MEANS TO ENHANCE 

THE COGNITIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN 
NATURAL SCIENCE CLASS   

South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky  
Odessa, st. Staroportofrankovskaya, 26, 65020 

 
Анотація: У статті К.В, Тамбовської, М.В. Шубіної «Інтерактивні 

методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших 
школярів на уроках природознавства» розглянуті проблеми використання 
сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного 
навчання. Проаналізовано особливості використання методів інтерактивного 
навчання в процесі навчання природознавству. Виявлено та обґрунтовано 
доцільність застосування інтерактивних методів навчання як засобу 
активізації пізнавальної діяльності учнів. На основі проведеного аналізу 
авторами обґрунтовано вплив інтерактивних методів на емоційний стан учня, 
підвищення зацікавленості та пізнавальної активності, посилення інтересу до 
предмета та активізації навчальної діяльності. Пропонуються фрагменти 
уроків з використанням інтерактивних методів навчання, які зможуть 
використовувати вчителі початкових класів на уроках природознавства. 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, інноваційні технології, 
інтерактивні технології, інтерактивні вправи, інтерактивність, пізнавальна 
діяльність, пізнавальна активність.  

Abstract. The article by K.V, Tambovskaya, M.V. Shubina "Interactive teaching 
methods as a means to enhance the cognitive activity of primary school children in 
Natural science class" considered the problems of use of modern innovative 
technologies, in particular technologies of interactive training, including interactive 
learning technology. The features of interactive teaching methods are analyzed in 
teaching of Nature science. The advisability of using interactive teaching methods as 
a means of activating cognitive activity of students has been proved. Based on the 
analysis the authors proved the impact of interactive methods on the emotional state 
of the student, raising interest and cognitive activity, increased interest in the subject 
and enhance training activities. Fragments of the lessons with interactive methods of 
training are offered and can be used by elementary school teachers at the lessons. 

Key words: interactive methods of training, innovative technologies, interactive 
technologies, interactive exercises, interactivity, cognitive activity, informative 
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activity. 
Аналіз численних публікацій, присвячених якості освіти в світі, свідчить 

про те, що шкільна освіта потребує реформування і впровадженні інноваційних 
освітніх систем і підходів до навчання. Рушійною силою реформи освіти є 
вчитель, тому вихід із кризи можливий, в тому числі, і за допомогою 
підвищення якості підготовки вчителя в педагогічному вузі. 

Метою нашого дослідження було теоретично обґрунтувати доцільність 
застосування інтерактивних методів навчання як засобу активізації пізнавальної 
діяльності учнів та розробити фрагменти уроків із природознавства. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в аналізі та доповненні 
наукових знань для впровадження інтерактивних методів у навчально-виховний 
процес педагогічних систем 12-річної школи, що сприятиме активізації 
пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства та розробленню 
методики використання інтерактивних технологій на уроках природознавства. 

Кожен урок із використанням мультимедійної презентації здатен доступно 
розкрити конкретну тему, яка відповідає навчальній програмі та містить такі 
складники: теоретичний і багатий ілюстративний матеріал, яскраву та 
динамічну анімацію природних процесів і явищ, інтерактивні моделі навчання у 
вигляді інтерактивних вправ, відеофрагменти, звуковий супровід до уроку та 
багато інших елементів. 

Щоб презентована інформація пробуджувала зацікавленість дитини, варто 
продумати актуальні види вправ, текстів та прикладів, розробити структуру 
заняття, визначити ролі школярів, виробити критерії оцінювання. Мотивувати 
учнів можна через відбір найцікавіших запитань та засобів привернення уваги. 

Для підтвердження цієї думки ми провели заняття, використавши різні 
типи презентації. Практична апробація підтвердила висновок, що динамічні 
презентації є найбільш ефективними 

Важливо зауважити, що сучасні діти не звикли дивитися відео довше ніж 
5–15 хвилин. Це можна пояснити популярністю й поширеністю мережі 
Інтернет, зокрема відеопорталу YouTube, на якому є дуже багато відео 
тривалістю не більше ніж 5–15 хвилин.  

Дослідження, проведені у роботі, дали можливість зробити наступні 
теоретичні висновки та практичні пропозиції: 

1. Дослідивши вплив використання інноваційних технологій вможливило 
висновок про те, що це спосіб створення в класі атмосфери, яка щонайкраще 
сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості. 

2. Було виявлено, що використання сучасних інноваційних технологій, 
зокрема технології інтерактивного навчання, значною мірою підвищує 
ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному 
розвиткові учнів, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, 
можливістю думати, творити. 

3. Виходячи з досвіду провідних світових вчених, слід засвідчити, що 
використання інтерактивних технологій – не самоціль, а засіб створення 
атмосфери доброзичливості й порозуміння, зняття страху, спосіб зробити 
дитину розкутою, виробити впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, 
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розвинути творчі здібності 
4. Розроблено рекомендації щодо проведення уроків природознавства з 

використанням інформаційних технологій. 
5. Пропонуються фрагменти уроків з використанням інтерактивних 

методів навчання, які зможуть творчо використовувати вчителі початкових 
класів на уроках природознавства. 

Вищезазначені рекомендації дозволять підвищити ефективність навчання 
на уроках природознавства. 
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МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЗА 
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Анотація: У статті К.В. Тамбовської, Т.В. Шубіної «Шляхи підвищення 

мотивації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках 
природознавства за допомогою інтерактивних методів навчання» розглянуті 
проблеми мотивації до навчання та використання сучасних інноваційних 
технологій, зокрема технології інтерактивного навчання. Проаналізовано 
особливості мотивів та використання методів інтерактивного навчання в 
процесі навчання природознавству. Виявлено та обґрунтовано доцільність 
застосування інтерактивних методів навчання як засобу підвищення мотивації 
учнів. На основі проведеного аналізу авторами обґрунтовано вплив 
інтерактивних методів на емоційний стан учня, підвищення мотивації та 
пізнавальної активності, посилення інтересу до предмета та активізації 
навчальної діяльності. Пропонуються засоби використання інтерактивних 
методів навчання, які зможуть використовувати вчителі початкових класів на 
уроках природознавства. 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, інноваційні технології, 
інтерактивні технології, інтерактивні вправи, мотив, мотивація, мотивація 
навчальної діяльності. 

Abstract. The article by K.V, Tambovskaya, T.V. Shubina «Ways of increasing 
the motivation of cognitive activity of primary school children in Natural science 
class by means of interactive methods of training» considered the problems of 
motivation to learn and use modern innovative technologies, in particular including 
interactive learning technology. The features of motives and use of interactive 
training methods in teaching of Nature science are analyzed. The advisability of 
using interactive teaching methods as means of increasing motivation of the students 
has been proved. Based on the analysis the authors proved the impact of interactive 
methods on the emotional state of the student, raising interest and cognitive activity, 
increased interest in the subject and enhance training activities. The ways of the use 
of interactive teaching methods are offered and can be used by elementary school 
teachers at the lessons. 
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Key words: interactive methods of training, innovative technologies, interactive 
technologies, interactive exercises, motive, motivation, motivation training activities 

Яке місце мотивація займає у навчанні? Чи доцільно застосувати 
інтерактивні методи навчання як засіб мотивації до навчання учнів? 

Пізнавальна діяльність молодших школярів на уроках природознавства 
проявляється перш за все у ставленні учня до предмету. Це зумовлено тим, що 
його вивчення ґрунтується на засвоєнні системи інтегрованих знань про 
природу і людину, безпосередніх дитячих спостереженнях за природою, 
опануванні способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності. 
Розв’язання цих актуальних проблем можливе на основі запровадження 
інтерактивних засобів нвчання, спрямованих на всебічний розвиток дитини.  

Інтерактивне навчання сприяє:  формуванню загальнонавчальних та 
предметних навичок і вмінь; виробленню життєвих цінностей;  використанню 
своїх здібностей;  створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; 
формуванню доброзичливого ставлення до інших; можливості висловлювати, 
відстоювати та пропонувати свою думку.  

Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія у  парах і 
мікрогрупах. Діти демонструють вміння мислити, спілкуватися; в них 
формується самостійне критичне мислення; розвивається вміння аналізувати, 
порівнювати, оцінювати. Учні не тільки помічають недоліки у чужій роботі, а й 
відшукують позитивні моменти, аналізують їх. Також вчаться критично 
оцінювати та аналізувати результати своєї роботи. 

Метою нашого дослідження було виявлення особливостей навчальних 
мотивів учнів початкових класів. Дослідженням охоплено лише змістовний бік 
навчальних мотивів.  

Експериментальне дослідження ефективності впливу інтерактивних 
технологій на мотивацію учнів на уроках у початкових класах, аналіз 
методичної літератури дозволили визначити переваги інтерактивного навчання. 

Дослідження, проведені у роботі, дали можливість зробити наступні 
теоретичні висновки та практичні пропозиції: 

1. Виконання першого завдання вможливило висновок про те, що за 
теоретичним аналізом проблеми мотиву та мотивації  педагог повинен 
організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб вирішувалися 
завдання розвитку мотиваційної сфери на певному віковому етапі та підготовки 
учнів до наступного етапу розвитку особистості. 

2. Було виявлено, що використання сучасних інноваційних технологій, 
зокрема технології інтерактивного навчання, значною мірою підвищує 
ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному 
розвиткові учнів, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, 
можливістю думати, творити. 

3. Виходячи з досвіду провідних світових вчених, слід засвідчити, що 
використання інтерактивних технологій сприяє пізнавальній активності 
молодших школярів, розвитку пізнавальних інтересів, формуванню позитивного 
ставлення до навчання, бажання вчитися, що впливає на результативність 
навчання, якість засвоєння знань. 
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4. Переваги використання інтерактивного навчання полягають у: 
зацікавленому ставленні учнів до нестандартної організації освітнього процесу, 
активізації творчої діяльності, покращення показників запам’ятовування 
навчальної інформації, формування мотиваційної готовності до створення 
власних освітніх продуктів, формування уміння бачити проблему, формулювати 
її, знаходити шляхи її розв’язку, розвиток навичок особистісної рефлексії. 

5. За апробуванням програми формування та розвитку позитивної 
мотивації учбової діяльності інтерактивними методами навчання підтверджено, 
що становлення мотивації є не простим зростанням позитивного або 
негативного ставлення до навчання, а є утворенням складних структур 
мотиваційної сфери. 

Вищезазначені рекомендації дозволять підвищити ефективність навчання 
на уроках природознавства. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз тлумачення понять «імідж» і 
«педагогічний імідж»; розглянуто сутність професійного педагогічного 
іміджу, іміджу вихователя дошкільного навчального закладу. Розкрито 
структурні компоненти професійного іміджу вихователя дошкільного 
навчального закладу та їх взаємозв’язок. 

Ключові слова: імідж, професійний імідж, педагогічний імідж, вихователь 
дошкільного навчального закладу.  

Abstract. In the article author analyzes the interpretation of the concept of 
"image" and "pedagogical image", describes the essence of the professional 
pedagogical image, pre-school educational institution teacher’s image. The 
structural components of pre-school educational institution teacher’s professional 
image and their correlation were revealed in the article. 

Key words: image, professional image, pedagogical image, pre-school 
educational institution teacher. 

Вступ. Нинішній етап розвитку нашої країни позначений інтеграцією в 
європейський освітній простір, що спричиняє низку перетворень у всіх ланках 
вітчизняної освіти. З огляду на це особливої актуальності набувають 
модернізаційні процеси в професійній підготовці вихователів дошкільних 
навчальних закладів (далі ДНЗ), що відображають вимоги до педагогів з боку 
споживачів освітніх послуг (дітей та їхніх батьків), громадськості. Тому дедалі 
більшого значення набуває здатність вихователів до підвищення рівня фахової 
майстерності, самовдосконалення, побудови позитивного професійного іміджу, 
який великою мірою створює і репрезентує загальний імідж дошкільної 
установи. Тому дедалі більшого значення набуває здатність вихователів до 
підвищення рівня фахової майстерності, самовдосконалення, побудови 
позитивного професійного іміджу, який великою мірою створює і репрезентує 
загальний імідж дошкільної установи.  

Основний текст. 
Аналіз останніх публікацій. Проблема іміджу, іміджології та іміджування 

– процесу створення або конструювання іміджу – почала цікавити наукову 
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громадськість із другої половини ХХ – початку ХХІ століття. У цей час 
починають з’являтися праці із безпосереднім уживанням і тлумаченням поняття 
«імідж», роз’ясненням способів його створення. Спочатку такі наукові розвідки 
здійснюються в Європі і США (Б.Андерсон, К.Боулдінг, С.Вільямс, Дж.Груніг, 
Ф.Джефкінс, М.Моффіт, Л.Робертс та ін.), а з кінця ХХ – на початку ХХІ 
століття й в Україні та близькому зарубіжжі (Н.Барна, Л.Данильчук, Г.Дідух, 
О.Змановська, А.Калюжний, О.Панасюк, О.Перелигіна, О.Петрова, Г.Почепцов, 
В.Шепель, С.Яндарова та ін.). 

Віднедавна почав зростати інтерес до педагогічної іміджології – наукового 
напряму, що займається розробленням і застосуванням теорії та практики 
формування іміджу педагогічних працівників, освітніх закладів, іміджу системи 
освіти. Деякі означені проблеми висвітлені у працях, що стосуються специфіки 
і шляхів створення іміджу освітньої, зокрема дошкільної установи 
(Л.Даниленко, К.Крутій, Т.Піскунова та ін.),  формуванню педагогічного іміджу 
та «професійного образу Я» чинного і майбутнього педагога (О.Горовенко, 
Н.Гузій, О.Ковальова, А.Кононенко, Т.Марєєва, Ж.Попова, В.Стрельніков, 
А.Череднякова та ін.), професійного іміджу викладача вищої школи 
(Т.Бусигіна, Л.Донська, В.Ісаченко, О.Попова та ін.), професійного іміджу 
вихователя ДНЗ (М.Апраксіна, Л.Загородня, К.Крутій, С.Попиченко, 
Р.Шулигіна та ін.). Проте системних досліджень, присвячених проблемі 
професійного іміджу вихователя ДНЗ, його типів і структури, способів його 
створення не здійснено. 

Мета статті: 1) здійснити аналіз досліджень, присвячених проблемі 
іміджу педагога; 2) розкрити сутність професійного педагогічного іміджу, 
іміджу вихователя ДНЗ та його структуру. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел із суміжних з 
іміджологією галузей знань (політології, соціології, менеджменту, маркетингу) 
показав, що у цих науках вироблено низку визначень поняття «імідж», котрі 
вирізняються синтезом різнорідних фактів, з одного боку, і недостатнім рівнем 
узагальнення та вузькою спеціалізованістю, з іншого.  

Так, наприклад, дослідники політичного лідерства називають іміджем 
систему оптимально дібраних характеристик кандидата, котра ефективно 
впливає на електорат і спрямована на отримання максимальної кількості 
голосів на виборах (Ж.Блондель, Ф.Ільясов, Л.Шибут та ін.). Часто такі 
характеристики, на думку американського політолога Р.Дентона, люди 
асоціюють із певною особистістю, уважаючи їх її «ореолом-іміджем». 

Російська дослідниця-політолог Т.Грінберг [5, с. 15] розглядає імідж із 
позицій його комунікативного та рекламного впливу і тлумачить цей термін як 
наочний прояв того або іншого фрагменту реальності, котрий утілює рекламну 
ідею у виразній, нерідко символічній формі, що легко запам’ятовується. На її 
думку, такими проявами можуть бути звукові, зображувальні та вербальні 
знаки, що втілюють сугестивні завдання рекламного твору. Науковець 
зауважує, що імідж є цілеспрямовано створюваним образом-уявленням, котрий 
наділяє об’єкт додатковими цінностями, які власне і сприяють більш 
емоційному його сприйманню. 
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Соціологія розглядає імідж як зовнішній образ, що створюється суб’єктом 
із метою справити певне враження, сформувати думку або ставлення інших до 
себе, а також як сукупність властивостей, приписуваних об’єкту рекламою, 
пропагандою, модою, забобонами, традицією тощо з метою викликати певні 
реакції відносно нього. Співзвучною із таким визначенням є думка відомого 
соціолога Е.Гоффмана про те, що імідж – це мистецтво «управляти 
враженнями». 

У сфері маркетингу найпоширенішим є визначення Ф.Котлера [13], згідно 
з яким імідж постає як сприймання компанії або її товарів суспільством. Тобто 
для фахівців цієї галузі науки мірилом ефективності іміджу є зростання 
продажу товарів, унаслідок чого головний акцент робиться на їх привабливості 
для покупців.  

У галузі менеджменту, а також комунікативних і PR-технологій (зв’язків із 
громадськістю) поширене подібне тлумачення означеного поняття. Так, 
російський спеціаліст-менеджер О.Віханський подає загальне визначення 
іміджу, в якому констатує, що «імідж явища – це стійке уявлення про 
особливості, специфічні якості й риси, характерні для нього» [3, с. 161].  

Крім того, у сфері комунікативних технологій зустрічається використання 
інструментального підходу, коли поняття іміджу намагаються характеризувати 
через опис механізмів його функціонування. Так, один із основоположників 
вітчизняної іміджології, український журналіст та іміджмейкер Г.Почепцов 
стверджує, що «правильно дібраний імідж є найбільш ефективним способом 
роботи з масовою свідомістю. Він відображає ті ключові позиції, на які 
безпомилково реагує масова свідомість» [17, с. 47]. Тому, з точки зору цього 
науковця, імідж можна розуміти як спробу переведення масової свідомості на 
автоматичні реакції.  

Російський фахівець-іміджмейкер В.Шепель [8] зазначає, що в політичній 
рекламі й шоу-бізнесі імідж часто постає як образ, наділений 
характеристиками, що лежать за межами душевної сутності особистості. Тому, 
на його думку, невипадковим є той факт, що імідж розуміють як «легенду» або 
як ідола часу, а менеджмент іміджу полягає у ретельній і постійній роботі над 
ним із урахуванням постійно змінюваних соціальних і культурних запитів. 

Інтерес представників психології та педагогіки до іміджології сприяв 
виокремленню нової наукової галузі – педагогічної іміджології та предмета її 
дослідження – педагогічного іміджу. Учені по-різному тлумачать це поняття. 
Так, Н.Гузій трактує його як «полісемантичну категорію, що характеризує 
стиль професійно-педагогічної діяльності, манеру спілкування, уміння 
індивідуалізувати свій образ, надавати йому естетичної виразності» [6]. 

Схожої позиції дотримується А.Калюжний, який пропонує розглядати 
імідж як «стереотип образу педагога в уявленні учнів, колег і соціального 
оточення», «символічний образ суб’єкта, який створюється в процесі взаємодії 
педагога з учасниками педагогічного процесу» [10, с. 32–33]. 

Вагомим складником, своєрідною основою іміджу педагога є його 
професійна культура та менталітет. На думку В.Стрельнікова [18], культура 
педагогічної діяльності вчителя визначає характер його щоденної взаємодії з 
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різними учасниками освітньо-виховного процесу незалежно від розв’язуваних 
завдань. Виявами такої культури, з позиції дослідника, є особистісні, зокрема 
моральні, і професійні якості педагога, його вчинки, стиль мовлення, зовнішній 
вигляд, предметне оточення тощо. У процесі взаємодії вчителя, вихователя із 
дітьми відбувається трансляція культурних зразків вербальної й невербальної 
поведінки, способу мислення і т. д. Водночас культура діяльності педагога 
формує відповідне ставлення учнів, вихованців до його особистості, створює 
професійний імідж учителя в їх свідомості, який вони передають батькам, 
одноліткам, іншим педагогам, керівництву освітньої установи. 

Дослідники у своїх наукових розвідках звертають увагу на ту особливість, 
що в іміджі педагога особистісні якості, риси характеру, елементи зовнішнього 
вигляду тісно переплетені з його професійними здібностями. Це дозволяє 
розглядати педагогічний імідж у двох аспектах – індивідуальному, 
притаманному кожному окремому педагогові, та в професійному, свого роду 
образі-зразку представника освітньої галузі. 

Український психолог А.Кононенко [12] вивчав індивідуальний імідж 
педагога. Він, на думку вченого, є проекцією особистості фахівця, що 
функціонує в процесі соціальних комунікацій, де в зашифрованому вигляді 
відбиті основні психічні процеси (рівень тривожності, рефлекторного 
копіювання, емоції тощо). Такий шифр, зауважує дослідник, виявляє себе у 
вигляді символів на рівні елементарних зовнішніх проявів: постава, мова, 
міміка, інтонації, тембр голосу тощо. А.Кононенко обстоює думку, що рівень 
індивідуального іміджу педагога впливає на успішність педагогічної діяльності 
й несе на собі відбиток змісту його особистості. 

Акцентує на можливості професійного іміджу індивідуалізувати й 
підкреслювати унікальність кожного педагога українська дослідниця 
О.Ковальова. Зокрема, вона інтерпретує його як «емоційно забарвлений 
стереотип сприйняття образу вчителя у свідомості вихованців та інших людей, 
що суттєво відрізняють його від своїх колег» [11, с. 35]. 

Подібного погляду дотримується й російська дослідниця проблеми 
формування іміджу викладача вищої школи Л.Донська [7, с. 94]. На її думку, 
індивідуальний імідж викладача – це гармонійна сукупність зовнішніх і 
внутрішніх особистісних, індивідних, індивідуальних і професійних якостей 
педагога, покликаних продемонструвати його бажання, готовність і здатність 
до суб’єкт-суб’єктного спілкування з учасниками освітнього процесу. 

Її колега Т.Бусигіна [2], вивчаючи індивідуальний імідж викладача ВНЗ, 
дійшла висновку, що він є соціально-психологічним образом, формування 
якого обумовлене наявністю яскраво виражених спонтанно або свідомо 
репрезентованих якостей викладача, що легко сприймаються оточенням під час 
першого контакту, і який відповідає очікуванням студентської аудиторії та є 
передумовою для формування авторитету. 

Солідаризується із таким тлумаченням індивідуального іміджу викладача й 
О.Попова [16]. На її думку, індивідуальний імідж конструюється кожним 
носієм професійного статусу відповідно до власної індивідуальності; у ньому 
системно відображені індивідуально-особистісні характеристики, фізичні дані, 
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соціально-професійні установки, самооцінка, зовнішній стиль, які дозволяють 
особливим чином репрезентувати вимоги професійного іміджу викладача ВНЗ. 
Водночас О.Попова подає визначення суто професійного іміджу викладача. 
Він, на її погляд, є образом професійної ролі, який конструюється суспільством, 
трансформується в процесі його якісних змін, сприймається викладачем, 
утілюється в індивідуальному іміджі в процесі взаємодії зі студентами, 
колегами, адміністрацією й суспільством, контролюється самим викладачем і 
громадськістю відповідно до соціально актуальних вимог професії. 

Згідно з уявленнями Ж.Попової [15, с. 53] у царині іміджу вчителя 
початкової школи досліджуване явище охоплює професійний імідж учителя, 
трансльований соціокультурним контекстом, і персональний імідж учителя, що 
виражається в індивідуальних психологічних параметрах його особистості та 
індивідуальному стилі педагогічної діяльності. 

Ми цілком поділяємо такі позиції обох дослідниць щодо тлумачення 
професійного іміджу педагога. Адже кожен носій цього професійного статусу, 
реалізуючи низку професійних функцій, у власних індивідуальних проявах 
усіляко намагається відповідати запитам цільової аудиторії, вимогам 
суспільства, часу і навіть моди. 

Підтвердження цього знаходимо у роботі О.Горовенко [4], на думку якої, 
особистісний імідж учителя зумовлено зовнішніми і внутрішніми факторами, 
що розкривають його образ на основі особливих індивідуальних якостей і 
сприяють підвищенню ефективності педагогічної діяльності. Професійний 
імідж учителя дослідниця розглядає як сукупність особливостей і характерних 
рис, які формують його образ як фахівця у процесі взаємодії з учнями, 
колегами, соціальним оточенням. Із цих позицій учена визначає особистісно-
професійний імідж учителя таким чином: «Цілісний образ особистості педагога, 
що включає в себе сукупність зовнішніх (габітарний, вербальний, кінетичний, 
середовищний) та внутрішніх (знання, уміння, здібності, установки, цінності, 
самооцінка) чинників, особистісних якостей (природні якості; якості, які є 
наслідком освіти і виховання; якості, пов’язані із життєвим та професійним 
досвідом) та засобів самопрезентації, до яких цілеспрямовано звертається 
учитель з метою досягнення найкращих результатів своєї педагогічної 
діяльності» [4, с. 8]. 

Українська дослідниця проблеми формування професійно-педагогічного 
іміджу майбутніх викладачів вищої школи В.Ісаченко, даючи власне 
визначення поняття «імідж», указує на певну його прагматичність. Так, учена 
розуміє під професійно-педагогічним іміджем «емоційно забарвлений 
психічний образ, який склався в масовій свідомості і має характер стереотипу, 
що легко трактується». Водночас «йому притаманні значні регуляторні 
властивості, він відчутно впливає на пояснювальні механізми свідомості, 
поведінки і вибір іншої людини як учасника й споживача сфери освітніх 
послуг» [9].  

Заслуговують на увагу й погляди російської дослідниці проблеми 
формування іміджу майбутнього педагога-хореографа А.Череднякової [19]. 
Вона визначає професійний імідж як «цілеспрямовано формований образ 
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фахівця, що містить професійно важливі якості, котрі сприяють ефективності 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії в педагогічній діяльності» [19, с. 41]. На думку 
вченої, професійний імідж не дається від природи, а набувається і 
вдосконалюється у процесі всього життя людини, залученої до тієї чи іншої 
професійної діяльності. Професійний імідж, стверджує вона, формується у 
процесі зовнішньої діяльності, яка організується, з одного боку, професійною 
освітньою установою, і з другого, систематичною цілеспрямованістю роботи 
самої особистості з оволодіння професією. 

Погоджуючись із позицією дослідниці, зауважимо, що, дійсно, виникнення 
і розвиток професійного іміджу фахівця будь-якої сфери діяльності, зокрема 
вихователя дітей дошкільного віку, стають можливими тільки під впливом 
професійної діяльності, яка стає його умовою та показником.  

Що стосується іміджу вихователя дошкільного навчального закладу, то 
М.Апраксіна [1, с. 106] розуміє його як цілеспрямоване створення візуально-
аудіального образу педагога, який дозволяє найбільш вигідно й привабливо 
проявитися найкращим особистісно-діловим якостям фахівця. С.Попиченко 
[14] дещо розширює і доповнює таке тлумачення іміджу вихователя і 
виокремлює в ньому такі складники: зовнішній вигляд, внутрішній образ та 
професійно-педагогічне спілкування. На її думку, зовнішній вигляд передбачає 
не лише вміння правильно одягатися, але й здатність демонструвати свій розум, 
професійні навички і здібності, виявляти любов до дітей і турботу про них. 
Внутрішній образ представлений культурою педагога, його установками, 
поглядами, характером, емоційним ставленням до дійсності. І нарешті, 
професійно-педагогічне спілкування, яке, на думку С.Попиченко, є підґрунтям 
виховання, що дає змогу цілеспрямовано реалізовувати комплекс заходів щодо 
формування гармонійно розвиненої особистості вихованців.  

Ми частково погоджуємося із таким структуруванням професійного іміджу 
вихователя ДНЗ дослідницею і пропонуємо виокремити такі компоненти в 
ньому: візуальний (зовнішній вигляд, невербальні засоби комунікації, 
предметне середовище вихователя), аудіальний (володіння технікою та 
комунікативними якостями мовлення, ораторським мистецтвом), професійний 
(компетентність вихователя, якість його праці в цілому, досвід, репутація, 
вміння самовдосконалюватися) та внутрішній (педагогічна спрямованість, 
психічне й психологічне, соціальне і духовне здоров’я, особистісно-професійні 
якості педагога). Пропоновану нами структуру професійного іміджу вихователя 
ДНЗ подано на рис. 1. 

Усі компоненти професійного іміджу вихователя ДНЗ у сукупності й 
кожен зокрема є соціально зумовленими і соціально зорієнтованими водночас. 
Пояснюємо це тим, що формування і розвиток будь-якого із компонентів 
професійного іміджу вихователя ДНЗ залежить від соціального оточення, а 
також поглядів, цінностей, уподобань, смаків, еталонів тощо, що переважають у 
ньому. Адже кожен із визначених складників іміджу більшою або меншою 
мірою зазнає змін і трансформацій залежно від тих вимог, які висуваються 
різними суб’єктами освітньої взаємодії – дітьми, їхніми батьками, колегами й 
керівництвом ДНЗ, громадськістю тощо, та тих, які висуває до себе педагог. 
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Рис. 1. Структура професійного іміджу вихователя ДНЗ 
 

Ядром іміджу, яке вирізняється відносною статичністю, є його внутрішній 
компонент. Набувається він у процесі соціалізації та виховання людини і 
частково в процесі здобуття педагогічної освіти.  

На внутрішній нашаровується професійний компонент іміджу педагога 
дошкільного профілю, котрий безпосередньо виявляється у різноманітних 
ситуаціях взаємодії з цільовою аудиторією. Він є динамічнішим порівняно з 
внутрішнім, формується під впливом цілеспрямованої професійної підготовки 
та в процесі безпосередньої практичної діяльності за фахом. При цьому, 
ґрунтуючись на особистісно-професійних якостях вихователя, його 
спрямованості, стані психічного, психологічного, соціального і духовного 
здоров’я, професійний складник іміджу піддається частковій трансформації 
залежно від вимог, що висувають його реципієнти, тобто від тих, хто його 
сприймає, а також від прагнення самого носія іміджу, тобто педагога, 
працювати над собою, професійно вдосконалюватися. 

Найбільшою динамічністю, на нашу думку, характеризуються візуальний 
та аудіальний компоненти іміджу вихователя.  

У процесі взаємодії з різними учасниками освітньо-виховного процесу в 
ДНЗ, як нам видається, розкриваються внутрішній і професійний компоненти 
іміджу вихователя, які й визначають успішність реалізації його професійних 
функцій. Це виявляється в його майстерності та відбивається на сприйнятті 
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педагога дітьми, їхніми батьками, колегами, керівництвом ДНЗ, громадськістю 
в цілому як компетентного фахівця, тобто на його іміджі. 

Виходячи із такого структурування професійного іміджу вихователя ДНЗ, 
можемо запропонувати власне визначення цього поняття. Пропонуємо 
тлумачити його як якісну характеристику особистості педагога, що сприяє 
прояву її внутрішніх установок, особистісних якостей, життєвих позицій, знань 
і професіоналізму через зовнішні виразники – зовнішній вигляд, поведінку, 
особливості вербального і невербального спілкування, специфіку оформлення 
рукотворного середовища, які суттєво впливають на організацію 
міжособистісної взаємодії та реалізацію професійних функцій фахівця. 

Загалом зауважимо, що імідж вихователя ДНЗ виникає й, відповідно, існує 
незалежно від того, хоче цього педагог чи ні. Тобто імідж може створюватися 
сам собою, стихійно, у процесі взаємодії з дітьми, їхніми батьками, 
вихователями або ж цілеспрямовано. При цьому полюс іміджу вихователя може 
бути як позитивним, так і негативним. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших досліджень. Отже, 
професійний імідж вихователя ДНЗ характеризується поєднанням внутрішньої 
сутності педагога із засобами її зовнішнього втілення (зовнішнього вигляду, 
стилю спілкування і поведінки тощо). Складниками професійного іміджу 
вихователя ДНЗ є: візуальний, аудіальний, внутрішній і професійний. Кожен із 
них має своє специфічне наповнення і є вагомим елементом у загальній 
структурі професійного іміджу педагога дошкільного профілю. Подальші 
дослідження стосуватимуться вивчення типів професійного іміджу вихователя 
ДНЗ та особливостей їх вияву в його фаховій діяльності. 
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Анотація. У статті розглянуто педагогічний супровід як складову 

розвитку англомовної компетентності студентів медичних навчальних 
закладів. Проаналізовано особливості розроблення педагогічного супроводу 
розвитку англомовної компетентності майбутніх лікарів як інтеграції трьох 
рівнів навчально-пізнавальної діяльності. 

Ключові слова: англомовна компетентність, вища освіта, модуль, 
навчання, педагогічний супровід, студенти. 

Аннотация. В статье рассмотрено педагогическое сопровождение как 
составляющая развития англоязычной компетентности студентов 
медицинских учебных заведений. Проанализированы особенности разработки 
педагогического сопровождения развития англоязычной компетентности 
будущих врачей как интеграции трех уровней учебно-познавательной 
деятельности: внутрипредметного, междисциплинарного, технологического. 

Ключевые слова: англоязычная компетентность, высшее образование, 
модуль, педагогическое сопровождение, студенты. 

Abstract. The article deals with the pedagogical support as a  part of the 
development of medical students` English language competence .The features of the 
pedagogical support development of future doctor’s English language competence as 
the integration of three learning activity levels have been analyzed in the article. 

Key words: English language competence, higher education, module, 
pedagogical support. 

Перехід суспільства на новий етап соціального розвитку детермінує 
гнучкість системи вищої медичної освіти, її інноваційну спрямованість. 
Інноваційний зміст освітніх процесів відображено в Національній доктрині 
розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законах України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ 
століття») та інших нормативно-правових документах. Прискорення темпів 
оновлення та розширення знань приводить до швидкого застарівання раніше 
отриманої навчальної інформації і сприяє загостренню проблем професійної 
придатності майбутніх медичних працівників. 

Об’єктивно існуюча в сучасних умовах потреба у фахівцях з високим 
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рівнем іншомовної комунікативної компетентності, яка передбачає 
використання іноземної мови як засобу спілкування у сфері майбутньої 
професійної діяльності, зумовлює особливе значення в умовах професійної 
підготовки в медичних університетах. Актуальність нашого дослідження 
визначається замовленням українського суспільства на фахівців медичної 
галузі, які б володіли англомовною професійною культурою.  

Слід відмітити, що забезпечити відповідне сучасним вимогам вивчення 
англійської мови студентами медичних спеціальностей тільки на аудиторних 
заняттях в системі вищої освіти неможливо. Неперервність навчання майбутніх 
лікарів як професіоналів, стає єдиним можливим шляхом вирішування 
складних завдань економічного, суспільно-політичного, соціального і 
культурного розвитку держави. 

Сучасний етап розвитку національної системи вищої освіти 
характеризується освітніми інноваціями. Вважаємо, що при входженні України 
в європейський освітній простір мають бути враховані світові тенденції і 
здобутки у сфері інноваційного регулювання навчально-виховними процесами. 
Важливого значення набуває розробка стратегії освітнього середовища шляхом 
модифікації інноваційних технологій у педагогічний процес вищої медичної 
освіти, запровадження нової системи оцінювання навчальних досягнень 
майбутніх лікарів, формування їхньої професійної культури. 

Проблемі формування і розвитку іншомовної компетентності студентів в 
умовах вищої школи присвячені дослідження сучасних науковців: С. Ісаєнко, 
О. Кісельової, Г. Паласюк, І. Секрет. Однак, аналіз праць зазначених 
дослідників не дає цілісного уявлення про використання педагогічного 
супроводу в процесі вивчення англійської мови студентами вищих медичних 
закладів. 

Отже, здійснений теоретичний аналіз актуальних досліджень дозволив 
відзначити, що вітчизняний і зарубіжний досвід засвідчують пошук нових 
концептуальних підходів до структурування і прогнозування навчальних 
систем, які надавали б пріоритет психолого-педагогічному фактору в процесі 
розроблення ефективних програм навчання студентів-медиків англійської мови 
професійного спрямування. У цьому відношенні, як ми вважаємо, великі 
потенційні можливості закладено в застосуванні педагогічного супроводу 
навчальної діяльності студентів з оволодіння англійською мовою. 

Мета статті – проаналізувати особливості педагогічного супроводу 
розвитку англомовної компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання у 
медичному університеті. 

Відзначимо, що створення і функціонування системи додаткової освіти 
медичних кадрів об'єктивно пов'язане з розвитком і ефективністю професійної 
освіти в медичній галузі. Відзначимо, що англомовна підготовка студентів-
медиків здійснюється на основі традиційних підходів, які є пріоритетними в 
практиці вищої школи. Інформативний характер цих традиційних підходів 
фактично виключає можливість врахування у навчальному процесі ціннісних 
орієнтацій студента як дорослої людини, її досвіду, реальних потреб і 
можливостей. Вважаємо, що оскільки інформативні моделі навчання 
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орієнтовані на знання, вміння та навички, що стають метою навчального 
процесу, то головним завданням студента під час навчання є сприйняття 
дидактичної інформації. 

Педагогічний супровід розвитку англомовної компетентності студентів 
медичного університету ми розуміємо як науково-методичне забезпечення 
безперервного професійного навчання, до складу якого входить концепція 
педагогічного супроводу, модульна організація навчального процесу та 
рекомендації  студентам з виконання самостійної роботи. Розроблення 
зазначеного педагогічного супроводу, з нашої точки зору, зводиться до трьох 
рівнів інтеграції навчально-пізнавальної діяльності: внутрішньо-предметного, 
міждисциплінарного, технологічного [1]. 

Слід визначити, що як альтернатива традиційній системі навчання 
студентів англійської мови, виникло та набуло розповсюдження модульне 
навчання. Зазначимо, що модульне структурування навчального матеріалу дає 
можливість виокремити групи фундаментальних питань, логічно й компактно 
їх поєднати з метою запобігання дублювання в єдину відкриту систему знань, 
що становить основу змістового модуля. Відзначимо, що кожен змістовий 
модуль складається з чотирьох компонентів міні-модулів, послідовно 
розроблених відповідно до окреслених положень. 

Схарактеризуємо ознаки модульної структури педагогічного супроводу 
розвитку англомовної компетентності студентів медичних університетів. Так, 
модульна структура навчального процесу є водночас і самостійною системою, і 
підсистемою складної динамічної системи сучасної педагогічної науки; 
модульній структурі притаманне укрупнене структурування змісту професійної 
освіти; модульна структура забезпечує засвоєння окремого практико 
орієнтованого навчального матеріалу, який об'єднується з практичним досвідом 
студента, що визначає дискретно-неперервний характер навчання англійської 
мови. 

На основі міждисциплінарного аналізу суміжних з англійською мовою 
навчальних дисциплін в медичному університеті, наприклад вивчення латині, 
стає можливим доповнення англійської мови професійного спрямування 
новими розробками, теоріями, ідеями, які дозволяють розширити межі відомих 
традиційних теоретичних і практичних положень в підготовці майбутніх 
лікарів. 

Зазначимо, що в традиційній системі навчання у медичному університеті, 
яка будується переважно за предметоцентристським принципом, в результаті 
структурування зміст дисципліни найчастіше представляється її розділами, 
темами, підтемами. Така характеристика, на нашу думку, відображає лише 
дидактичний аспект професійної підготовки майбутніх лікарів. 

Отже, впровадження модульного навчання в педагогічний супровід 
розвитку англомовної компетентності майбутніх лікарів, дозволяє 
стверджувати, що в умовах медичного університету здійснено переорієнтацію 
навчальної діяльності студентів на процес цілеспрямованого учіння. 

Відзначимо, що система взаємодії викладача зі студентами під час 
педагогічного супроводу передбачає не тільки аудиторну, а ще й дистанційну 
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форми навчання, а саме: активне застосування діалогічних методів (дискусій), 
проблемний підхід до побудови всіх аспектів навчального процесу, 
розроблення творчих проектів, застосування дидактичних і рольових ігор, 
використання інформаційних технологій навчання. 

У межах педагогічного супроводу (технологічний рівень) завдання для 
самостійної роботи студентів розробляються відповідно до таких рівнів 
навчальної активності: 1) репродуктивний – характеризується здатністю 
студентів діяти за аналогією, за відомими зразками й алгоритмами; 2) 
евристичний – характеризується тим, що розумова діяльність студентів 
спрямована на зображення нового підходу до вирішення завдання й передбачає 
використання аналізу умов завдання, підведення їх під логічні категорії, 
включення умов завдання в нові зв’язки, в іншу невідому структуру, 
моделювання професійних ситуацій; 3) креативний – характеризується тим, що 
вирішення проблеми не обмежується лише евристичними прийомами, а постає 
самостійною проблемою, призводить до теоретичного відкриття або до 
постановки нової проблеми [1]. 

Таким чином, результат навчально-пізнавальної діяльності студентів 
медичних університетів в процесі педагогічного супроводу розвитку 
англомовної компетентності, полягає в наступному: у студентів виникає 
готовність до оволодіння системою знань, норм і цінностей професійного 
англомовного середовища; підвищується мотивація студентів до опанування 
англійською мовою; виникає розуміння перспективи щодо її застосування у 
майбутній професійній діяльності. 

Відзначимо, що в процесі педагогічного супроводу у викладача повинна 
бути опора на мотивацію студентів до вивчення англійської мови. Така 
мотивація, на нашу думку, стимулює процес оволодіння англійською мовою, 
активуючи майбутню професійну діяльність. 

Отже, вважаємо, що застосування педагогічного супроводу розвитку 
англомовної компетентності студентів-медиків призведе до підвищення їхньої 
конкурентоспроможності як лікарів на вітчизняному і міжнародному ринках 
праці. Доцільним є продовження терміну вивчення іноземних мов впродовж 
усього періоду навчання в медичному університеті з огляду на її значення у 
сучасному світі. 

Проведене нами дослідження не претендує на всебічне розв’язання 
проблеми педагогічного супроводу розвитку англомовної компетентності 
студентів медичних університетів. В перспективі вбачаємо вивчення 
психолого-педагогічних умов англомовної підготовки майбутніх лікарів. 
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Анотація. У статті розглядається базис ознак компетентності із 

світоглядних позицій. Побудовано модель формування компетентностей в 
ознаках дії на основі аналізу компонентів пізнання на перетині «наука», 
«практика» та «культура», які відображають когнітивну, психомоторну та 
емоційно-ціннісну сфери. Визначено галузі застосування моделі. 

Ключові слова: базис ознак компетентності, пізнання, модель, компонети. 
світогляд  

Abstract. In this paper we describe the use of baseline characteristics of 
competence includes, in the cognitive sphere: "memorizing", "understanding", 
"willingness", "application", "presentation", "perception", "attention"; the emotional 
and value sphere: "attention", "conclusion", "reasoning", "adaptation", "feeling", 
"motive"; in the sphere of psycho-motor: "copy", "skill", "mastery", "ability", 
"understanding", "belief", "memorizing"; and signs of competence – "goal setting", 
"activity", "creativity", "communication", the awareness of "needs", "interests" and 
"ability", "self-control", "planning", the expression "knowledge". 

Key words: basis of the characteristics of competence, knowledge, model, 
components, outlook. 

Компетентнісний підхід в освіті сьогодні вважається безальтертнативним, 
«Поняття компетентності включає не тільки когнітивну й операціонально-
технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову»[1]. 
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Компетентність завжди особистісно забарвлена якостями конкретного учня 
(студента). Даних якостей може бути ціла низка: від значеннєвих і світоглядних 
(навіщо мені необхідна дана компетентність) до рефлексивно-оцінних 
(наскільки успішно я застосовую дану компетентність у житті). Компетентність 
не зводиться тільки до знань чи тільки вмінь. «Компетентність є... сферою 
відносин, що існують між знанням і дією в людській практиці»[2] Отже, 
компетентність — інтегральна характеристика особистості, яка визначає її 
здатність вирішувати проблеми та типові завдання, що виникають у реальних 
життєвих ситуаціях, у різних сферах діяльності на основі використання знань, 
навчального й життєвого досвіду та відповідно до засвоєної системи 
цінностей[3]. 

Означене трактування «компетентності» багато в чому співпадає із 
поняттям «світогляд». Світогляд, як відомо, це система уявлень про світ і про 
місце в ньому людини, про відношення людини до дійсності, що оточує його, і 
до самого себе, а також обумовлені цими представленнями основні життєві 
позиції і установки людей. Світогляд – категорія освітня, інтегральна, що 
синтезує різні аспекти знань, діяльності, відношень, узагальнень тощо. У ньому 
принципово важливим є зв'язок його компонентів, їх "сплав" (компонентами 
його є образи, уявлення, раціональні поняття, емоційні переживання, цінності, 
вольові установки, різнорідні "блоки" знань, настроїв, прагнень, надій), що 
з'являється як більш менш цілісне розуміння людьми світу і самих себе. І як в 
сплаві, різні поєднання елементів, їх пропорції, дають різні результати, так 
щось подібне відбувається і зі світоглядом. 

Традиційно вважається, що знання і почуття, цінності і вчинки є 
компонентами світогляду — пізнавальний, емоційний, ціннісний та 
діяльнісний[4]. Звичайно, такий поділ досить умовний: компоненти ніколи не 
існують у чистому вигляді. Думки завжди емоційно забарвлені, вчинки 
втілюють цінності людини і т. д. В реальності світогляд — завжди цілісність, а 
поділ його на компоненти застосовний тільки в дослідницьких цілях. 

Процес пізнання, філософська категорія, яка включає компоненти — 
когнітивний (оволодіння знаннями), психомоторний (діяльнісний — 
оволодіння навичками, діями) і емоційно-ціннісний (ефектний, оволодіння 
системою відчуттів, цінностей, рефлексія) 

Зауважимо, що стандарти компетентності якраз і намагаються охопити 
сфери пізнання освітньому плані. Тож застосування світоглядних категорій до 
розгляду «компетентності» цілком допустиме. 

Однією з систем, що орієнтують навчальний процес на конкретні 
результати — формування компетентностей, є таксономія цілей Б.Блума[5]. На 
перший погляд, струнка і всеохоплююча ієрархічна система освітніх цілей 
Б.Блума має ряд недоліків, серед яких називають змішування конкретних 
результатів навчання (знання, розуміння, застосування, тощо) з необхідними 
для їх досягнення, мислительними операціями (аналіз, синтез, …), відірваність 
від процесу пізнання, неможливість прослідковування когнітивних, афектних, 
психомоторних зв’язків та ін[6]. 

Не ставлячи під сумнів позитивні сторони освітніх систем побудованих на 
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таксономії Б. Блума розглянемо процес пізнання через призму світоглядних 
установок. Задачу освітньої системи сформулюємо так — побудувати модель, 
яка б описувала процедури формування науково обґрунтових знань, які будуть 
ефективно задіяні в практичній діяльності фахівця, враховуючи наявний рівень 
розвитку культури. Результатом мають стати ознаки компетентностей, якими 
має оволодіти фахівець, щоб бути компетентним в певній галузі.  

Для розв’язання цієї задачі, використаємо методи діаноміки [7] і 
експертних оцінок [8]. Метод був успішно апробований у моделюванні систем 
професійно-методичної підготовки вчителів фізики і побудові модульних 
програм [8]. 

Проведемо діаномічний аналіз за трьома ключовими напрямками пізнання 
— «наука», «практика» і «культура», які в освітніх системах відповідають 
«навчанню», «учінню» і «вихованню». Для початку розглянемо процес 
пізнання в напрямку від «практики» до «науки». Компонентами  «пізнання» за 
цим напрямком є «наука», «практика»; «теорія», «метод», «предмет»; «вчення», 
«методологія», «методика», «досвід»; «засіб», «спосіб», «технологія», 
«результат», «висновок»; «інструмент», «алгоритм», «продукт», «факт»; 
«копіювання» («наслідування»), «навичка», «оволодіння», «уміння», 
«розуміння», «переконання», «запам’ятовування».  

Таку градацію можна продовжувати, але ми досягли рівня елементарних 
цілей-дій, за психо-моторною сферою пізнання, які можуть бути взяті за ознаки 
(взірці) сформованості здатностей, установок, навичок — компетентостей.  

Продовжимо наші роздуми в напрямку від «науки» до «культури». 
Оскільки компоненти наукового напрямку уже частково означені, доповнимо 
їх. Отже, «пізнання» включає «наука», «культура»; «теорія», «мистецтво», 
«духовність»; «вчення», «школа», «форма», «пристрасність»; «висновок», 
«модель», «закон», «аксіома (тика)», «традиція»; «факт», «аналіз», «синтез», 
«абстрагування», «порівняння», «ідеалізація»; «запам’ятовування», 
«усвідомлення», «готовність», «застосування», «уявлення», «сприйняття», 
«увага» («споглядання»).  

Продовжимо наші міркування на зламі «культура — практика». Процес 
«пізнання» протікає через «культура», «практика»; «духовність», «світогляд», 
«предмет»; «пристрасність», «філософія», «ставлення», «досвід»; «традиція», 
«цінність», «норма», «принцип», «засіб»; «ідеалізація», «спрямованість», 
«воля», «поведінка», «рефлексія», «інструмент»; «увага» («споглядання»), 
«умовивід», «мотив», «адаптація», «почуття», «емоції», «наслідування» 
(«копіювання»). 

Проведений аналіз дозволяє визначити елементарний базис ознак 
компетентності, який «привласнюється» індивідом і набуває властивостей 
якостей особистості.  

Такий базис ознак компетентності в когнітивній сфері включає 
«запам’ятовування», «усвідомлення», «готовність», «застосування», 
«уявлення», «сприйняття», «увага» («споглядання»); в емоційно-ціннісній — 
афектній сфері: «увага» («споглядання»), «умовивід», «мотив», «адаптація», 
«почуття», «емоції», «наслідування» («копіювання»). В сфері психо-моторній: 
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«копіювання» («наслідування»), «навичка», «оволодіння», «уміння», 
«розуміння», «переконання», «запам’ятовування» («пригадування»).  Базис 
ознак компетентності може бути використаний при побудові навчального 
процесу за означеними сферами. Однак, він потребує доповнення.    

Продовжимо діаномічний аналіз компонентів на одному з напрямків, 
наприклад, «культура» («виховання»). Оскільки, окремі компоненти уже відомі 
доповнимо нашу систему відсутніми. Проаналізуємо зрізи «увага» 
(«споглядання»), «ідеалізація» («стереотипізація»), «традиція», 
«пристрасність», «духовність», «культура».  

Процес пізнання розпочинається з привертання «уваги», «споглядання» 
подій, явищ, тощо. Через «сприйняття» робляться певні «умовиводи». 
«Умовиводи» це виділення основної думки, яка може «ідеалізуватися», 
«стереотипізуватися», що виявляється в формуванні «уявлень», вираженні 
через «комунікацію» і прояв «мотивів». Ідеалізовані «умовиводи» через 
«уявлення», «комунікацію», діючі «мотиви» в процесі «порівняння» 
визначають «спрямованість» особистості і співвідносяться з «традиціями», 
певними стереотипами діяльності і поведінки. Поява «мотивів», усвідомлення 
«потреб», підпорядкування «волі», співставлення з «цінностями». означає 
«адаптацію» особистості. «Адаптація» проявляється у самовираженні, 
«творчості», яка реалізується в конкретних «застосуваннях» і «діяльності», а 
далі в процесі «абстрагування», під впливом певної «аксіоматики», 
відбувається «соціалізація» особистості і формування «пристрасності» по 
відношенню до побачено, почутого.  

Формування «духовності», ідеалів, вимагає опори на «філософію» і певні 
«форми» їх відображення, які в свою чергу залучають «норми», «ідеї» 
(«ідеологію») та «закони». В мислительних процесах «синтезу» і 
«прогнозування», через задану «установку» і прояв в «поведінці» реалізуються 
втілення «почуттів», «інтересів», «знань», «готовності» до «діяльності» і власне 
діяльності (із залученням «застосування» і «творчості». Залучення «емоцій» і 
«самоконтролю», підкріпленого «інтересом» визначають «здатність» до 
«експериментування» («метод спроб і помилок»). «Самоконтроль» і  керування 
«емоціями» та «почуттями» означає «рефлексію», здатність до самооцінки, 
самовдосконалення.  

Наявність плану, «ООД» (орієнтованої основи дії»), визначає 
«проектування», яке неможливе без «цілепокладання», що означає 
«усвідомлення» мети. На основі «аналізу» і «цілепокладання» підкріпленого 
«готовністю» здійснюється «конструювання» «моделей». Залучення процесів 
«синтезу» з опорою на «закони» визначає «ресурси». «Проектування» і 
«експериментування» підкріплені «прогнозуванням» і «установками», що 
будуються із залученням «ідеології» і «принципів» визначають 
«закономірності». «Принципи» і «закономірності» визначають «ставлення» до 
почутого, побаченого. «Закономірності», «ресурси» підкріплені «ідеологією» 
визначають  «середовище» (освітнє, навчальне, життєвий простір). «Ресурси» і 
«моделі» підкріплені «законами» визначають «школу»  (наукову, мистецьку, 
філософську). І, власне, «культура» (виховання) спираючись на «світогляд» і 
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«мистецтво», залучаючи «духовність» в основі має «ставлення», «середовище» 
і «школу».  

Наступний крок ітерації дає вже відомий зріз «практика – наука». 
Уточнюючий аналіз у напрямках «наука» і «практика» підтверджують 
правильність розміщення компонентів. Перевірка за «дельфійським методом» 
підтверджує доцільність такого положення компонентів. В результаті 
сформовано базис ознак компетентності (рис. 1). 

Таким чином, базис ознак компетентності включає в себе, в когнітивній 
сфері: «запам’ятовування», «усвідомлення», «готовність», «застосування», 
«уявлення», «сприйняття», «увага» («споглядання»); в емоційно-ціннісній — 
афектній сфері: «увага» («споглядання»), «умовивід», «мотив», «адаптація», 
«почуття», «емоція», «наслідування» («копіювання»); в сфері психо-моторній: 
«копіювання» («наслідування»), «навичка», «оволодіння», «уміння», 
«розуміння», «переконання», «запам’ятовування»; ознаками 
метакомпетентностей є «цілепокладання», «діяльність», «творчість», 
«комунікацію», усвідомлення «потреб», «інтерес», «здатність», 
«самоконтроль», «планування(OOД)», вияв «знань».  

 

 
Рис. 1. Базис ознак компететності. 

 
На цьому базисі:  
- побудовано модель освітньої системи, заснованої на ознаках 

сформованості компетентностей з врахуванням світоглядних і пізнавальних 
характеристик; 

- визначено базис ознак компетентності, виражений їх прояві, діях, 
поведінці, що дозволяє використовувати їх як у означенні освітньої мети, так і в 
означенні взірця контролю сформованої компетентності; 

- модель дає уявлення про мислительні операції, які приймають участь у 
формуванні компетентностей: аналіз, синтез, порівняння, ідеалізація, 
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абстрагування, узагальнення;  
- модель означує особистісні набутки особистості, що визначають 

готовність до дії, вчинку: «рефлексія», «воля», «поведінка», «спрямованість»,  
(«самовираження»), «соціалізацію», «конструювання», «прогнозування», 
«проектування», сприйняття «установок» з оволодіння «прийомами» 
діяльності, «інструментарій», «експериментування», виконання дій за 
«алгоритмом», сприйняття «фактів» і розробки «продуктів» діяльності, тощо; 

- модель вказує на шляхи формування конкретних знань («фактів», 
«висновків», «теорій», «досвіду», осягнення елементів духовних знань та ін. з 
визначенням їх структури і ознак сформованості через компетентність);  

- сформована модель освітньої системи наочно демонструє багатогранність 
зв’язків її компонентів і невичерпність поняття «компетентності»; 

- розглянуті методи побудови моделей довели свою адекватність і 
універсальність;  

- модель допускає можливість опису процесу пізнання з будь-якого 
вузлового компонента — «пізнання», «запам’ятовування» («пригадування»), 
«копіювання» («наслідування»), «увага» (споглядання);  

- розроблена модель дозволяє стверджувати, що знання і компетентність 
мають фрактальну структуру;  

- модель може бути перенесена на будь-який рівень пізнання за ознакою 
подібності;  

- модель може уточнюватися і доповнюватись за принципом згортання 
операцій.  
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В статті виявлено особливості навчальної діяльності студентів в умовах 
інформатизації на основі аналізу структурних компонентів навчальної 
діяльності.  

Ключові слова: навчальна діяльність, інформаційно-комунікаційні 
технології, інформатизація. 

In the article the peculiarities of educational activity of students in terms of 
information based on the analysis of structural components of educational activity. 

Keywords: educational activities, information and communication technologies, 
information. 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку суспільства в цілому та 
освіти як одного з провідних соціальних інститутів, характеризується широким 
впровадженням інформаційних та комп’ютерних технологій, із застосуванням 
яких пов’язують перспективи та надії щодо підвищення ефективності навчання. 
Але незважаючи на велику кількість розроблених та впроваджених 
педагогічних інновацій, комп’ютерів, інформаційно-комунікаційних технологій 
якісні зміни в навчанні студентів значно менші, ніж очікувані. Можливою 
причиною такого стану є впровадження нових засобів в традиційні моделі 
навчання, нехтування викликаними інформатизацією змінами в характері 

Научный взгляд в будущее 29 

http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/31806/28414
http://official.chdu.edu.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/35224/31249
http://official.chdu.edu.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/35224/31249
http://for-ua.com/article/1115050%23.WTOb4FEYthd.facebook


 Том 3. Выпуск 6                                                                                                Педагогика,  психология и социология 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та способах пошуку, сприйняття, 
опрацювання, засвоєння ними навчальної інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Навчальна діяльність 
неодноразово була об’єктом системних досліджень психологів (Б.Г. Ананьєв, 
Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.) та педагогів 
(Л.П. Арістова, В.О. Сластьонін, І.Ф. Харламов, Т.І. Шамова та ін.). Виявлено 
сутність, структуру та функції навчальної діяльності (П.Я. Гальперін, 
В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Л.Д. Столяренко та ін.), вивчено особливості 
навчальної діяльності студентів вищого навчального закладу (І.І. Ільясов, В.Я. 
Ляудіс та ін.), запропоновано шляхи активізації навчальної діяльності 
(М.І. Бакланова, А.А. Вербицкий, Н.М. Виштак І.С. Голіяд, І.І. Засядько, 
О.В. Катеруша, І.М. Куліш, О.Є. Олексюк, Г.І.  Харченко). 

Мета статті виявити особливості навчальної діяльності студентів вищих 
навчальних закладів, обумовлених інформатизацією суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Навчальна діяльність студентів є 
провідною їхньою діяльністю. Інтелектуальний розвиток і професійне 
становлення майбутніх фахівців, хоч і не виключно, але в основному 
відбувається в процесі навчальної діяльності, тому усвідомленість значення її є 
запорукою успішного навчання в оволодінні професійними якостями.  

Структура навчальної діяльності розглядається багатьма вченими серед 
них: В.А. Сластьонін, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Л.Д. Столяренко, 
Д. Ельконін, І.Ільясов, В.Ляудіс, Т.О. Дмитренко та інші. Виділяють різні 
складники (компоненти) діяльності – цілі, навчальні задачі, мотиваційний 
компонент, виконавчий компонент, дії та операції, засоби, рефлексія, результат, 
коректувальний компонент тощо. Узагальнюючи дослідження багатьох вчених 
щодо психологічної структури діяльності, і відповідно до зробленого 
визначення основними компонентами можна вважати: мотивація(спонукальна 
причина діяльності), цілі (системо утворюючий фактор навчальної діяльності та 
може бути виражений в формі результату), дії та операції (сукупність 
цілеспрямованих дій спрямованих на отримання результату), засоби ( те, за 
допомогою чого буде здійснюватись навчальна діяльність для отримання 
результату), результат (психологічний досвід особистості, який він отримає при 
досягненні мети). 

Мотивація – це спонукальна дія до виконання певної діяльності в тому 
числі і навчальної. Інформатизація активно вплинула на навчальний процес та 
мотивацію студентів. Адже за таких умов кожен студент може за короткий 
термін знайти будь-яку інформацію, отримати освіту будь-де не виходячи з 
дому, проводити аналіз та порівняння освіти різних країн, тому на ряду с 
традиційними мотивами (пізнавальними, соціальними), з’являються нові 
мотиви (самопізнавальні)[3]. 

Мета навчальної діяльності – загальне уявлення про конкретний кінцевий 
результат навчальної діяльності.. В свою чергу у інформаційному суспільстві 
відбувається організація нових форм взаємодії викладача та студента в 
навчальному процесі, коли викладач разом зі студентом обговорюють майбутні 
результати навчальної діяльності[2].  
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Наступним елементом навчальної діяльності є дії та операції. Виділяють 
предметні та навчальні дії. До навчальних дій студентів відносяться дії 
цілепокладання, дії планування, пошуку та виділення необхідної інформації, 
організація навчальної діяльності, рефлексія тощо. Предметні дії – це 
сукупність спеціальних вмінь по різним навчальним дисциплінам[4]. Нами було 
проведено емпіричне дослідження, суть якого полягала у тому, студенти 
повинні були скласти графік навчання. Проаналізувавши отримані графіки 
можемо зробити висновок, про те, що більшість студентів не можуть скласти та 
спланувати графік своєї навчальної діяльності, та як наслідок здають виконані 
завдання в останній момент. 

В умовах інформатизації освіти однією з головних задач студента є 
самостійний пошук інформації, набуття знання відбору інформації, її подання 
та передачу, а також планування та організація своєї власної навчальної 
діяльності за допомогою інформаційно – комунікативних технологій. Задачею 
викладача є забезпечення обміном інформацією між всіма учасниками 
освітнього процесу на внутрішньому та зовнішньому рівні[1]. 

В інформаційному суспільстві одним з провідних засобів навчання 
виступає комп’ютер, який допомагає по новому організувати взаємодію всіх 
учасників навчального процесу, створити інформаційно – освітній простір та 
програмно-методичні комплекси, студенту знаходити потрібну інформацію та 
організовувати власну навчальну діяльність [1]. 

Продуктом навчальної діяльності – матеріальне уявлення про те, що можна 
отримати у процесі навчальної діяльності, а результатом – психологічне 
прирощення досвіду студента, яке він здобуває при досягнені мети[4]. 
Інформаційні технології забезпечують організацію постійного контролю та 
оперативний зворотній зв'язок між учасниками освітнього простору, що в свою 
чергу дозволяє студентам спостерігати за динамікою своєї успішності, а 
викладачу своєчасно коректувати прогалини в знаннях студентів. 

Висновки. В умовах інформатизації освіти, суспільство висуває запит на 
виховання творчої особистості, яка могла би самостійно мислити, генерувати 
оригінальні ідеї, приймати нестандартні рішення, організовувати, планувати, 
контролювати, займатися самоосвітою, нести відповідальність за власні дії, 
підготовка такого фахівця можлива лише за умови зміни моделі управління 
навчальною діяльністю студентів, коли суб’єкт – об’єктні відносини стануть 
суб’єкт –суб’єктними та відповідальність за власну навчальну діяльність буде 
покладена на студента в процесі чого зміниться його відношення та позиція в 
навчанні. 
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Анотація. У роботі розглядається проблема використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі з іноземної мови у руслі сучасних тенденцій 
мовної освіти, визначаються педагогічні умови формування у студентів 
іншомовної комунікативної компетентності засобами Інтернет-ресурів. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, Інтернет-
ресурси, комп’ютерні технології, інформаційно-комунікаційні технології.  

Abstract. The paper is concerned with the issue of information technologies 
application in the process of foreign-language teaching based on the modern trends 
of linguistic education, the pedagogical grounds are determined for building 
students’ foreign language communicative competence with Internet sources being 
used. 

Key words: foreign language communicative competence, Internet sources, 
computer technologies, information and communication technologies. 

Постановка проблеми. В умовах розвитку інформаційного суспільства та 
модернізації системи вищої освіти спостерігається тенденція стрімкого 
зростання інтересу науковців до проблеми впровадження інформаційних 
технологій у навчальний процес. Відбувається докорінна зміна підходів до 
освіти, зокрема перехід  від окремих педагогічних функцій до системних, від 
типових педагогічних технологій до інноваційних, творчих, особистісно-
орієнтованих. Технології програмованого навчання іноземних мов з 
використанням ресурсів мережі Інтернет широко запроваджується в аудиторіях 
навчальних закладів, а також все більше застосовується у позааудиторній 
навчальній діяльності. Вивчення дидактичного потенціалу ресурсів мережі 
Інтернет та розробка технологій навчання іноземних мов на засадах 

Научный взгляд в будущее 32 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/265294/source:default


 Том 3. Выпуск 6                                                                                                Педагогика,  психология и социология 

ефективності управління та організації навчального процесу є актуальною 
проблемою сьогодення.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду 
використання різних технологій формування іншомовної комунікативної 
компетентності переконує в необхідності забезпечення інтерактивності у 
процесі здійснення навчально-пізнавальної діяльності для комунікаційної 
взаємодії учасників навчального процесу, самоконтролю та самокорекції. 
Сприятливим середовищем для забезпечення ефективності реалізації освітніх 
цілей стає Інтернет та комп’ютерні технології. Використання інформаційних і 
комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов стало необхідністю 
сьогодення. Застосування в освітньому процесі інформаційно-довідкових 
ресурсів мережі Інтернет надає необмежені навчальні та автентичні довідково-
інформаційні матеріали іноземною мовою, забезпечує додаткові можливості 
інтенсифікації та індивідуалізації навчального процесу, підвищує мотивацію до 
вивчення іноземної мови як об’єкту пізнання [3]. Методично коректне 
використання сучасних освітніх технологій, вміння створювати атмосферу 
продуктивного пізнання сприяє ефективному формуванню відповідних 
компетентностей студентів, здатностей до саморозвитку та самореалізації.   

Організація навчального процесу з іноземної мови та самостійної роботи 
студентів з використанням інформаційно-комунікативних технологій є новою 
парадигмою освітнього процесу. Сама природа Інтернету впливає на процес 
засвоєння іноземної мови, дозволяє бути плідним учасником міжкультурної 
комунікації. Інтернет, по-перше, містить невичерпну кількість джерел для 
вивчення іноземної мови; по-друге, дає можливість спілкуватися цією мовою у 
віртуальному просторі (електронна пошта, чати, форуми, скайп, блог тощо). 
Суттєвими особливостями застосування Інтернет-ресурсів в організації 
навчального процесу з іноземної мови дослідники вважають їх функціональну 
ефективність, інтерактивність та широкі можливості комунікації [1; 2]. 

Привабливість застосування веб-ресурсів у вивченні іноземної мови 
зумовлена низкою чинників: 1) доступністю застосування за ціною – 
переважним чином вони безкоштовні; 2) великою кількістю різноманітних 
іншомовних матеріалів (друкованих, аудіо та відео); 3) можливістю усного та 
писемного спілкування. На сьогоднішній день зарекомендували свою 
доцільність соціальні сервіси та служби в Інтернеті, які докорінним чином 
змінюють освітній процес, роблячи його більш особистісним і практико-
зорієнтованим. Дослідники виділяють такі важливі характеристики сервісів 
Інтернет для освітніх цілей: персоналізація, співробітництво користувачів, 
мережева взаємодія, накопичення інформації і модифікація контенту [2, с. 42]. 
Такими сервісами, які з успіхом можна використовувати у вивченні іноземної 
мови, є: Blog, Social networking, Wiki, Bookmarks, Web-quest, Podcast, Twitter, 
Skype, Google Docs, Google Maps, Second Life, You Tube, Conversational arenas.   

Зазначимо, що ситуація у заочній формі підготовці фахівців у вишах 
сьогодні покращується завдяки впровадженню у навчальний процес 
дистанційного навчання. Спеціальної уваги у розвитку дистанційного навчання 
заслуговує мережна технологія / або Інтернет-технологія, яка може охопити 
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необмежену кількість користувачів незалежно від їхнього місця знаходження. У 
системі дистанційного навчання існують «електронні платформи» для 
організації та запровадження електронного навчання. Надзвичайно 
актуальними у навчальних закладах є платформи з відкритим кодом доступу 
(поширюються безкоштовно), такі як: ATutor, Dokeos, ILIAS, Moodle [2, с. 58]. 
Доцільними системами керування навчанням вважаються також Acollab, 
Claroline, Colloquia, Ganesha, LAMS, Sakai тощо. Завдяки цим системам у 
процесі вивчення іноземної мови студентами реалізується самоконтроль 
навчальних дій, індивідуальна комунікація, широке поєднання всіх можливих 
традиційних і комп’ютерних засобів навчання, що позитивно впливає на 
формування іншомовної компетентності в позааудиторних умовах. Слід 
підкреслити, що зазначена як форма, так і система навчання виправдовує 
накреслені Болонським процесом шляхи у новій побудові освітніх програм. 

Висновки. Отже, у руслі модернізації традиційної системи навчання 
використання віртуальних ресурсів та автентичних матеріалів мережі Інтернет 
впливає на інтенсифікацію навчального процесу з іноземної мови, сприяє 
зростанню мотивації, дозволяє задовольнити професійно значущі освітні та 
пізнавальні потреби кожного студента з різним рівнем навченості іноземної 
мови. Упровадження комп’ютерних технологій у навчання іноземних мов 
відкриває нові можливості забезпечення навчального процесу в оволодінні 
студентами іншомовною комунікативною компетентністю.  
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Аннотация: В статье представлена методика формирования стратегии 
противопоставления слов у дошкольников с нарушением речи. В неё вошёл 
комплекс дидактических игр, который реализуется в три этапа. 

Ключевые слова: стратегии противопоставления слов, антонимы, дети с 
нарушением речи, дидактическая игра. 

Key words: words’ opposition strategy, antonyms, children with speech 
disorders, didactic game.  

Summary: The article describes the technique for developing of words’ 
opposition strategy at senior preschool children with speech disorders. It includes a 
set of didactic games being implemented in three stages.    

Вступление. Современный этап образования ориентирован на 
формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, духовно-
нравственных и профессиональных качеств подрастающего поколения. В 
Законе РФ «Об образовании» главной тенденцией в обучении и воспитании 
является ориентация на развитие всесторонне развитой личности, 
социализированной, свободно вступающей в коммуникацию в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

Актуальным условием для социализации, психического, личностного 
развития ребенка-дошкольника является овладение родной речью. Общение - 
один из важнейших факторов общего психического развития ребенка. Дети 
старшего дошкольного испытывают потребность в общении, сначала с 
окружающими близкими, затем, по мере взросления, расширяют этот круг, 
вступают в коммуникацию со сверстниками, взрослыми. Именно в процессе 
общения со взрослыми, со сверстниками ребенок усваивает общечеловеческий 
опыт, накапливает знания, овладевает речевыми умениями и навыками [1, 2]. 

Важным критерием успешного формирования речи детей старшего 
дошкольного возраста и готовности к школе является умение использовать 
слова с противоположными значениями – антонимы. Антонимы являются 
средством выразительности речи. С помощью антонимов то или иное понятие 
не просто называется, но гораздо точнее характеризуются, более точно 
определяются свойства и признаки предметов [3]. 

Особенности лексики детей с общим недоразвитием речи (ОНР) изучали 
такие отечественные ученые, как Л.П. Ефименкова, Г.А. Волкова, Н.С. Жукова, 
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева и 
др Ими было выявлено, что у детей с ОНР наблюдается системное нарушение 
всех компонентов речевой деятельности и характеризуется следующими 
лексическими проявлениями: ограниченным словарным запасом; наличием 
многочисленных словесных замен; использованием слов в ограниченных 
речевых ситуациях, в словаре детей мало обобщающих понятий, почти нет 
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синонимов, мало антонимов [4]. Выраженной особенностью словаря детей с 
общим недоразвитием речи является низкий уровень сформированности 
стратегии противопоставления, что влечет за собой неправильное употребление 
антонимов [5, 6]. 

Анализ информационного пространства позволил выявить, что антонимы - 
слова, принадлежащие к одной и той же части речи, имеющие соотносительные 
друг с другом противоположные значения. Стратегия противопоставления – 
мыслительная операция по отбору слова с противоположным значением, первая 
из стратегий идентификации слова, отражает отношение контраста. При 
подборе антонимов  дети с ОНР подбирают: слова, семантически близкие 
предполагаемому антониму той же части речи; слова, семантически близкие, в 
том числе и антонимичные, но другой части речи; слова-стимулы с частицей не 
-; слова, ситуативно близкие к исходному; слова, связанные синтагматическими 
связями со словами – стимулами и синонимы, что свидетельствует о низком 
уровне сформированности стратегии противопоставления. 

Анализ основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «от рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, программы для детей с ОНР от 4 до 7 лет под 
редакцией Н.В. Нищевой и др. показал, что в садах ведется работа по развитию 
словаря, однако недостаточно описаны методы и приемы по формированию 
стратегии противопоставления у детей дошкольного возраста. Следовательно, 
работа, направленная на выделение контрастных образов, умение находить 
противоположные слова, употреблять их в речи является актуальной на данном 
этапе развития ребенка-дошкольника. Педагоги испытывают потребность в 
новых методиках, приемах, способствующих повышению уровня 
сформированности стратегии противопоставления и усвоению антонимии у 
детей 5 - 6 лет с общим недоразвитием речи. 

Основной текст. С целью выявления особенностей стратегий 
противопоставления слов у старших дошкольников с ОНР нами была 
проведена опытно-экспериментальная работа, в которой принимало участие 20 
детей с нормальным речевым развитием и 20 детей с недоразвитием речи. Все 
результаты были проанализированы по следующим показателям: объём 
пассивного и активного словаря антонимов, подбор точного по значению 
антонима, правильное толкование значения слова. Анализ полученных данных 
позволил выделить следующие особенности стратегий противопоставления у 
детей с общим недоразвитием речи: 

- пассивный словарь слов - противопоставлений приближен к норме; 
- при подборе противоположных слов встречается следующий характер 

ошибок: смешение слов на основе сходства по признаку функционального 
назначения, неумение дифференцировать некоторые признаки, что приводит к 
использованию прилагательных более общего, недифференцированного 
значения; 

- дети подбирают: слова, семантически близкие, в том числе и 
антонимичные, предполагаемому антониму, но другой части речи; слова-
стимулы с частицей не; слова, ситуативно близкие исходному; 
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- при объяснении значения слов дети используют преимущественно 
денотативные признаки или совсем не объясняют значения слова, это задание 
для них было самым трудным. Большинство детей в зависимости от заданий 
находятся на среднем и низком уровне. При выполнении всех заданий детям с 
ОНР нужна была помощь экспериментатора и время на размышление. Дети с 
нормальным речевым развитием обладают более высоким уровнем 
сформированности стратегии противопоставления, в сравнении с детьми, 
имеющими речевую патологию [7]. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать вывод о 
необходимости проведения целенаправленной логопедической работы по 
формированию стратегии противопоставления у детей 6 лет с общим 
недоразвитием речи третьего уровня в процессе использования комплекса 
дидактических игр. 

Целью педагогического эксперимента стала разработка и апробация 
комплекса дидактических игр, способствующего формированию стратегии 
противопоставления у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи третьего уровня. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
-   разработать и апробировать комплекс дидактических игр, направленный 

на формирование стратегии противопоставления у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи третьего уровня; 

- реализовать педагогические условия в дошкольном учреждении, 
необходимые для усвоения лексического материала детьми 6 лет с общим 
недоразвитием речи третьего уровня; 

-   оценить эффективность проведенной работы. 
Методика педагогического эксперимента строилась с учетом 

общедидактических и коррекционных принципов: 
• доступности - соответственный подбор лексического материала; 
• систематичности и последовательности - все последующие задания 

основывались на использовании знаний, полученных на предыдущих занятиях, 
занятия проводились регулярно; 

• поэтапности - первоначально формирование стратегии 
противопоставления проводилось на основе предметно - практических 
действий, затем с опорой на наглядность и на последнем этапе - на вербальной 
основе (по представлению); 

• постепенного нарастания сложности речевого материала (от конкретных 
образов к абстрактным, включение антонимов в словосочетания и 
предложения); 

• личностный - учет индивидуальных особенностей детей. 
В результате проведения констатирующего исследования были отобраны 

слова, которые вызывают у детей наибольшие трудности при подборе 
антонимов и объяснении значения слов, также мы добавили несколько пар 
слов, наиболее часто встречающихся в детской литературе и в повседневной 
жизни. Нами был отобран следующий лексический материал:  прилагательные:  
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длинный – короткий, чистый – грязный, толстый – тонкий, широкий – узкий, 
веселый – грустный, добрый – злой; глаголы: открывать – закрывать, входить 
– выходить, брать – отдавать, поднимать – опускать; наречия: близко – 
далеко, высоко – низко, быстро – медленно; существительные: зима – лето, 
друг – враг. Половина детей с ОНР, участвовавших в констатирующем 
эксперименте, были включены в опытно – экспериментальную работу по 
формированию стратегии противопоставления. Другая половина детей 
составила контрольную группу. 

Педагогический эксперимент состоял из 3 обучающих модулей. Первый 
модуль - ознакомительный, включал в себя предметно-практическую 
деятельность детей. Цель модуля - обогащение индивидуального лексикона 
ребенка словами - противопоставлениями. В задачи модуля входило: 
познакомить детей со словами - антонимами, расширить пассивный и активный 
словарь параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности, уточнить значение слова, создать у детей целостный, 
чувственный образ предмета, признака, действия. Второй модуль - 
опознавательный, включал в себя отнесение выделенного признака, качества 
или действия к денотату с опорой на наглядность. Цель этого модуля - 
актуализация принципа увязывания признака с его носителем. Задачи данного 
этапа: закрепить значения слов в плане громкой речи с опорой на наглядность, 
активизировать речевую деятельность, способствовать процессу поиска слова и 
перевода слова из пассивного в активный словарь, формировать 
синтагматические связи слова для точного их употребления  в словосочетаниях 
и предложениях. Третий модуль - закрепительный, включал в себя 
противопоставление слов на вербальной основе без опоры на наглядность. Цель 
модуля - актуализация усвоенного значения слов - противопоставлений в 
речевой практике детей. В задачи модуля входило: совершенствовать 
представления детей о словах - противопоставлениях через словесные игры, 
закрепить умение выбирать из словарного запаса подходящее по семантике 
слово с противоположным значением; закрепить точное толкование значения 
слов без опоры на наглядность в связной речи. 

Комплекс дидактических игр выстраивался в определенной 
последовательности - от игр с реальными предметами к настольно - печатным, 
а затем - к словесным играм. Вся работа была организована с учетом 
возрастающей сложности. В комплекс вошли игры, которые предлагались 
детям по степени сложности: на уровне слова, словосочетаний и предложений, 
связного рассказа, от конкретных образов (длинный - короткий), к абстрактным 
(добрый - злой). Без усвоения детьми речевого материала текущего этапа, 
перехода к последующему этапу не осуществлялось. Во всех играх 
использовался речевой материал с  различными частями речи и в определенной 
последовательности: качественные прилагательные, глаголы, наречия и 
существительные. При проведении дидактических игр использовались 
предметы окружающей действительности, занимательный наглядный материал, 
игровые персонажи, герои мультфильмов, доброжелательный стиль общения. 
Также использовались подвижные пятиминутки, где дети с помощью движений 
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могли демонстрировать различные характеристики: быстро - медленно, высоко 
- низко, узко - широко и т.д. 

Приведем пример дидактических игр первого обучающего модуля. Для 
мотивации и привлечения внимания детей вводились игровые персонажи - 
дидактические куклы Маша и Ваня, которые делают все наоборот. Задания 
детям предлагались от их имени. В игре «Помощники» детям для Маши нужно 
было самим сделать длинную веревочку, а для Вани - короткую. Ребята с 
помощью педагога разрезали ножницами веревку. Аналогично этому заданию 
делали ленточки, дорожки, примеряли на Машу длинную и короткую юбочки, 
на Ваню - длинный и короткий шарф. В игре «Мир вокруг» дети искали в 
окружении предметы, которые могут быть короткими и длинными, а именно 
шторы, волосы, платье, указка, карандаши и т.д. Для усложнения - логопед 
объяснила значение противопоставления типа длинная - короткая память. При 
работе с парой антонимов открывать - закрывать дети выполняли 
практические действия: открывали и закрывали дверь, окна,  дверки 
игрушечного домика, глаза, рот, лицо ладонями, дверцы шкафа. Важно было 
создать ситуацию противопоставления - например, при изучении антонимов 
чистый - грязный, дети брали чистый лист, роняли на пол, пачкали его, т.е. 
делали его грязным. В игре «Почемучка» - для абстрактных понятий, таких, 
как: добрый - злой, зима - лето, друг - враг, дети отвечали на вопросы  Маши и 
Вани: что значит злой, добрый, приводили примеры персонажей, приметы 
зимы, лета. Задача этих игр - обогатить индивидуальный лексикон ребенка, 
уточнить значение слова, помочь детям увидеть их многозначность. 

Дидактические игры второго обучающего модуля направлены на 
актуализацию полученных знаний с опорой на наглядность. Например, в игре 
«Модный магазин» детям выдавали картинки с модной одеждой, а затем 
предлагали назвать, что изображено - длинные и короткие платья, юбки, 
шарфы, сапоги, куртки и т.д. При работе над парой антонимов узкий - широкий 
детям раздавали наглядный материал с изображением широкого и узкого 
ремня, ленты, дороги, улицы, кровати и предлагали составить предложение, 
например: «Маша гуляла по широкой улице, а Ваня - по узкой». В игре 
«Выбери меня» детям предлагалось самим выбрать и раскрасить заданную пару 
признаков, например: длинную ленту красным цветом, короткую – синим, или 
обвести в красный кружок далеко нарисованного человечка, а в синий – близко. 
В игре «Рыбалка» дети подбирали картинку с противоположным значением, 
также убирали третью лишнюю картинку. Все результаты озвучивались детьми. 

В третьем обучающем модуле основное направление работы – закрепить 
полученные знания и понимание значения слов без опоры на наглядность на 
вербальном уровне. Использовались такие словесные игры как «Закончи сам» 
(игры с договариванием). В дидактической игре «Третий лишний» детям на 
слух предлагалось определить лишнее слово, например: «широкий, толстый, 
узкий». В игре «Развеселите Милу» ребята должны были придумать ситуацию, 
когда Миле было грустно, а потом стало весело; аналогично проводились игры 
и с другими парами антонимов. 

Таким образом, работа по усвоению детьми слов с противоположным 
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значением на начальном этапе работы проводилась при значительном участии 
педагога, требовалась активная разъяснительная помощь, наводящие вопросы, 
словесный образец. Постепенно участие экспериментатора уменьшалось, 
возрастала активность и самостоятельность детей. На завершающем этапе 
работы дети охотно и активно включались в игры, меньше обращались за 
помощью к педагогу, лучше и быстрее справлялись с заданиями. 

Выводы. Результаты контрольного эксперимента показали, что дети 
экспериментальной группы быстрее и правильнее справились с заданиями, чем 
дети, входящие в состав контрольной группы. Им требовалось незначительная 
помощь со стороны экспериментатора, например, повтора инструкции, 
разъяснения или уточнения, подсказки. Количество правильных ответов, 
точность подбора антонимов к словам, более точное толкование значения слова 
у детей экспериментальной группы значительно превысило аналогичные 
показатели у детей контрольной группы. В целом можно отметить 
положительную динамику в формировании стратегии противопоставления 
слов. 

Достоверность различий результатов экспериментальной и контрольной 
групп было подтверждено математической статистикой автоматического 
расчета U-критерия Манна-Уитни. Мы не претендуем на полноту изучения 
данной проблемы, что дает возможность наметить пути работы по 
формированию стратегии противопоставления в старшем дошкольном возрасте 
у детей с ОНР на более сложном речевом материале. 
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Fesenko A. M. 
MYKOLAIV CITY EDUCATED YOUTH MIGRATION INTENTIONS: 

SOCIOLOGICAL RESEARCH EXPERIENCE 
 

Анотація. В даній статті аналізуються міграційні наміри української 
освіченої молоді на прикладі студентів ВНЗ м. Миколаєва, що є нині неабиякою 
гострою проблемою. Автор вважає, що, враховуючи існуючий стан справ у 
сфері молодіжної зайнятості, кризовий характер української економіки, 
падіння рівня життя населення, політичну нестабільність, невпевненість у 
завтрашньому дні, проблема трудової міграції та зміцнення трудоміграційних, 
в тому числі й еміграційних намірів освіченої молоді, наявність яких 
доводиться результатами наведених соціологічних досліджень, здійснених на 
базі Центру соціологічних досліджень ЧНУ ім. Петра Могили, найближчим 
часом не втратить своєї актуальності, зокрема, в плані загрози руйнування 
трудового потенціалу, людського капіталу країни, а також загрози соціальній 
безпеці.  

 Ключові слова: освічена молодь, студенти, трудова міграція, 
трудоміграційні наміри, трудоміграційний потенціал, еміграція, 
працевлаштування за кордоном, місто Миколаїв. 

Abstract. This article examines Ukrainian educated youth migration intentions 
on example of Mykolaiv university students, that is the actual  problem. The author 
believes that, in the current state of affairs in the field of youth employment, crisis of 
Ukrainian economy, falling social standards, political instability, insecurity, the 
problem of migration and migration intentions strengthening, including emigration 
intentions of educated youth, presented in the results of sociological studies 
conducted at the Petro Mohyla National University Sociological Center, will not lose 
its relevance, particularly as the threat of labor potential of the Ukrainian “human 
capital” destruction, and as the social security threat. 

 Keywords: educated youth, students, labor migration, labor migration 
intentions labor migration potential, immigration, abroad employment, the city of 
Mykolaiv. 

Постановка проблеми. Міграційна активність у сучасному суспільстві 
для багатьох людей все більше стає невід’ємною частиною їхнього життя, яка 
визначає його спосіб, відповідні ціннісні орієнтації, мотивації, настанови. 

Особливо це стосується молоді, яка, в силу свого потенціалу соціальної 
мобільності, об’єктивно притаманного її віку, стала найактивнішим учасником 
міграційних процесів. В даний час молодих емігрантів можна зустріти у 
найрізноманітніших регіонах і країнах світу. Вони навчаються в закордонних 
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університетах і коледжах, працюють в закордонних компаніях і підробляють на 
сезонних роботах за кордоном під час канікул, проходять стажування в 
міжнародних організаціях, активно подорожують світом. Міграційна активність 
серед молоді у сучасну добу стала своєрідним «мейнстрімом». 

В Україні протягом вже багатьох років спостерігається  посилення 
тенденцій зростання виїзду за кордон молоді, зокрема студентів і випускників 
ВНЗ, формування в них відповідних намірів, орієнтацій, настанов. З України у 
пошуках роботи мігрують переважно представники найбільш економічно 
продуктивного віку, при цьому чимало молодих мігрантів працюють на 
непрестижних та некваліфікованих робочих місцях, які не відповідають їхній 
освіті та професійному рівню. Проте це не зупиняє українську молодь: її 
міграційні наміри та настанови міцнішають, міграційний потенціал зростає, що 
є, окрім іншого, свідченням зсуву їхньої системи життєвих цінностей.  

Потужні потоки заробітчанства сформувалися в умовах наявної непростої 
ситуації на ринку праці молодих спеціалістів. Студенти-старшокурсники та 
випускники-молоді спеціалісти стикаються з низкою типових та вельми 
поширених в сучасних кризових реаліях проблем: неактуальність обраної 
професії на ринку праці, брак робочих місць, недостатня 
конкурентоспроможність молодих претендентів на працевлаштування у 
порівнянні з більш досвідченими працівниками, неофіційний характер 
працевлаштування у багатьох сферах, в тому числі й у «тіньовому бізнесі», що 
тягне за собою виконання роботи не за одержаним фахом, відсутність належних 
умов праці, соціальної захищеності, поразку у трудових правах, нарешті, ризик 
опинитися у стані тривалого (застійного) безробіття. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Трудова міграція української 
молоді є предметом досліджень таких вітчизняних вчених, як М. Касьянова,         
Е. Лібанова, І. Майданік, О. Малиновська. І. Мостова, Н. Пархоменко, І. 
Прибиткова, О. Позняк, Г. Щерба, В. Чорна та інші.  

Проблеми міграційних намірів молоді у своїх працях висвітлюють О. 
Балакірєва, О. Блинова, К. Коперсак, Д. Мельничук, А. Смалійчук та інші, – але 
таких досліджень порівняно менше.  

Відтак, огляд останніх наукових публікацій дає можливість стверджувати, 
що міграційна проблематика молоді, зокрема у царині міграційних намірів та 
орієнтацій, їхнього впливу на перспективи розвитку країни потребує 
подальших досліджень, що й зумовлює актуальність даної розвідки. Як з 
наукової, так і з практичної точки зору є необхідність досліджувати наміри цієї 
соціальної групи на працевлаштування за кордоном, визначати фактори їх 
формування, причини та обставини, що спонукають молодь залишати 
Батьківщину.  

Дані таких досліджень можуть використовуватися для обґрунтування 
заходів з підвищення ефективності державної молодіжної та демографічної 
політики, що, в кінцевому рахунку, послуговуватиме зміцненню соціальної 
безпеки та рушійною силою інноваційного розвитку України, важливим 
фактором чого є використання трудового та креативного потенціалу освіченої 
молоді, її «людського капіталу», як це має місце в економічно та соціально 
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розвинених країнах світу.  
Мета статті – викласти результати соціологічних досліджень науковців 

ЧНУ ім. Петра Могили у царині вивчення трудоміграційного потенціалу 
миколаївської молоді, отримані протягом останнього часу. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Масштаби поширеності 
зазначених вище соціально-економічних проблем та відповідний стан 
молодіжного ринку праці спонукає молодь до вироблення таких професійно-
трудових стратегій, важливою складовою яких є зовнішня трудова міграція, в 
тому числі безповоротна – еміграція. Український автор А. В. Смайлічук 
виділяється кілька варіацій таких стратегій міграційно-професійної поведінки 
українських студентів (на прикладі тих, хто навчаються за кордоном за такими 
популярними нині в Україні програмами навчання, стажування, обміну 
студентами та ін.): 

• українська стратегія – націленість на постійне мешкання і постійну 
роботу на Батьківщині; 

• проукраїнська проміжна стратегія – постійне проживання в Україні з 
можливістю контрактної зайнятості за кордоном; 

• проміграційна (в оригіналі у автора статті – «прозахідна») проміжна 
стратегія – постійне проживання за кордоном з можливістю тимчасової роботи 
або коротких професійних поїздок до України; 

• еміграційна стратегія – постійне проживання і робота за кордоном [1, c. 
162]. 

Не дивно, що, за таких суспільних умов та умонастроїв в Україні 
спостерігається усталена тенденція зростання виїзду за кордон освіченої 
молоді,  а також формування в них відповідних настанов, намірів, орієнтацій. 
За даними соціологічного дослідження Київського інституту проблем 
управління ім. Горшеніна, 41 % молоді (у віці від 18 до 29 років) готові при 
нагоді залишити Україну задля працевлаштування за кордоном, добре 
оплачуваної та перспективної роботи. При цьому серед працівників із вищою 
освітою виїхати з України готові 32 % опитаних, а серед тих, хто має науковий 
ступінь – 37 % [2]. 

Кафедра соціології ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв) та Центр 
соціологічних досліджень при ЧНУ (керівники к. політ. н., доцент кафедри 
соціології, декан факультету соціології Л. А. Ляпіна та к. соціол. н., доцент 
кафедри соціології Л. В. Калашнікова) має досвід проведення досліджень 
трудоміграційного потенціалу (намірів, настанов, орієнтацій) освіченої молоді 
м. Миколаєва – студентів-старшокурсників миколаївських ВНЗ. Нижче 
представлено результати останніх досліджень. 

Так, здійснене восени 2016 р. емпіричне дослідження (анкетування 
студентів-старшокурсників чотирьох провідних ВНЗ м. Миколаєва загальною 
кількістю 400 осіб, проведене на базі Центру соціологічних досліджень при 
ЧНУ ім. Петра Могили магістранткою В. Білобровою під керівництвом доцента 
кафедри А. М. Фесенка), яке мало на меті визначення міграційних намірів та 
орієнтацій миколаївських студентів-старшокурсників, підтвердило: сучасна 
освічена молодь добре уявляє наявність та гостроту вищезазначених проблем 
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на вітчизняному ринку праці молодих спеціалістів та власну занижену 
конкурентоспроможність за таких умов. Останнє й спонукає молодь до пошуку 
інших варіантів вирішення, серед яких саме і є зовнішня трудова міграція – як 
тимчасова, так і постійна. 

В ході дослідження було з’ясовано, що респонденти позитивно ставляться  
до трудової еміграції як соціальної практики та поширеного в Україні 
соціального явища. До типових причин, які зумовлюють формування та 
поширення трудоміграційних намірів та практик, респондентів відносять: 
відсутність фінансової стабільності та реальних перспектив соціально-
економічного розвитку в Україні, низький рівень життя та матеріального 
забезпечення сімей, що не дозволяють їм задовольняти життєво необхідні 
потреби. В плані мотивації формування таких намірів в них самих було 
названо: «кращі умови праці, що їх пропонує закордонний роботодавець» 
(відзначили 35 % опитаних) та «високий рівень оплати праці, що їх пропонує 
закордонний роботодавець» (відзначив 31 % опитаних), а також «відсутність 
фінансової стабільності та реальних перспектив соціально-економічного 
розвитку в Україні» (11 %).  

Повний розподіл відповідей респондентів представлено на рис. 1. 
 

31%
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11%
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1%
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Кращі умови праці, що їх пропонує 
закордонний роботодавець

Високий рівень оплати праці, що їх 
пропонує закордонний роботодавець

Відсутність політичної стабільності в 
Україні

Відсутність фінансової стабільності та 
реальних перспектив соціально-
економічного розвитку в Україні

Відсутність можливостей для 
особистісного розвитку на батьківщині

Фахова самореалізація, оволодіння 
знаннями і навичками, що є 
недоступним на батьківщині

Небажання залишатися в Україні як 
таке

Наявність родичів за кордоном

 
Рис. 1. Причини, які, на думку респондентів, зумовлюють формування 

міграційних намірів молоді 
 
Відтак, більшість опитаних студентів-старшокурсників в майбутньому 

розглядають у якості своїх життєвих планів варіант працевлаштування за 
кордоном. Проведене дослідження підтвердило наявність трудоміграційних 
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настроїв серед значної частини студентів: 75 % опитаних замислювалися над 
тим, щоб виїхати працювати за кордон, і лише 5 % не розмірковували над цим. 
Ці дані ілюструє рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Міркування респондентів про виїзд працювати за кордон 

 
Причому  20,4 % готові виїхати за кордон на постійне місце проживання, 

35,6 % – поїхати на тимчасові заробітки, а ще 25,9 % обрали варіант «виїхав би 
за кордон з метою одержання додаткової освіти та досвіду». Цей розподіл 
наочно ілюструє табл. 1 

Таблиця 1. 
Розподіл міграційних намірів респондентів 

Виїхав би на постійне місце проживання за кордон 20,4% 
Виїхав би на тимчасові заробітки за кордон 35,6% 
Виїхав би за кордон з метою одержання додаткової 
освіти та досвіду 

25,9% 

Важко відповісти 18,1% 
 
Щодо зафіксованих міграційних орієнтацій, то половина опитаних           

(50,5 %) хотіли б поїхати на працевлаштування до англомовних країн (США, 
Великої Британії, Канади, Австралії та ін.), тобто, англомовних країн з високим 
рівнем життя й соціальних можливостей для молоді; ще 12 % виявили бажання 
їхати до країн континентальної Європи (центральна, західна, південна), ці 
країни, хоча й відносяться до групи розвинених, але на заваді формування 
міграційних орієнтацій вітчизняної тут постає мовний бар’єр, адже вони не є 
англомовними, а ще 5%  – до країн СНД, які нині сприймаються освіченою 
молоддю як периферія (й особливий випадок – сучасне ставлення української 
студентської молоді до Росії чи країн, що знаходяться під її впливом). 

Характерними є й наступні результати. На питання «За якою спеціальністю 
Ви б хотіли працювати за кордоном?» маємо такі відповіді: за отриманою 
спеціальністю хотіли працювати за кордоном 40 %, натомість «не важливо, за 
якою спеціальністю» погоджуються працювати 48 % опитаних, не визначилися 
12 %. Це є яскравим свідченням того, що основним мотивом формування 
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трудоміграційних намірів вітчизняної молоді продовжує залишатися банальний 
виїзд на заробітки, що є не дивним в умовах економічної нестабільності, 
низького рівня життя та відсутності впевненості у завтрашньому дні. 

На останньому факторі (відсутність бачення позитивних перспектив на 
Батьківщині) зупинимося докладніше, адже це вагомий чинник формування й 
зміцнення трудоміграційних та еміграційних намірів української молоді.  
Відтак, щодо бачення перспектив соціально-економічного та політичного 
розвитку України в найближчому майбутньому, маємо той результат, що 
опитані студенти здебільшого вважають їх негативними, що також є доволі 
вагомим чинником формування їхніх міграційних намірів. Отримані 
результати, розподіл відповідей наочно ілюструє рис. 2.  

 

 
Рис. 3. Оцінка респондентами перспектив розвитку України на найближчі 

роки 
 
Навесні 2017 року на базі Центру соціологічних досліджень при ЧНУ ім. 

Петра Могили також було проведене емпіричне дослідження з метою 
виявлення трудоміграційних намірів миколаївської освіченої молоді 
(анкетування студентів-старшокурсників ВНЗ м. Миколаєва загальною 
кількістю 400 осіб; здійснено студенткою К. Загуменною під керівництвом 
доцента кафедри соціології А. М. Фесенка). Під час обробки даних так само 
було одержано показові результати, представлені нижче. 

При відповіді на пряме запитання «Як на Ваш погляд, де б Ви змогли 
успішно реалізувати свої життєві плани? (з варіантами «в Україні», «за 
кордоном», «в однаковій мірі», майже третина респондентів обрала саме 
варіант «за кордоном», а категоричний варіант «лише в Україні» обрало всього 
7,8 % опитаних (рис. 4). 

З такого розподілу видно, що молоді українці доволі песимістично 
оцінюють ймовірну успішність реалізації власних життєвих, зокрема, трудових 
планів на Батьківщині, а це означає, що в умовах формування в них 
трудоміграційних намірів (чи хоча б настроїв) вони саме й оберуть шлях 
трудової еміграції: майже третина опитаних бачить краще майбутнє за 
кордоном, а для ще майже половини (45, 1 %) не принципово, де будувати своє 
майбутнє – за кордоном чи на Батьківщині.  
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Рис. 4. Можливості реалізації власних життєвих планів, відзначені 

респондентами 
 
Такі настрої у молодіжному середовищі не можуть не насторожувати, 

навіть якщо вони не трансформується у прямі трудоміграційні та еміграційні 
наміри, адже тут все одно маємо справу з демотивуючим станом свідомості 
підростаючого покоління, тим більше, освіченої молоді. Картина, як бачимо, 
теж складається вельми сумна.  

Майже аналогічні результати маємо по наступному питанню «Чи бажаєте 
Ви виїхати за кордон працювати тимчасово або ж прагнете переїхати 
назавжди?», маємо наступні відповіді (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Варіанти перебування за кордоном, відмічені респондентами 
 
Близько третини респондентів тут обрала варіанти «все залежить від 

перспектив розвитку ситуації в Україні» (27 %) та «все залежить від перспектив 

Научный взгляд в будущее 47 



 Том 3. Выпуск 6                                                                                                Педагогика,  психология и социология 

життя та праці за кордоном, від відповідних пропозицій» (35 %). Можна також 
припустити наступне: ті, хто вагався у відповіді на попереднє питання (щодо 
того, де реалізовувати свої життєві плани), у цьому питанні могли обрати виїзд 
за кордон, адже при відповіді на дане питання відсоток тих респондентів, хто 
вагався з відповіддю, був меншим, порівняно з результатами відповідей на 
попереднє питання.  

Також не можна не відзначити відсоток тих, хто прагне переїхати за 
кордон назавжди, емігрувати з України (14,4 %).  

Нарешті, на питання анкети «Які, на Вашу думку, основні причини того, 
що молоді фахівці сьогодні прагнуть працювати за кордоном?» (в ньому 
припускалося обирати не більше 3-х варіантів відповіді з числа 
запропонованих), отримано наступний розподіл (табл. 2): 

Таблиця 2.  
Основні причини трудової еміграції 

Погіршення стандартів життя в Україні 22% 
Низький рівень оплати та погані умови праці в Україні 25,7% 
Невизначеність щодо майбутнього 11,2% 
Неможливість влаштуватися на роботу в Україні за одержаним 
фахом 

11,2% 

Військові, політичні загрози для життя в Україні 9,6% 
Зростання злочинності, криміналу 3,9% 
Невідповідність кваліфікації запитам ринку праці 2,6% 
Бажання вдало вийти заміж/одружитися 1,8% 
Побоювання погіршення політичної, економічної та соціальної 
ситуації в країні 

8,1% 

Слідування наявним суспільним тенденціям, моді 1,7% 
Сімейні чи особистісні обставини 1,7% 
Інше 0% 
Важко відповісти 0,5% 

 
Як бачимо, до першочергових причин зовнішньої трудової міграції опитані 

студенти віднесли: низький рівень оплати та погані умови праці в Україні (25,7 
%), погіршення стандартів життя в Україні (22 %), невизначеність щодо 
майбутнього та неможливість влаштуватися на роботу в Україні за одержаним 
фахом (11,2 %), військові, політичні загрози для життя в Україні та побоювання 
погіршення політичної, економічної та соціальної ситуації в країні – це 9,6 % й 
8,1 %, відповідно. Інші прогнозовані причини виявилися другорядними та були 
обрані малою часткою респондентів.  

Висновки.  
Отже, враховуючи загальний стан справ у сфері молодіжної зайнятості, 

кризовий характер економіки, падіння рівня життя населення, політичну 
нестабільність і, як результат, невпевненість молоді у завтрашньому дні, можна 
стверджувати, що проблема міграції та зміцнення міграційних намірів освіченої 
молоді найближчим часом не втратить своєї актуальності.  

Научный взгляд в будущее 48 



 Том 3. Выпуск 6                                                                                                Педагогика,  психология и социология 

Україна нині, на жаль, – одна з найбільших країн-донорів молодої робочої 
сили в Європі. Державі, регіональним соціумам слід серйозно замислитися над 
цією проблемою, яка свідчить не тільки про вимивання «людського капіталу», 
але й про демотиваційний стан свідомості молоді щодо його участі у 
вітчизняному виробництві та громадському житті суспільства.  

Це може кваліфікуватися також і як один з найбільш серйозних викликів 
національній безпеці України, складовими якої є соціально-економічна та 
соціально-демографічна безпека, стан яких не в останню чергу залежить від 
потенціалу та самосвідомості молоді, перш за все її елітної частини – 
студентства та молодих спеціалістів. 

Держава, перспективні молоді громадяни якої втратили віру у майбутнє, 
перебувають у «стані пакування валіз», навряд чи матиме шанси прискореного 
суспільно-економічного розвитку, натомість опиняється під загрозою втрати 
економічного суверенітету в умовах викликів глобалізованого світу. 

Загалом йдеться про те, що кризовий характер економіки, падіння рівня 
життя населення та політична нестабільність пояснюють проблему міграції та 
зміцнення міграційних намірів молоді, і найближчим часом ці проблеми навряд 
чи втратять свою актуальність. 

Отже, проблема трудової міграції молоді, формування її трудоміграційних 
намірів – одна з найважливіших на даному етапі розвитку України. Вона 
потребує ретельного аналізу науковців та адекватних дій з боку законодавчої та 
виконавчої влади, а вирішення, або хоча пом’якшення гостроти цієї проблеми, 
має особливе суспільно-політичне та соціальне значення – адже міграційний 
відплив молоді за кордон спричиняє серйозні негативні економіко-демографічні 
наслідки для України.  
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Аннотация. В работе рассматриваются основы формирования 

метапредметных компетенций бакалавров в ходе изучения курса 
«Компьютерная графика» с использованием интерактивных методов и 
приемов обучения. 

Ключевые слова: метапредметные компетенции, учебный курс 
«Компьютерная графика», приемы формирования метапредметных 
компетенций.  

Abstract. In this paper, the basics of formation of the meta-subject competencies 
of bachelors are examined. Bachelors study the discipline of "Computer Graphics". 
The teacher uses interactive teaching methods. 

Key words: meta-subject competencies, the training course "Computer 
graphics", the methods of forming meta-subject competencies. 

Вступление. 
В федеральных государственных стандартах прописан ряд компетенций, 

которыми должны овладеть бакалавры, но существуют и метапредметные 
компетенции, которые должны формироваться на всех предметах, что в свою 
очередь формирует когнитивную компетентность специалистов – способность 
и готовность будущего бакалавра учиться всю жизнь, которая формируется на 
протяжении всей жизни человека.  

Основной текст. 
Громыко Ю.В. под метапредметным содержанием образования понимает 

деятельность, не относящуюся к конкретному учебному предмету, а, напротив, 
обеспечивающую процесс обучения в рамках любого учебного предмета [1]. 

Метапредметные компетенции значит освоенные универсальные способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях [1]. Основное содержание метапредметных 
компетенций и метапредметных результатов высшего образования обусловлено 
освоением умений и стратегий учиться, то есть той совокупности способов 
действий, которая, обеспечивает способность студентов к саморазвитию и 
самообразованию, умение и желание самосовершенствоваться, включая 
организацию этого процесса. 

Метапредметность является необходимым условием организации учебного 
процесса, и чтобы оптимизировать учебный процесс в вузе и повысить его 
эффективность необходимо активно внедрять различные подходы и технологии 
к метапредметным результатам обучения. Метапредметные результаты, по 
мнению Поташник А.М., Левит М.В., предполагают освоение обучающимися 
универсальных способов деятельности или универсальных учебных действий, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях [1]. 
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В деятельности современного бакалавра большое значение уделяется 
метапредметным результатам – метадеятельности, что обеспечивало бы 
успешный процесс их обучения. Поэтому студент вуза должен обладать 
технологиями самоорганизации и самосовершенствования, направленными на 
развитие их творческого мышления.  

Изучение курса «Компьютерная графика» создает предпосылки для 
формирования метапредметных компетенций, таких как: знание 
межпредметных понятий; универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных и коммуникативных); самостоятельность в планировании и 
осуществлении своей учебной деятельности; способность к взаимодействию и 
учебному сотрудничеству; способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории; умение анализировать эффективность своей 
учебной деятельности; способность к постоянному самообразованию. 

На занятиях по компьютерной графике используются интерактивные 
технологии, методы и разнообразные приемы работы, направленные на 
формирование метапредметных компетенций в процессе приобретение 
определенного опыта поиска решений поставленной проблемы у студентов 
(табл.1). Вырабатывается установка на умение учитывать мнения других и 
открывать нечто общее между мнениями всех участников группы.  

Таблица 1 
Технологии и методы обучения компьютерной графике 

Технология «Развитие 
креативного мышления 
через компьютерную 
графику» 

Через интерактивное включение в учебный 
процесс: развитие творческого потенциала 
студентов, формирование креативного мышления 

Проектный метод 
обучения 

Активизация самостоятельной поисковой 
деятельности студентов. Включает работу 
исследовательского характера, поиск, обработку 
данных по теоретической и практической 
проблеме.  

Компьютерные 
инновационные 
технологии 

Формирование умения выработки эффективных 
решений, генерации идей и создания новых 
технологий. Способность студента самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, возможность широкой 
ориентации в различных предметных областях.  

Технология решения 
изобретательских задач 
(ТРИЗ) 

Развитие пространственного и образного 
мышления, интеллекта будущих учителей 
технологии, выработки умения работать с 
нетривиальными идеями 

Проблемные, поисковые, 
исследовательские методы 
обучения 

Развитие творческих способностей студентов в 
процессе исследовательской работы, приобретение 
знаний из других областей. 

Технология «Учебная 
дискуссия» 

Управляемый познавательный спор. 

Научный взгляд в будущее 51 



 Том 3. Выпуск 6                                                                                                Педагогика,  психология и социология 

Создание портфолио – 
индивидуального 
портфеля документов 

Отражает соответствующие компетентность и 
компетенции профессионального творчества, а 
также об учебных достижениях бакалавра. 

Обучение в 
сотрудничестве  

Формирование умения работать сообща на единый 
результат. Воспитание толерантности. 

 
Заключение и выводы 
Курс «Компьютерная графика» позволяет обобщить знания, направленные 

на формирование информационной картины мира, полученной на занятиях по 
многим дисциплинам, и позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 
условиях, не ограниченных временными рамками отдельных занятий 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы качества проведения 

занятий, от чего оно зависит, а именно: от подготовки преподавателя, 
инструктажа слушателей, своевременной подготовки инвентаря и мест 
занятий. Выполнение служебных задач при данных условиях требует 
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интенсивной физической подготовки, укрепления разных групп мышц, связок, 
суставов, общей и силовой выносливости, ловкости, быстроты и реакции. 
Немаловажным фактором при нахождении в лесистой и горной местности 
является и психологическая подготовка, развитие таких качеств, как: 
смелость и решительность, настойчивость и упорство, выдержка и 
самообладание, целеустремленность, уверенность в своих силах. 

Ключевые слова: сила, выносливость, специальная операция.  
Abstract. The paper considers the quality of conducting classes, on which it 

depends, namely: on the training of the teacher, the instruction of the listeners, the 
timely preparation of the inventory and places of employment. Performance of 
service tasks under these conditions requires intensive physical training, 
strengthening of different muscle groups, ligaments, joints, general and strength 
endurance, agility, speed and response. An important factor in finding wooded and 
mountainous terrain is psychological preparation, development of such qualities as: 
courage and determination, perseverance and perseverance, self-control and self-
mastery, dedication, self-reliance. 

Key words: Strength, endurance, special operation. 
Качество проведения учебных занятий в значительной степени зависит от 

своевременной и тщательной подготовки к ним, а именно: от подготовки 
преподавателя, инструктажа слушателей, своевременной подготовки инвентаря 
и мест занятий. 

Подбирая физические упражнения, руководителю следует уяснить объем и 
содержание учебного материала, глубоко продумать организационное 
построение занятия, методику его проведения и материальное обеспечение, а 
затем составить план-конспект. К его составлению каждый руководитель может 
подходить по-своему. 

Сотрудникам специальных подразделений  при решении служебных задач, 
при нахождении в  горно-лесистой местности, приходится совершать ходьбу со 
специальным оружием, боеприпасами, альпинистскими  рюкзаками и горным 
высотным снаряжением; уметь транспортировать раненых, пострадавших, 
больных по неудобной и малоустойчивой опоре, вверх и вниз по травянистым, 
снежным, ледовым склонам, осыпям, по скалам различной трудности, часто с 
помощью рук для удержания равновесия с захватом только пальцами за 
неудобные и небольшие выступы, выполняя правила групповой страховки и 
самостраховки,  передвигаться по склонам. 

Сотрудник в горах может встречаться с различными проявлениями 
природной деятельности: камнепадом, лавиной (обвалом), на которые 
необходимо быстро и умело реагировать. Кроме того, при нахождении в горной 
местности, следует учитывать особые метеорологические условия, когда погода  
резко меняется несколько раз в день. 

Поэтому, выполнение служебных задач при данных условиях требует 
интенсивной физической подготовки, укрепления разных групп мышц, связок, 
суставов, общей и силовой выносливости, ловкости, быстроты и реакции. 
Немаловажным фактором при нахождении в лесистой и горной местности 
является и психологическая подготовка, развитие таких качеств, как: смелость 
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и решительность, настойчивость и упорство, выдержка и самообладание, 
целеустремленность, уверенность в своих силах. 

Сила - одно из важнейших качеств сотрудника специальных 
подразделений, необходимых для выполнения служебно-боевых задач не 
только в лесистой и горной местности, но и в общем. Ее лучше развивать 
упражнениями с отягощениями, а также подтягиванием на перекладине, 
лазаньем по канату и выполнением других упражнений. 

Упражнения для развития силы:  
Упражнения с гирями для рук и плечевого пояса: 

- поднимание гири 24 кг (рывок). 
Упражнения со штангой для развития абсолютной силы мышц рук, ног, 
туловища: 

- приседание со штангой на плечах; 
- удержание штанги на плечах в полу приседе; 
- выпады вперед со штангой на плечах; 
- выпрыгивание вверх со штангой; 
- наклоны в стороны со штангой на плечах;  
- поднимание штанги за телом; 

Упражнения на гимнастических снарядах для развития абсолютной силы 
мышц рук и туловища. 

- упражнение подтягивание на гимнастической перекладине: 
- подъем с переворотом на гимнастической перекладине; 
- подъем силой на гимнастической перекладине. 
Упражнения на брусьях: 
- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 
- угол в упоре на брусьях. 

Упражнения в поднимании и переноске занимающихся: 
- переноска сидящего на руках; 
- переноска сидящего верхом на спине; 
- переноска лежащего на одном плече.  
В условиях нахождения в лесистой и горной местности сотрудники 

должны уметь расслаблять мышцы. Чередование сокращения и расслабления 
мышц позволяет успешно переносить физическую нагрузку длительное время. 

Важнейшим качеством, необходимым для сотрудников в условиях 
выполнения служебных задач в лесистой и горной местности, является 
выносливость. Она зависит от состояния и работоспособности всех органов и 
систем организма сотрудника. Существует общая и специальная выносливость. 

Специальная выносливость - это умение владеть техникой преодоления 
различных естественных и искусственных препятствий в течение длительного 
времени. Для развития специальной выносливости лучшим средством будет 
преодоление рельефа горной местности. Тренировочной базой для этого 
прекрасно подойдет учебный скалодром или  полоса препятствий. Прежде чем 
допустить подразделение к скоростному преодолению полосы, сотрудников 
инструктируют в правильной технике преодоления всех препятствий. В каждом 
случае эта техника объясняется и демонстрируется в деталях, с акцентом на 
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избежание повреждений. Сотрудникам предоставляется возможность 
попрактиковаться на каждом препятствии, пока они не станут достаточно 
опытными в его преодолении. Рекомендуется, чтобы слушатели вначале 
пробежали маршруты по несколько раз в медленном темпе. В это время 
преподаватель, наблюдая за выполнением, должен делать соответствующие 
поправки. Сотрудникам никогда нельзя разрешать пробегать на время до тех 
пор, пока они не будут умело преодолевать все препятствия. При подготовке и 
проведении занятия необходимо учитывать, что учебное занятие на полосе 
препятствий и по ускоренному передвижению не должно сводиться к 
натаскиванию сотрудников на выполнение того или иного контрольного 
упражнения и норматива. Каждое занятие должно носить учебно-
тренировочный характер и непременно предполагать обучение трем-четырем 
приемам (действиям). 

Для развития общей выносливости необходимы тренировки в 
передвижении: ходьба бесшумно, пригнувшись. Бег различными способами, 
ускоренное передвижение (чередование средний темп, быстрый, скоростной 
бег) и перебежки; передвижение в различных условиях (по вязкому и 
скользкому грунту, с горы, в гору, по воде и т.д.);  переползание различными 
способами: по-пластунски  вперед-назад, отползание в стороны, переползание 
на боку, с грузом и без груза, прыжки опорные, безопорные вниз-вверх. 

Обучение должно быть посильным для занимающихся и должно строиться 
с учетом их волевого и физического напряжения, без переутомления их. 
Переутомление может привести к травмам. Поэтому вопросам дозировки 
необходимо уделять особое внимание. 

При появлении признаков утомления темп и нагрузку в занятиях 
необходимо снизить, а наиболее утомившихся на некоторое время освободить 
от продолжения занятия. 

В условиях лесистой и горной местности для сотрудников большое 
значение приобретает устойчивость вестибулярного аппарата. Перед выходом в 
лесистую и горную местность, для выполнения служебных задач, весь личный 
состав проходит медицинский осмотр на предмет физической и 
психологической  годности к занятиям на высоте и сдает нормативы по 
физической подготовке. Если сотрудник имеет общую неудовлетворительную 
оценку по физической подготовке, то он не может быть на данном этапе 
отстранен от практических занятий. С такими сотрудниками организуются 
дополнительные занятия по физической подготовке, в ходе которых особое 
внимание обращается на развитие выносливости и тех физических качеств, 
которые у них слабо развиты. 

Высокая физическая подготовленность личного состава подразумевает 
быстроту действий, силу, улучшает реакцию, рефлексы, способность 
контролировать своё напряжение, уменьшает время выздоровления организма 
человека в случае ранения; и невероятно повышает боеспособность, 
выживаемость и повышение устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов лесистой и горной местности при выполнении 
служебных и боевых задач. 
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Анотація. Питання підвищення в студентів мотивації до занять 

фізичною культурою та спортом є актуальним та затребуваним як з наукової 
так і з практичної точки зору. У статті розкрито проблему відсутності 
бажання й мотивації у студентів до самостійних занять фізичними вправами, 
що значно впливає на загальний стан здоров’я та призводить до погіршення їх 
фізичного розвитку. Висвітлюється розбіжність ціннісно-мотиваційних 
чинників у студентів жіночої та чоловічої статті до фізкультурно-
спортивної діяльності. Визначено зовнішні та внутрішні фактори, які 
мінімізують у студентів бажання й лімітують інтерес самостійно займатися 
фізичними вправами. Запропоновано механізм актуалізації ведення здорового 
способу життя серед студентської молоді через поширення викладачами 
фізичної культури та тренерами спеціальної фізкультурної освіти під час 
проведення розминки з фізичного виховання. Це розширить знання студентів 
про роль й місце фізично-оздоровчих вправ у житті кожної людини не лише під 
час навчання, а і поза закладом освіти.  

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, молодь, мотивація, 
спорт, студенти, фізичне виховання, фізична культура. 

Abstract. The question of raising students' motivation in physical culture and 
sport are important and popular from both scientific and practical point of view. The 
problem of lack of will and motivation of students to self-exercise, disclosed in the 
article, is greatly affects to the overall health and leads to the depravation of their 
physical development. It is clarified the discordance of value-motivational factors 
among male and female students to sports activities. Determined external and 
internal factors that minimize students' desire and interest in limiting themselves to 
exercise. The mechanism of actualizing of necessity of healthy lifestyle among 
students through the spreading of physical culture through teachers and trainers of 
special physical education during the warm-up physical education. This will expand 
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the students' knowledge about the role and place of physical exercise and health in 
everyone's life, not only during training but also outside the educational institution. 

Keywords: health, healthy lifestyle, youth, motivation, sports, students, physical 
education, physical culture. 

Вступ. Останнім часом в Україні погіршилися соціально-економічні, 
екологічні, фінансові, культурні умови життя. Відповідно, така ситуація 
негативно впливає як на фізичне так і на психоемоційне становлення та 
самопочуття не лише студентської й учнівської молоді, а й всього населення 
країни. Окрім того, значний вплив на саморозвиток та самовдосконалення 
людини є малорухливий спосіб життя більшої частини населення, що є 
результатом відсутності або недостатнього ціннісно-мотиваційного підґрунтя 
до самостійного заняття фізичною культурою та спортом. Таким чином, 
важливою задачею перед науковцями є висвітлення в наукових доробках 
важливості й необхідності занять фізичними вправами та спортом громадянами 
країни для підвищення загального тонусу організму і підтримки власного 
здорового фізичного стану.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відносно ведення 
активного й здорового способу життя серед студентської та учнівської молоді є 
доволі актуальним і затребуваним як з наукової так і з практичної точки зору.         
В умовах сучасних реалій, дослідниками була проведена значна науково-
дослідна робота з визначенням чинників підвищення мотивації щодо активізації 
рухливого способу життя студентської молоді. Важливим науковим доробком у 
даному напрямі є праці А. Ефремова [2],  Д. Дзензелюка [1], С. Довженка [2],  
Є. Жуковського [3], Н. Корж [4], Т. Кочеткова [2], О. Марченко [5], О. Повара 
[6], І. Сапегіна [2] та ін., в яких розкривається тематика ставлення студентської 
молоді до фізкультурно-оздоровчої діяльності та визначаються причини, що є 
перепонами та лімітують інтерес особи до ведення здорового способу життя й 
фізично-оздоровчої активності. 

Формулювання мети статті та завдань. Проблема підвищення в 
студентів мотиваційно-ціннісних орієнтацій у сфері фізичного виховання та 
спорту є надзвичайно актуальною й важливою, особливо в останній період 
поширення кризових трансформацій у країні. У даному дослідженні важливим 
уявляється комплексне визначення факторів, що впливають на зміну динаміки 
мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до самостійних занять спортивною 
діяльністю як запоруки підтримки здорового фізичного стану людини.  

Виклад основного матеріалу статті. Значна кількість науково-
дослідницьких доробків науковців з питань поширення знань про фізичну 
культуру та спорт серед студентів зводяться до висновку, що на сьогодні, на 
студентську молодь впливає певна кількість як внутрішніх так і зовнішніх 
факторів, що призводять до зниження бажання та мотивації до занять фізичною 
культурою не лише самостійно, а й під час навчання в закладах освіти.  

До зовнішніх факторів можна віднести умови життя студентів; матеріальне 
забезпечення; стосунки в сім’ї; власний спосіб життя; вплив негативних 
чинників (алкоголь, наркоманія, тютюнопаління) на самостановлення; стосунки 
з друзями та знайомими; тощо. Внутрішні фактори, як правило, є результатом 
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впливу зовнішніх, що призводять до формування бажання, цілей, інтересу та 
мотивації молодої особи до саморозвитку; ведення здорового способу життя; 
піклування про власне  здоров’я і т.д.  

До того ж, наявність причин й психоемоційного характеру теж мають 
відповідний вплив на формування ціннісного ставлення до фізичної культури, 
серед них: стреси; незадоволення собою; недостатня кількість уваги до себе; 
пригніченість; низька громадська активність. Тобто, ціннісні орієнтири, 
наявність мотивації та зацікавленості до підтримання фізичного здоров’я у 
студентської молоді є результатом взаємовпливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів на свідомість молодої особи, що і в подальшому формують соціальну 
й фізичну активність людини. Як зазначає з цього приводу Є. Жуковський, що 
спільність стійких цінностей, дій та поведінки особистості відповідає певній 
ієрархії та виражає спрямованість особи, що і являє собою мотивацію [3].  

У дослідженні Н. Корж надається перелік основних причин (у 
відсотковому відношення від 1% до 100%), що стають на заваді ведення 
здорового способу життя студентами, а саме: власні лінощі – 64,25%; потреба у 
додаткових витратах – 49,6%; відсутність теоретичних знань – 29,3%; брак 
вільного часу – 37,3% [4, с. 170 - 171]. Вищенаведені дані свідчать про 
наявність у суспільстві проблеми фізичного становлення студентів, які 
знаходяться на стадії соціалізації у доросле життя. Тому, наразі актуальним 
завданням є науковий пошук механізмів активізації інтересу у студентів до 
самостійних занять фізичними вправами й ведення здорового способу життя. 

Важливим пунктом у підвищенні мотиваційно-ціннісних орієнтацій у 
студентської молоді до занять спортом є заняття фізично-оздоровчою 
діяльністю під час навчання у вишах. Так, одну із основних ролей у цьому 
напрямі відіграють викладачі та тренери з фізичної культури та спорту, 
основним завданням яких є формування позитивної мотивації та сталого 
інтересу до занять фізичними вправами не лише під час навчання у ВУЗі, а й 
поза ним. Відповідно, закладене підґрунтя надасть поштовх до самостійних 
тренувань, ведення здорового способу життя студентами та підвищення їх 
спортивної активності.  

Доречно зазначити, що наявні ціннісно-мотиваційні чинники у студентів 
жіночої та чоловічої статті до фізкультурно-спортивної діяльності різняться 
між собою. Так, для студентів чоловічої статті присутній більш вищий рівень 
мотивації до самостійних занять фізичною культурою та спортом задля 
формування гарної статури, та можливо, досягнення успіху в спортивній сфері. 
У свою чергу, студентам жіночої статті більше притаманні пізнавальні мотиви 
задля зміцнення власного здоров’я. Вищевказане твердження можна 
підтвердити й результатами соціологічного дослідження, проведеного 
науковцем Д. Дзензелюком, у якому представлені мотиваційні розбіжності до 
занять фізичними вправами у студентів чоловічої та жіночої статті. Отже, щодо 
мотиву зміцнення здоров’я та фізичної статури, то у чоловіків - 38,8%, а у 
жінок – 37,7%; мотив спортивного вдосконалення – у чоловіків – 1,9%, а у 
жінок – 1.1% [1, с. 52]. Як бачимо, різниця між показниками невелика, та все ж 
таки вона існує. У студентів чоловічої статті більше привалюють мотиви й 
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високий рівень прагнень мати гарну постанову та фізичну статуру, а в студентів 
жіночої статті, навпаки, більше вираженні мотиви пізнавального характеру. 
Отже, жінки більш схильні до самостійних занять спортом задля підтримання 
власного здоров’я, а чоловіки – для покращення власної фізичної статури. 

На основі проаналізованих власних спостережень, отриманих у процесі 
педагогічної бесіди та фізично-оздоровчої діяльності зі студентами І-IV курсів 
ВНЗ гуманітарного напряму навчання протягом останніх навчальних років, 
автором було встановлено, що велику роль у лімітації мотивації студентів до 
фізичної культури є й особисте бажання притримуватися принципів здорового 
способу життя. Адже турбота про власне життя розпочинається з бажання 
самого студента турбуватися про своє здоров’я та фізичний розвиток. Було 
встановлено, що недостатнє бажання та знижена мотивація до занять фізичною 
культурою в студентської молоді є результатом вузького розуміння принципів 
«фізкультурної освіченості» та важливості фізичної культури для загального 
стану здоров’я.  

Для формування внутрішньої потреби й стимулювання ціннісно-
мотиваційних чинників у студентів до самостійних занять фізично-спортивною 
культурою, автором запропоновано проводити перед початком заняття з 
фізичного виховання «спеціальні освітні розминки» задля розуміння 
спортивно-фізкультурної термінології, підвищення рівня оздоровчої освіти та 
самооцінки власних отриманих спортивних результатів. Такі розминки 
сприятимуть формуванню у студентів власного розуміння потрібності фізично-
оздоровчої діяльності у їх житті та спрямованні на виробленні необхідності 
кожної особи самостійно піклуватися про свій стан здоров’я та розвитку.  
Окрім того, посилення внутрішньої потреби у студентів до самостійних занять 
спортом спонукає їх до задоволення власних прагнень і формує стійкий інтерес 
до особистого фізичного розвитку.  

Висновки. Таким чином, у процесі визначення механізмів підвищення 
мотиваційно-ціннісних чинників у студентської молоді до самостійних занять 
фізичною культурою та спортом було встановлено, що на сьогодні, сучасні 
реалії в нашій країні помітно впливають на саморозвиток та самопочуття 
молодого покоління. Визначено, що сукупність нестабільних зовнішніх (умови 
життя, стосунки в сім’ї, фінансова забезпеченість родини, відносини з друзями, 
тощо) та внутрішніх (бажання, власні захоплення, впевненість в собі, тощо) 
факторів призводять до мінімізації у студентів бажання та інтересу до 
самостійного заняття спортом і ведення активного способу життя. Відповідно, 
така ситуація потребує пошуку оптимальних механізмів активізації самостійної 
фізичної активності студентів поза навчальним процесом. Акцентовано увагу 
на тому, що важливу роль у процесі формування у студентів позитивного 
ставлення до фізично-оздоровчих вправ відіграють викладачі з фізичного 
виховання та тренери. Під час занять фізичною культурою у ВНЗ важливим є 
розтлумаченя для студентів спортивної термінології та фізкультурної освіти 
для кращого усвідомлення важливості фізичних занять не лише під час 
навчання, а й поза закладом освіти.  

Подальші наукові дослідження з даної тематики потребують визначення 
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комплексних методів залучення молоді до систематичних занять оздоровчими 
фізичними вправами та спортом для досягнення професійних спортивних 
здобутків. 
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механическом движении является активность мышечной системы, которая 
проявляется как поведение субъекта во внешней среде и как процесс мышления 
в сознании. Первичное представление о механическом перемещении объекта 
это проекция в сознание сложных процессов окружающего пространства, 
которые нельзя считать элементарной формой движения. Наше сознание 
воспринимает не механизм изменений внешней среды, а возможность 
мышечной системы противодействовать этим изменениям и только в этом 
плане механическое движение является элементарным.   

Ключевые слова: механическое движение, мышечная система, сознание  
Вступление. 
При написании данной статьи использован идеальный способ анализа 

феномена «механическое движение», основанный на понимании того, что в 
первую очередь окружающий мир является нашим сознанием и только во 
вторую объективной реальностью. Такой способ рассмотрения 
действительности широко применялся на всех этапах развития философии и 
получил свое классическое обоснование в работах Беркли и Гегеля [1]. Тем не 
менее, принцип «физическое есть ментальное», при всей своей убедительности, 
не нашел должного развития, поскольку противопоставлялся 
материалистическому мировоззрению. Попытка решения данной проблемы 
было предложена автором данной статьи в монографии «Философия движения» 
(изд. ПГТУ, 2003), где идеализм и материализм понимались как два способа  
описания виртуального пространства. Согласно полученным выводам, идеалист 
располагает свое «Я» в сознании субъекта и воспринимает виртуальное 
пространство как продукт действия внешних сил, то есть как движение. 
Материалист «отчуждает» свое «Я», располагает его в стороне от собственного 
сознания, при этом невольно воспринимает виртуальное пространство как 
совокупность материальных тел. Для преодоления  дуализма «Я» было 
предложено рассматривать материю как продукт стабилизации динамических 
процессов в сознании. Равновесие внешних сил и противодействие им со 
стороны организма формирует в сознании замкнутую форму движения, 
устойчивую в пространстве и времени, что собственно и является объяснением 
материи с динамической точки зрения.  

Основной текст 
В парадигме движения существование организма поддерживается 

равновесием между происходящими в организме процессами и внешними 
воздействиями. Окружающий нас мир и все происходящие в нем явления это 
динамическая система, первично созданная в сознании действием внешних сил. 
Средой для существования сознания является сеть нейронов, в которую через 
рецепторы поступают потоки энергии, как от внешней среды, так и от 
внутренней среды организма. Как следствие, в нейронной сети организма 
присутствуют две динамические системы, которые взаимодействуют между 
собой – «модель внешней среды» и «модель организма». Как следствие, если в 
процессе адаптации достигается равновесие между организмом и внешней 
средой, это приводит к появлению в нейронной сети устойчивых в 
пространстве и времени кольцевых потоков импульсов (кольца реверберации), 
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которые собственно и являются сознанием с точки зрения нейрофизиологии [2]. 
Поскольку «модель организма» в нейронной сети представлена в основном 
проекцией различных участков мышечной системы, которые суммарно 
воспринимаются как ощущение нашего «Я», направленность процесса 
мышления в сознании отражает становление равновесия между мышечной 
системой организма с внешней средой. Таким образом, проявление мышечной 
активности в сознании становится системообразующим фактором построения 
виртуального пространства.    

Концепцию происхождения мышления, как проекции активности 
мышечной системы в сознание, убедительно доказывают материалы 
нейрофизиологических исследований, причем поведение организма в среде 
обитания, в этом контексте, так же следует рассматривать как форму 
мышления. В мозге человека существуют две относительно самостоятельные 
области управления мышечным движением, первая и вторая сигнальные 
системы, соответственно с которыми формируются две формы мышления – 
мышление внешнее и мышление внутреннее [3]. Первая сигнальная система 
является древней структурой мозга, которая на неосознанном уровне 
(автоматически) реализует опыт поколений. Процесс формирования первой 
сигнальной системы у примитивных организмов происходит методом проб и 
ошибок в процессе взаимодействия с внешней средой, без участия сознания в 
привычном для нас понимании, о чем свидетельствуют данные сравнительной 
психофизиологии и экспериментально выявленные закономерности 
формирования механизмов памяти в нейронных сетях [4]. Поведенческую 
активность организма можно рассматривать как своеобразное внешнее 
мышление («ручное мышление обезьян» по Павлову), которое позволяет 
мышечной системе адаптироваться к среде обитания и в этом плане 
необходимо отметить, если поведение организма уравновешивает внешние 
воздействия, то в нем невольно отражаются законы природы. Как показывает 
нейрофизиология когнитивных процессов, появление у высокоразвитых 
организмов достаточно развитой сенсорной коры сопровождается 
формированием в ней виртуальной модели внешней среды, которая 
посредством моторной коры взаимодействует с мышечной системой (вторая 
сигнальная система) [5]. Процесс мышления, в привычном для нас 
представлении, это волна возбуждения в моторной коре, вызванная 
активностью специализированных участков мышечной системы, которая 
перемещается по нейронной сети и активирует определенные области мозга 
(«луч прожектора» по замечанию И.П. Павлова) [6 С. 204]. Вторая сигнальная 
система позволяет организму «мыслить» без непосредственного контакта с 
природой, поскольку мышечная активность организма направлена на 
виртуальную модель природы в сознании. Таким образом, вторая сигнальная 
система использует опыт первой сигнальной системы для создания программ 
поведения, но уже не в настоящем, а в будущем времени. Основополагающую 
роль мышечной системы в формировании процесса мышления неоднократно 
доказывал в своих работах И.М. Сеченов, которому принадлежит известное 
выражение «мысль – это рефлекс с задержанным концом» [7]. 
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В этом контексте становиться понятным, почему все изменения, 
происходящие в окружающем мире, рано или поздно получают объяснение с 
точки зрения механического движения. Например, восприятие нами 
зрительных, обонятельных и слуховых образов происходит раздельно, что 
заложено как природой данных процессов, так и особенностями рецепторов 
нервной системы, которые на них реагируют. Тем не менее, несмотря на 
различие характера первичных ощущений, наше мышление находит им 
механическое объяснение. Восприятие звука рассматривается как вибрации 
воздуха, обоняние получает «механическое» объяснение как распространение 
молекул вещества в воздушной среде и как соединение их с поверхностью 
рецептора. «Механически», как действие фотона на рецепторы сетчатки глаза, 
объясняется зрительное восприятие. Аналогичные закономерности имеют 
место при научном объяснении физических и химических явлений в 
окружающей нас действительности (квантово-механическая теория строения 
материи). Иными словами, процесс познания, с биологической точки зрения, 
это переформатирование всех форм воздействий внешней среды на организм 
субъекта на язык механики, что позволяет мышечной системе организма 
противодействовать внешней среде.  

Подобное понимание мышления позволяет прийти к выводу, что кора 
мозга  не имеет ведущего значения в управлении организмом человека, 
несмотря на широкую распространенность подобной точки зрения. Кора 
помогает более эффективно решать задачи, поставленные перед ней подкоркой, 
которая в свою очередь, методом проб и ошибок, находит равновесие с 
окружающей действительностью и в этом плане следует отметить 
справедливость утверждения Гегеля, который считал, что законы мышлении и 
законы природы имеют единое происхождение. В процессе эволюции 
организма, именно активность мышечной ткани, сначала в форме поведения, а 
потом в форме мышления, становится основной его взаимодействия с внешней 
средой. В этом контексте, научная картина мира является механической 
моделью взаимодействия субъекта с окружающей действительностью 
(несмотря на кажущуюся парадоксальность подобного предположения). По 
мере развития науки в сознании происходит переформатирование физических, 
химических, биологических и прочих явлений природы на язык мышечной 
активности, что постоянно увеличивает власть человека над природой. Если 
рассматривать познание с точки зрения эволюции сознания как динамической 
системы, то критерием объективности внешнего мира становиться движение 
образов сознания, а не особенности их субъективного восприятия, на что в свое 
время не обратил внимание Д Беркли.   

В основе современных представлений о формах движения лежит 
классификация,  предложенная Ф. Энгельсом в «Диалектике природы», которая 
в определенной мере повторяет градацию форм движения Гегеля в «Науке 
логики» [8]. Следует обратить внимание, различие в понимании движения у 
Энгельса и Гегеля обусловлено положением «Я» в системе их рассуждений. 
Гегель располагает свое «Я» в сознании субъекта, поэтому бытие 
воспринимается им через «призму сознания», как действие внешних сил. 
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Понимание механического движения у Гегеля происходит на интуитивном 
уровне, как проявление абсолютной идеи (системообразующего фактора) в 
перемещении объектов природы и образов сознания в процессе мышления. 
Энгельс анализирует бытие иначе, позиционирует себя в качестве объективного 
наблюдателя в стороне от собственного сознания-бытия и одновременно 
интуитивно понимает себя как часть бытия, то есть происходит своеобразное 
раздвоение «Я» на «объективного наблюдателя» и «субъекта в природе». Для 
внешнего наблюдателя существование материи (элемента движения) является 
аксиомой, поэтому Энгельс, принимая идею всеобщего движения, начинает 
рассматривать движение как атрибут материи, соответственно классификация 
форм движения переформатируется в классификацию форм материи:  

• Механическое движение 
• Группа физических форм движения 
• Химическое движение 
• Биологическое движение 
• Социальное движение  
Необходимо обратить внимание, именно двойственность положения «Я» 

относительно сознания-бытия приводит к появлению двух способов его 
рассмотрения – материализма и идеализма. Примером анализа процесса 
познания материалистическим способом, является философия Ф. Бэкона. 
Предложенный им метод индукции ставит во главу познания внешнюю 
активность субъекта, который в процессе эксперимента изучает определенные 
стороны окружающего мира, объединяет полученные факты и формирует в 
сознании модель фрагмента действительности [9]. Иными словами, субъект 
рассматривает себя со стороны как объект, который взаимодействует с 
окружающей средой. Диаметрально противоположный подход имеет место в 
дедукции, когда отдельные факты, полученные в различное время и в разных 
областях знания, объединяются в единую систему в виртуальном пространстве. 
В процессе дедукции субъект располагает свое «Я» в сознании, временно 
игнорируя существование внешнего мира. Понимание двойственности позиции 
«Я» в сознании, позволяет рассматривать материализм и идеализм, по аналогии 
с индукцией и дедукцией,  как два способа анализа бытия, которые дополняют 
друг друга. Традиционное противопоставление материализма и идеализма 
порождает в каждом направлении философии неразрешимые проблемы. 
Например, материальный подход предполагает существование элемента 
движения, то есть материи без движения, а идеальный подход не может 
объяснить, чем с точки зрения движения является материя. 

Без понимания биологического происхождения феномена «механическое 
движение», определить его место в системе всеобщего движения 
затруднительно. Энгельс рассматривал механическое движение с 
материалистической точки зрения, как атрибут элементарной формы материи. 
Гегель механическое движение анализировал в контексте мышления, 
источником которого является внешняя причина - мировой разум. Оба способа 
рассуждения, материальный и идеальный противопоставлялись друг другу и 
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предполагали существование механического движения как самостоятельного 
феномена в природе (элементарная форма движения и мировой разум). С 
биологической точки зрения, механическое движение это этап развития 
природы, точка отсчета во взаимодействии организма и окружающей средой. 
Предложенная в данной статье биологическая концепция механического 
движения использует идеальный способ рассуждения, поскольку располагает 
«Я» в центре изучаемой системы, но идеальная точка зрения предполагает 
существование механического движения вне организма субъекта, а 
биологическая точка зрения показывает механическое движение как свойство 
организма. С биологической точки зрения, градация форм движения привязана 
к процессу познания:  

• Мышечная активность – осознание собственного «Я» 
• Механическое движение – поведенческая активность организма и 

мысленное перемещение объектов в виртуальном пространстве 
• Социальное движение – активность субъекта в социуме  
• Биологическое движение – теоретический анализ и взаимодействие с 

живой природой 
• Химическое движение – теория и практика анализа дискретности 

материи  
• Физическое движение – понимание материи в контексте динамической 

системы 
Предложенная  Ф. Энгельсом классификация форм движения получила 

наиболее последовательное развитие в советской школе философии. Основой 
различения форм движения в диамате являлась теоретическая модель 
материального мира, где каждая отрасль знания занималась собственным 
сегментом, которому соответствовала определенная форма движения. 
Например, предлагалось введение космологической (Б.Я. Пахомов, И.Д. 
Панцхава), кибернетической (Б.М. Кедров, 1961), ландшафтной (Л.Н. 
Самойлов), географической (А.А. Григорьев, 1932), геологической (Б.М. 
Кедров, 1947) и других форм движения. Например, Б.Я. Пахомов утверждает: 
«В глобальных масштабах конечным результатом развития выступает 
возникновение иерархии структурных уровней материи и соответствующих 
форм движения. Следовательно, развитие и есть процесс возникновения 
предпосылок, а затем и образования иерархии структурных уровней материи и 
форм её движения» [10].  Аналогичную точку зрения находим у Б.М. Кедрова: 
«Для более полной характеристики взглядов Энгельса на формы движения 
материи нужно отметить одно исключительно важное обстоятельство. Каждую 
форму движения он сопоставляет с присущим ей особым материальным 
носителем – видом материи, способом существования которого является данная 
форма движения» [11]. Как было показано на примере механического 
движения, такой подход выводит биологические формы движения за пределы 
сознания и это порождает цепную реакцию неопределенностей в системе 
рассуждений. Новые формы материи образуются в результате познания, по 
мере объяснения явлений их сущности с механической точки зрения.  
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Заключение и выводы. 
В науке принято рассматривать движение материалистическим способом, 

как атрибут развития материи, при этом становиться незаметным тот факт, что 
представление о развитии материального мира дано нам на языке сознания. С 
точки зрения сознания, «бытие» есть определенный этап развития  
биологического уровня движения, где появление механического движения 
связано с формированием мышечной системы, которая становиться основным 
способом взаимодействия многоклеточных организмов с окружающей средой. 
Проекция активности мышечной системы в сознание – процесс мышления, 
становиться точкой отсчета в познании окружающего мира и это объясняет его 
элементарность. Подобное понимание природы механического движения 
помогает правильно расставить акценты в некоторых вопросах теории 
мышления,  логики,  математики, методики установления критерия истины. 
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Abstract  
Mechanical movement turns up a muscles activity language, a universal collaborative 

mechanism of environments and organism. Muscles activity projection onto the person 
consciousness allows to create behavioral programs in the future. From this point of view we can 
consider cognitive process as mechanical explanation of natural phenomena which offers 
opportunities for its actual use. The unilateral conception of mechanical movement in materialism 
and idealism erroneously posits it above the person. For example Hegel is considering mechanical 
movement in the context of thinking as the universal intellect projection. And Engels is assuming 
the existence of mechanical movement in the nature independently of person. 

Key words: mechanical  movement, muscle system, consciousness.  
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DISCOURSE 
 

У статті розглядається особливості використання концепту УКРАЇНА в 
англомовному публіцистичному дискурсі в контексті лінгвопрагматичного 
аналізу. Актуальність дослідження полягає в аналізі арсеналу лінгвістичних 
засобів, якими користуються журналісти, публіцисти, та ролі цих засобів у 
формуванні іміджу України  з метою свідомого та несвідомого сугестивного 
впливу на читача.  

Ключові слова: концепт, метафора, поле, сфера-джерело, картина світу, 
тематичні блоки. 

The article deals with peculiarities of using concept UKRAINE in English-
language journalistic discourse in the context of linguistic pragmatic analysis. 
Relevance of the research consists in the analysis of linguistic arsenal of means, 
which are used by journalists, publicists, and the role of these ones in shaping the 
image of Ukraine for the purpose of of conscious and unconscious suggestive 
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influence on the reader 
Key words: concept, metaphor, field, field-source world view, themed units. 
В Україні в умовах кардинальних геополітичних змін постійно 

зароджуються нові об’єкти внутрішнього і зовнішнього світу, а з цими 
сутностями з’являються нові смисли. Вони повинні бути позначені новими 
мовними одиницями. Метафорика ж найбільш продуктивний спосіб 
позначення, що спирається на вже існуючі лексичні одиниці і при перенесенні з 
одної сфери в іншу набувають нових смислів та додаткової образності. 
Проблеми метафоризації знаходяться в центрі уваги дослідників [2] оскільки 
метафора є універсальним способом категоризації. 

В умовах кризового стану збільшується частотність використання метафор 
[1, с. 45]. Метафора – неодмінний показник кризових настроїв соціально-
політичного життя, що дозволяє простежити періоди підйому і спаду 
суспільного напруження. А політична ситуація. що склалася в Україні яскраво 
ілюструє їх використання в політичних текстах засобів масової інформації (далі 
– ЗМІ) різних країн.  

Концептуальна метафора є використання знака однієї концептуальної 
сфери на позначення складника іншої, притаманної повсякденній мові й 
мисленню людини і керується набутим у процесі спільної діяльності етносу 
досвідом [1, с. 46]. 

Нами було досліджено ряд американських та британських ЗМІ, а 
найяскравіші концептуальні метафори (90 метафор американських ЗМІ і 28 – 
британської преси) були розподілені на 6 тематичних блоків ЛЮДИНА, 
ВІЙНА, ДОРОГА, КРИЗА, ОСВІТА.  

Проілюструємо найбільш репрезентовані тематичні групи. 
Метафорична картина світу, що створила людина, є в певній мірі 

антропометричною. У американській та британській пресі як попередніх років, 
так і зараз Україна зображується у вигляді людини (персоніфіковано). Людина 
метафорично створює (концептуалізує) картину країни у вигляді тіла, 
складових органів, якостей, фізіологічних дій та потреб. Антропоцентрична 
спрямованість мови авторів виявляється в низці метафоричних виразів в 
американських та британських виданнях. В цьому тематичному блоці їх можна 
розділити на 2 підгрупи: 

Асоціації з особистістю в американських виданнях, наприклад: “Ukraine 
signed, Ukraine agreed, Kiev might want to turn back the clock, Ukraine has been 
mobilizing a national guard” (USA Today); “Ukraine appeals to the West, Ukraine 
accuses Russia, Ukraine counts on NATO allies, Ukraine looks to Furnpe, Ukraine 
cannot pay such a political, uneconomic price” (Chicago Tribune); Ukraine is big 
deal (Los Angeles Times) та в британських: “Ukraine is on verge” (Daily Express); 
“EU to embrace Ukraine” (The Daily Telegraph); “Kiev has accused Moscow” (The 
Guardian); “Ukraine signs EU deal, Ukraine tied its future closer to Europe” (Times 
Online); “Ukraine will pursue; Ukraine is now pushing; Ukraine insists; Ukraine 
prepares to push” (Інтернет блог), тощо. Асоціації з людиною, її органами та 
якостями (в американських ЗМІ, наприклад: “…voices for human dignity (Los 
Angeles Times); “Restoring legitimacy in the eyes of the Ukrainians, the 
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independence movement was born” (USA Today) та в британських: “…keeping an 
eye on the Crimea results, the Ukrainian character” (The Guardian), тощо. 

Отже, Україна і її населення уподібнюється одній істоті або особистості, 
що має органи, голос і характер та може виконувати певні функції. Вона 
виступає як єдине ціле з народом і приймає рішення разом з ним. 
Антропометрична спрямованість американської та британської преси 
підтверджується вищенаведеними прикладами, які складають 20% та 46,43% 
відповідно від загальної кількості метафоричних виразів. 

Але на цьому етапі розвиту держави та військового конфлікту на Сході 
країни, закордонні ЗМІ та політичні діячі почали відокремлювати народ від 
України, а також загострювати увагу на відокремленості країни від Росії, 
наприклад: “The Ukrainian people deserve the opportunity to determine their own 
future” (СNN); “But the Ukrainian people have also reminded us that human beings 
have universal right to determine their own future” (СNN); “Fighting between 
Ukrainian forces and pro-Russian rebels in the area known as Donbass” (Інтернет 
блог).  

Сфера-джерело ВІЙНА представлена великою кількістю метафор в 
американській пресі. Україна знаходиться в кризовому стані, тому в такій 
ситуації відбувається концептуалізація в термінах військової метафори. Тобто, 
формуються переносні значення слів і словосполучень, що взяті зі сфери 
військової термінології. Метафори даної групи можуть бути розподілені на такі, 
що показують відношення Росії до України, такі, що демонструють стан в 
Україні. 

Отже, метафори, що показують ситуацію в Україні, зосереджені в статтях 
американських ЗМІ, наприклад: “Ukraine would have difficulty fighting off a 
Russian incursion, East-West confrontation. Ukraine has been struggling to maintain 
its indepetulence”; “The Ukrainian people are fighting for their freedom” (USA 
Today); “Military movements taken by the Russian Federation inside of Ukraine” 
(CNN); “However, it has criticized the current Ukrainian government, saying it is the 
result of a coup, and expressed alarm over attacks on ethnic Russians there that the 
United Nations has called exaggerated” (New York Times), тощо. Тут ситуація, 
хоч і є гострою, та все ж небезнадійною. Зустрічаються такі лексичні одиниці 
як “fight” і “straggle”, які по шкалі інтенсивності військової лексики є 
посередніми. У текстах статей американських ЗМІ можна знайти метафори, що 
характеризують ситуацію в Криму, наприклад: “Crimea is not another Cold War, 
This is not another Cold War that we are entering into  Crimea is a “contest of 
ideas” (Los Angeles Times). Як бачимо, Крим не є ще одним місцем Холодної 
війни, а всього лише боротьба інтересів, тому й “загарбання” Криму не 
сприймається серйозно. 

У метафорах, що ілюструють стосунки між Україною та Росією, все 
частіше зустрічаються такі лексичні одиниці як “fighting”, destabilization, 
“confrontation” у американській пресі та “war” в газетах обох країн. Метафори в 
американській пресі, наприклад: “Ukraine locked in confrontation with Russia” 
(Chicago Tribune); “sparking war” (Los Angeles Times); “violent fascists and thugs 
trying to destroy a culture” (USA Today), тощо та в британській пресі: higher food 
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costs could spark wars (The Daily Telegraph); “energy war heats up, conflict was 
entering a «military stage»” (Times Online), fighting between Ukrainian forces and 
pro-Russian rebels in the area known as Donbass (Інтернет блог), Ukraine will 
pursue prosecutions against Russia in the International Court of Justice (Інтернет 
блог), тощо. Як бачимо, самі стосунки переростають у стадію війни, метафори 
складають 25,56% американських і 10,71% британських одиниць від загальної 
кількості виявлених метафор. 

Суспільне життя в Україні метафорично уявляється як вистава, шоу, 
представлена трагічним жанром. Театральна метафора підкреслює трагічність 
ситуації в країні під час кризовою стану. В американській пресі присутні такі 
метафори, наприклад: “major tragedy”; “All the world is watching Ukraine”; “This 
is the most dramatic period in the history of Ukraine” (USA Today); “Painted a 
sorry picture” (Chicago Tribune); “Crimea's “tragedy” wouldn’t have happened on 
my watch, Russia s annexation of Crimea a “a major tragedy””; “Crimea is a 
tragedy, a major tragedy (New York Daily News) та “the conflict could herald a new 
Iron Curtain over Europe” (Daily Express) в британській газеті. Таким чином, 
найчастіше зустрічаються лексичні одиниці з грагічним і сумним смислом. 
Метафора оркестру: “Ukraine accuses Russia of orchestrating separatist moves” 
(Chicago Tribune) вказує на те, що усім цим театром керує Росія. Метафори 
даного блоку складають 10% американських та 3,57% британських одиниць від 
загальної кількості виявлених метафор. 

Отже, в результаті класифікаційного аналізу концептуальної метафорики 
досліджуваного матеріалу виокремлено 6 тематичних блоків: ЛЮДИНА, 
ВІЙНА, ДОРОГА, КРИЗА, ОСВІТА. Найчастотнішими сферо-джерелами 
метафорики кризового стану в Україні виступають такі: ЛЮДИНА, ВІЙНА, 
ДОРОГА. Найменш уживаними американському газетному тексті є блок 
ОСВІТА.  

Переважання метафор сфер-джерел ВІЙНИ та ЛЮДИНИ вказує на 
антропометричну спрямованість мови авторів зображення концепту УКРАЇНА і 
її населення як однієї істоти або особистості, яка має органи, голос і характер та 
може виконувати певні функції. Так, вона виступає як єдине ціле з народом і 
таким чином, приймає рішення разом з ним. Крім того, Україна знаходиться в 
кризовому стані, тому в такій ситуації відбувається концептуалізація в термінах 
військової метафори: тобто, формуються переносні значення слів і 
словосполучень, що взяті зі сфери військової термінології. Відсутність деяких 
сфер-джерел не вказує на те, що вони взагалі не існують у свідомості читачів. 
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Анотація. У статті подано спостереження над динамікою окремих 

займенників та їх ареали у східнополіському діалекті української мови. На 
підставі аналізу мовного матеріалу встановлено, що суттєвий вплив на зміни у 
вживанні прономенів має південне наріччя, яке підтримує просування на північ 
низки форм, властивих літературній мові. Зосереджено увагу й на впливові 
інших суміжних говірок (українських, російських та білоруських). Визначено 
роль фонетичних змін в тенденціях розвитку займенникової словозміни.  

Ключові слова: східнополіський діалект, ареал, займенник, мовна динаміка, 
тенденції розвитку. 

Abstract. The article presents observations on the dynamics of individual 
pronouns in the East-Polessian dialect of the Ukrainian language. The areas of the 
distribution of some pronouns have been traced. Based on the analysis of linguistic 
material, it was revealed that the southern dialect has a significant influence on the 
changes in the use of pronouns, which supports the advancement of a number of 
forms of pronouns inherent in the literary language to the north. In addition, the 
influence of other related Ukrainian, Belarusian and Russian dialects was revealed. 
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Particular attention was focused on phonetic changes. 
Key words: East-Polessian dialect, area, pronoun, language dynamics, 

development trends. 
Постановка проблеми. Як зазначають дослідники, займенники протягом 

усієї історії зазнавали великих змін [1, с. 144-145]. Насамперед це помітно на 
основі аналізу писемних пам’яток. Розвиток займенникової системи в усному 
мовленні (у говорах української мови) досліджено менше. Ця частина мови не 
часто ставала предметом спеціальних діалектних студій, увага зосереджувалася 
переважно на південно-західному та південно-східному наріччях [6; 10; 11; 12; 
14], меншою мірою – на поліському [5].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан справ змінився останнім 
часом. У низці діалектологічних праць, присвячених проблемі мовної динаміки, 
досліджується зміни в морфології, зокрема в займеннику.  

Наприклад, К. Д. Глуховцева в монографії «Динаміка українських 
східнослобожанстьких говірок» [4] простежила зміни у вживанні окремих форм 
особових та вказівних займенників (див. карти № 84-86). Стійкість і динаміку 
цієї частини мови в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю розглянув 
А. О. Колесников [7, 8].   

Цікаве дослідження зробила О. Тимко-Дітко. Вона порівняла займенники у 
мовленні бачванських руснаків (потомків вихідців із Східних Карпат, які у 
середині ХVІІІ ст. переселились на простори Південної Угорщини) із формами 
займенників у південно-західних говорах української мови. На підставі 
проведеного аналізу науковець зробила висновок, що більшість займенників, 
які вживаються у говорі бачванських руснаків, мають паралелі в карпатських 
говорах; 14,5 % складають запозичення із східнословацьких говорів; близько 
18 % аналізованих займенників – це складені лексеми, утворені за допомогою 
місцевих словотворчих засобів [13]. Подібні спостереження за іншими 
частинами мови уможливлять визначення коефіцієнту збережуваності та 
швидкості мовних змін щодо кожної з них та покажуть, які структурні елементи 
є найбільш стійкими, слабо піддаються іншомовному впливові. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Вивченням 
динаміки займенникової системи в східнополіському діалекті досі ніхто з 
науковців не займався, що й зумовлює актуальність статті. Дослідження 
здійснене на основі співставлення матеріалів АУМ (т. І) та власних записів, 
зроблених у тих же говірках за тією ж програмою протягом 2010-2016 рр. У 
звʼязку з цим нумерація населених пунктів співпадає.  

Хоч сьогодні займенник – це порівняно невелика лексико-граматична 
група слів, у говорах української мови він характеризується багатством форм. У 
цьому плані не є винятком говірки північного Лівобережжя.  

Мета статті – висвітлити динаміку займенникової системи в 
східнополіському діалекті української мови.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Особові займенники  
На сучасному Східному Поліссі займенник я в Д.в. одн. представлений 

тими ж варіантами, що і в кінці минулого століття: ме(еи,и)н’і́, ме(еи,и)н’е́(͜іе́), 
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м’ін’і́, м’ін’е́(і͜е́), м’ен’і́, м’ен’е́(і͜е́), м’еан’е́, мн’е. За обох обстежень 
найпоширенішою в багатьох говірках формою є мин’і́, що виникла в результаті 
фонетичного переходу кореневого ненаголошеного [е] в [и]. Такий варіант 
поруч із м’ін’і ́ широко знаний в південно-східних і в південно-західних 
діалектах [1, с. 152]. На півночі говору займенник має голосний [і] у корені 
перед наголошеним [е]. Така вимова продовжується в прилеглих 
середньобілоруських говірках [9, с. 200]). У південних зонах діалекту, 
наближених до південно-східних говорів, більшого поширення (≈ на 88 %) 
набула назва мен’і́. У латеральних північних та східних говірках, що 
контактують з білоруськими та російськими говірками, активізувався варіант 
мн’е: у середині минулого століття його було виявлено в 5 населених пунктах 
(н.пп.), за нових обстежень – у 9 н.пп. Інші варіанти цієї відмінкової форми 
відзначаються відносною стабільністю у вживанні.  

Низку фонетичних варіантів мають особовий займенник ти і зворотний 
займенник себе. У багатьох південних східнополіських говірках як 
безальтернативні функціонують форми тоб’і ́ й соб’і,́ характерні для 
літературної мови та для прилеглих південно-східних говорів [АУМ, т.І, к. 225]. 
У зв’язку із монофтонгізацією дифтонга [͜іе] чималої редукції (більш ніж на 60 
%) зазнали варіанти таб’і͜е́ і саб’͜іе́. Замість них найчастіше виступають форми 
з монофтонгами [і] та [е]: таб’і́, саб’і ́та таб’е́, саб’е́. Інші фонетичні варіанти, 
що відбивають розвиток кореневого і кінцевого голосного, зафіксовано як 
спорадичні: тиб’і́, сиб’і ́ – в 4 н.пп, т’іб’і́, с’іб’і ́ – у 2 н.пп, т’еаб’і ́ – в 1 н.п., 
тиби́, сиби́ – в 3 н.пп., тоб’е́, соб’е́ – в 6 н.пп., тиб’е́ – в 1 н.п., т’іб’е́, с’іб’е́ – в 
9 н.пп, т’еб’е́, с’еб’е́ – в 5 н.пп., с’еаб’е́ – в 1 н.п., собйе́ – в 1 н.п.. У зв’язку з 
припиненням дії певних фонетичних тенденцій вони можуть зникнути, як це 
відбулося з вузьколокальними варіантами табйі͜е́, сабйі͜е́. 

Варіантність прономена 3-ої ос. одн. він пов’язана із неоднаковою 
реалізацією голосного [о] та розвитком протези.  

На півночі аналізованого говору на обох хронологічних зрізах у межах 
того ж ареалу поширені варіанти цього займенника із протетичним 
приголосним [й], характерним для більшості білоруських [ДАБМ, к. 133] та 
західних говорів російської мови [2, c. 137]. У південно-східному наріччі 
прономен йон виявляється спорадично [АУМ, т. ІІІ, ч. IV, с. 242; 8, с. 156]. 
Решту території говору, як й більшість українського діалектного континууму, 
покривають варіанти слова з протетичним [в]. Російським впливом позначена 
форма з відкритим складом он, яка в діалекті переважно співіснує з 
опротезованими варіантами слова. Фонетичні зміни кореневого голосного в 
займеннику він є наслідком чинних у діалекті фонетичних процесів. 

Питальник і тексти свідчать про чималу варіантність діалектних форм 
займенника він у З.в. (з прийм.). У багатьох сучасних східнополіських говірках, 
як і в більшості говірок північного наріччя [АУМ, Т. І, к. 226; т. ІІ, к. 208],  
основним виявом аналізованої відмінкової форми є за його́. У зв’язку з її 
абсолютним домінуванням та через більше поширення структур за йего́ і за йіго́ 
відходять на периферію акцентно-фонетичні варіанти за його́ та за йаго́. 
Літературну форму з приставним [н], яка за останні 60-70 років збільшила 
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вживання у два рази, фіксовано насамперед у південному ареалі, зрідка – в 
контрлатеральних до них наддеснянських говірках. Крім інших спорадичних 
варіантів займ. він у З.в. (з прийм.) (за йуго́, за йево́, за йеаго́), у наративах, які 
дають змогу зафіксувати ті риси, які не зміг засвідчити питальник, при 
швидкому темпові мовлення виявлено усічені форми за йіо́, за іво́, за ’его́.   

У З.в. одн. займ. вона територіально варіюються йійі́, йійе́, йейе́, йайе́. 
Спільна з літературною мовою та південно-східними говорами форма йійі ́ за 
сучасних обстежень має білатеральне розташування щодо Десни, хоч за 
попередньої експлорації в наддеснянських говірках вона не виявляла високої 
активності. Одним із поштовхів до розвитку варіантів йійе́ та йейе́ став процес 
витворення монофтонга [е] з дифтонга [͜іе]. Форма йайе́, виявлена раніше в 
деяких наддеснянських говірках, тепер спостережена локальніше – на північній 
периферії. Інші фонетичні варіанти представлено спорадично: йейі ́– у 8 н.пп., 
йійо́ – в 3 н.пп., йайі,́ йуйі́, йійі͜е, йей͜іе́ – по 1 н.п. Енклітичні форми для діалекту 
не типові, однак для мовної економії, хоч і вкрай рідко, вживаються: ійе́, йе.  

Домінантною формою О.в. одн. займ. вона (з прийм.) в досліджуваному 
діалектному просторі є з йе́йу. За останні 60-70 років ареал її вживання дещо 
звузився через збільшення території побутування спільного з літературною 
мовою та південно-східними говорами варіанту з не́йу, який часто фіксовано на 
півдні ареалу (у 40 сучасних н.пп. проти 17 н.пп. понад півстоліття тому), та 
чималого поширення на півночі діалекту форми з йо́йу, яка збільшила вживання 
у 2,5 рази. У говірках, наближених до російських чи білоруських, діє тенденція 
відсікати кінцевий голосний [у]: з н’еĭ, з йеĭ, з йоĭ. 

Присвійні займенники  
Матеріали АУМ показують, що акцентні варіанти мого́, твого́ характерні 

для Лівобережної України, зокрема для Східного Полісся, мо́го, тво́го – для 
значної частини Правобережжя [АУМ, т. І, к. 156; т. ІІ, с. 132]. На більшій 
території досліджуваного мовного простору послідовно вживаються форми, 
спільні з південно-східними говорами та з літературною мовою. Однак на 
півночі та в крайніх східних говірках, для яких характерне сильне акання і які 
знаходяться в зоні міжмовного контактування, побутують варіанти маго́, тваго́ 
та нестягнені форми майего́, твайего́, рідше – твойо́го, твойего́, твайого́; 
мойого́, мойего́, майого́. У суміжних білоруських говірках здебільшого 
вживаються форми без голосного після [й]: маĭго́, тваĭго́ [ДАБМ, к. 139; 
ЛАНП, к. 64]. У полтавських говірках форми типу мойо́го, твойо́го нечасті та 
завжди співіснують із основними варіантами мого́, твого́ [3, с. 176-178].     

Вказівні займенники 
Чимало діалектних особливостей виявлено у вживанні вказівних 

займенників.  
Як засвідчує АУМ, ще 60-70 років тому в східнополіському діалекті 

української мови вельми поширеними формами Н.в. одн. займенника цей були 
сеĭ та с’еĭ, які в сукупності охоплювали понад 82 % аналізованих говірок [АУМ, 
т.І, к. 229]. Нині їх частка скоротилася до 60 %. Домінантною формою стала 
притаманна південно-східним говорам та спільна з літературною мовою цеĭ. 
При збігові двох приголосних на межі слів, із яких перше закінчується, а друге 
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– займенник – починається на приголосний, для полегшення вимови прономен 
може набувати препозитивного голосного [о]. Східній та північній 
периферійним зонам відомі форми е́тот, е́тат, е́тиĭ, йе́ти(ĭ), йе́таĭ, у чому 
простежується вплив прилеглих російських та білоруських говірок (див. 
[ДАБМ, к. 49; ЛАНП, к. 65]). Ґенетично однакові з ними варіанти займенників 
це та ця – е́та(о), йе́та(о). 

Літературні форми прямого відмінка прономенів це та ця проникли в 
більшість лівобережнополіських говірок. Архаїчні форми (із початковим [с]) 
послідовніше вживаються в мовленні людей старшого покоління. Представники 
середньої і, передусім, молодшої генерації надають перевагу іншим 
відповідникам.  

Привертають до себе увагу засвідченні за нового обстеження мовного 
континууму словоформи тц’е, тц’е́йе, тц’о́йе, тс’е; тц’а, тц’а́йа. Вважаємо, що 
субституція [ц’] звуками [тц’], [тс’] викликана фонетичною близкістю м’яких 
[ц’] та [т’] та зумовлена впливом цекаючих білоруських говірок. Подібну 
перехідність у рефлексації приголосних на прикладі назв цвіток і цвіте 
відображено у матеріалах АУМ (порівн. [ц’] > [цт’] > [тц’] (тц’вето́к, тц’в’іте́) 
[АУМ, т. І, с. 34]). 

Н.в. одн. займенника той переважно представлений двома формами: тоĭ 
та теĭ. Перша з них властива літературній мові, південно-східним говорам та 
значній частині південно-західних, друга – типово поліська [АУМ, т. І, к. 233; 
т. ІІ, к. 212; ДАРЯ, вип. ІІ, к. 69]. За сучасних обстежень у третині 
східнополіських говірок виявлено їх співіснування. Інші відповідники цих 
займенників – т’еĭ, туĭ, тот – локальні та вживаються до них.  

Чимале поширення (із 66 н.пп. в 1940-1950-х рр. до 84 н.пп. в 2010-
2016 рр.) типового для південно-східних говорів та літературної мови займ. те 
супроводжується витісненням у наддеснянський ареал нестягненої форми те́йе. 
Варіант то́йе за обох обстежень маркує контакті з російськими та білоруськими 
північні та східні говірки. Прономен то, який за останні 60-70 років збільшив 
вживання майже втричі – до 11 н.пп., не виявляє чіткої локалізації. Його, на 
нашу думку, варто кваліфікувати як росіянізм.  

Досліджувані говірки неоднорідні щодо реалізації Р.в. одн. займенника та. 
У багатій та різноманітній варіантності форм відсутня домінантна. Хоч певні 
закономірності все ж у деяких діалектних зонах простежуються. На північному 
заході внаслідок контакту з білоруськими говірками (порівн. [ДАБМ, к. 135]) 
посилилося вживання форм тайе́, тейе́. На північному сході через вплив 
суміжних південноросійських говорів більшого поширення набув варіант тоĭ. 
У межиріччі Снові та Десни (і частково Десни та Сейму) вживається займ. 
то́йі. Інші варіанти, структурно подібні до попередніх, питальник та тексти 
виявляє рідко. Чимало спорадичних форм, що побутували в 1-5 н.пп. в середині 
ХХ ст., за повторної експлорації на виявлено: та́йі, ту́йі, т’ійе́, то́йе, та́йе, 
тейі́, тийі͜е́, тойі͜е́, тайі͜е́.  

Нестягнені форми займ. та в Р.в. одн. характерні для півдня діалекту, як і 
для багатьох говорів південно-східного наріччя [АУМ, т. ІІІ, ч. 3, к. 35]. Але, на 
відміну від останніх, східнополіські варіанти зберігають типову для північних 
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говорів неоднорідну реалізацію давнього [о]. Через це, крім варіанту т’ійе́йі, в 
аналізованих говірках можна почути тийе́йі, туйе́йі, тайе́йі. 

Констатуємо стрімке поширення нестягнених форм Р. в. одн. займенника 
ця: ц’ійе́йі (12, 112, 114, 117, 122-123, 125, 127, 134-135, 137-138, 141-142, 149- 
150, 152-153, 156, 158, 161-162, 165, 167-169, 171-172, 181, 289, 307-308, 313-
314, 317, 324, 351, 353, 355), цийе́йі (107, 109, 158, 161, 166, 170, 173, 189), 
ц’уйе́йі  (117-118, 121, 144-145, 148, 151, 167, 169, 310, 314, 319, 349), цуйе́йі 
(151, 166, 189, 319, 349), ц’ойе́йі (311), цойе́йі (320), ц’айе́йі (79, 124), цайе́йі 
(86), с’ейе́йі (66),  сийе́йі (136, 140, 172) (порівн. [АУМ, т. І, к. 232]).  

На півночі діалекту вживаються коротші варіанти аналізованого 
займенника. Виявляючи різні фонетичні, граматичні тенденції, перебуваючи у 
фронтальних контактах з говорами суміжних мов, вони характеризуються 
багатством форм: сайе́ĭ (95); ц’ій́і (110, 129), ц’е́йі (96), це́йі (147, 322), ц’о́йі (9, 
11, 103, 130, 132-134, 136, 139, 160, 308), ц’ойі ́ (279), цо́йі (163, 168, 175, 186, 
188); ц’ійе́ (113, 131, 140), ц’ій́е (128, 143), ц’ейе́ (3, 5, 68, 70, 72, 76, 94, 105), 
ц’е́йе (73, 108), цейе́ (64, 67, 116, 138), цийе́ (106), ц’ойе́ (119, 120), ц’айе́ (76, 79-
80, 111), цайе́ (106), с’ейе́ (1, 67, 69, 71, 93, 96, 100, 102), с’е́йе (104), тц’ейе́ (65, 
93), тц’о́йе (16); ц’іĭ (141), цеĭ (159, 187), ц’оĭ (17), цоĭ (14, 18-19, 97, 101, 159), 
с’оĭ (157), соĭ (95); ц’е (121); йе́таĭ (13, 190), е́таĭ (5, 7-8, 190), е́тоĭ (96), е́та 
(16), е́ти (15); тейе́ (6).   

Щодо займ. та в О.в. одн. переважають нестягнені форми. 
Найпоширенішими з них лишилися тийе́йу, тайе́йу, туйе́йу. Варіант т’ійе́йу, 
властивий південно-східним говорам та літературній мові, збільшив вживання з 
9 н.пп. до 13 н.пп. Форму тойе́йу, навпаки, фіксовано вдвічі менше. У двох 
сучасних говірках вживається фонетично модифікований варіант тейе́йу. 
Північний схід лівобережнополіського говору продовжує маркувати форма тоĭ 
(загалом, для цих говірок вона типовий репрезентант род., дав., орудн., місц. 
відмінків одн. займенника та, як і в російській мові). Південніше від зони 
поширення цієї форми у мові інформаторів вельми поширеним є варіант то́йу. 
Отже, за відсутністю/наявністю кінцевого –у в подібних граматичних формах з 
урахуванням територіального поширення можна визначити українську чи 
російську природу мовного вияву. Інші двоскладові назви трапляються 
спорадично (те́йу – у 5 н.пп.) чи поодиноко (т’е́йу, тийе́, тайе́).  

Під час перевірки акцентних особливостей прономена той у Р.в і Д.в. одн. 
з’ясовано: у східнополіському діалекті, як і в більшості прилеглих південно-
східних і правобережнополіських говірок, у формах того, тому наголос падає 
на другий склад [АУМ, т. І, к. 157]. Лише в поодиноких говірках тенденція 
наголошування інша. Специфікою даного діалекту є вживання фонетичних 
варіантів цих займенникових форм, відмінних від представлених у суміжних 
українських говорах – таго́, таму́, тего́, тему́. І якщо цілком очевидною є 
субституція [о] голосним [а] в акаючих говірках, природа [е] до кінця не 
зрозуміла (можливо, зберігається за вихідною формою – теĭ).  

Аналіз карт засвідчує зростання кількості говірок, у яких різні варіанти 
займенників співіснують. Паралельне вживання форм прономенів може 
відбуватися як в ідіолекті мовця, так і в мовленні різних осіб, часом не 
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однакової вікової групи, чим створюються часткові говіркові системи.  
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в 

цьому напрямку. 
Отже, в аналізованому ареалі чимало змін у займеннику зумовлені 

впливом суміжних діалектів, насамперед південно-східного. За його підтримки 
все далі на північ проникають варіанти Н.в. одн.  в’ін, те, тоĭ, ц’а, це, цеĭ, Р.в. 
займенників одн. вона, ця – йійі́, ц’ійе́йі,  Д.в. одн. займенників я, ти, собі – 
мин’і́, тоб’і́, соб’і,́ О.в. слова вона – з н́ейу.  Зворотна тенденція впливу 
північних говірок на східнополіські південні несуттєва, стосується насамперед 
зміни наголосу в З.в. одн. займенника він. Вплив білоруських та російських 
говірок локальний, через нього помітно зросла частота вживання небагатьох 
форм прономенів: м’ін’е́ (Д.в. одн. займенника я); тайе́, тейе́, тоĭ (Р.в. одн. 
займенника та);  е́та(о), йе́та(о)  (Н.в. одн. займенників це, ця).  

На структуру прономенів впливають фонетичні зміни. Поступове 
зникнення дифтонгів змінює звукове оформлення деяких займенників. Окремі 
назви засвідчують поступову зміну в артикуляції приголосного [ц]: [ц] > [тц’] 
(тц’е, тц’еĭ, тц’е́йе, тц’о́йе, тц’а, тц’а́йа) з можливим наступним [ц’]. У  Р.в., 
Д.в. одн. займенника той на півночі діалекту помічено форми, відсутні в 
суміжних українських говірках – тего́, тему́. На обох хронологічних зрізах 
засвідчено фонетично модифіковані варіанти прономенів, які вживаються 
спорадично і з плином часу переважно зникають.  

Проведена розвідка не вичерпує всієї повноти досліджуваної проблеми, а 
тому динамічні процеси в граматичній системі східнополіського діалекту  
потребують подальшого вивчення.  
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню реалізації категорії оцінки в 

науковому тексті акад. Агатангела Кримського.  Виявлено роль оцінки при 
аналізі науковцем нового/старого знання, актуальності/неактуальності щодо 
сьогодення, вказано на засоби її реалізації.  Більше того, саме таке вираження 
оцінки характеризує досліджувані тексти як такі, що здатні формувати 
полемічний дискурс. 

Ключові слова: науковий текст, полемічний дискурс, категорія оцінки, 
А. Кримський. 

Abstract. The article is devoted to the investigation of the value category in the 
scientific text of A. Krymskyi. Defined the role of value according to the analysis 
new/old knowledge, relevance/irrelevance in accordance with modernity, indicated 
the means of realization. Furthermore such expression of the value characterizes 
investigated texts as such that are able to model the polemical discourse. 

Key words: the scientific text, polemical discourse, the value category, 
A. Krymskyi. 

Вступ. Сучасний підхід до вивчення мови перебуває в полі зору 
когнітивно-дискурсивного напряму. У цьому контексті вагомого значення 
набуває вивчення смислової структури наукового тексту [4]. Важливо 
визначити роль особистості та вплив її індивідуального стилю на розвиток 
науки, а також з’ясувати загальні закономірності розвитку науки як 
соціокультурно й ситуативно зумовленої форми суспільної свідомості. Так, для 
вивчення наукового тексту є важливим поняття пізнання, що оперує поняттям 
смислу тексту [9]. 

Огляд публікацій за темою. Наукові праці Агатангела Кримського 
ставали об’єктом дослідження багатьох мовознавців. Так, було досліджено його 
біографію й діяльність у царині сходознавства [1], погляди на історію 
української мови [13], термінотворчу діяльність і позицію в розбудові 
української Академії Наук [11]. Приділено увагу також редакторській та 
лексикографічній роботі [6]. Окремі праці А.Кримського залучалися також до 
лінгво-текстологічних досліджень [9]. Теорію оцінки активно розробляла 
Н. Арутюнова у свої працях, напр..: [2]. 
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Виклад матеріалу. Категорія оцінки визначається як сукупність 
різнорівневих мовних одиниць, які об’єднані оцінною семантикою і виражають 
позитивне або негативне ставлення автора до змісту мовлення [12]. Важливо 
зазначити, що оцінка завжди містить суб’єктивний фактор, який взаємодіє із 
об’єктивним. Оцінка відіграє особливу роль у науковому тексті, бо пов’язана 
насамперед із ціннісною орієнтацією автора у старому і новому знанні. Таким 
чином, оцінка регулює засвоєння, систематизацію і трансформацію минулого 
наукового досвіду, стимулює появу нових наукових ідей і пошук нових 
результатів, мотивує програму пізнавальних дій науковця, тобто супроводжує 
наукове знання на всьому шляху його виникнення, розвитку і кристалізації у 
тексті [12]. 

Тут розглянемо тексти "Чи важко вивчити правопис з ї?"  та «Д-р Смаль-
Стоцький. Правописна справа». Вони пов’язані із питаннями українського 
правопису, який має відігравати важливу роль не тільки в унормуванні 
української мови, а й мовної консолідації Галицької та Наддніпрянської 
України початку 20 століття. Розглянемо детальніше реалізацію 
інтелектуальних та нормативних оцінок як таких, що допомагають визначити 
особливості смислової структури текстів А. Кримського. 

Правопис мають вивчати усі незалежно від віку та рангу, але насамперед 
це стосується школярів. А. Кримський розумів те, наскільки є важливим 
український правопис як для унормування самої мови, так і для навчання цим 
нормам школярів. Основними опонентами науковця стають Б. Грінченко та 
С. Смаль-Стоцький. 

Як уже зазначалося, вивчення правописних норм відбувається у 
навчальних закладах, А. Кримський впевнений, що вивчення правил річ не 
важка, легка: «Він каже (Б. Грінченко – прим. В. А.), що це дуже важка річ, а 
мені думається, що анітрохи не важка»; «Адже галицькі й буковинські 
школярі легко навчаються»; «…таким способом школяр зовсім легко 
навчиться писати ї і і»; «Отже ж це для вас не тяжка річ»; «… і ми не чуємо, 
щоб це була для них така морока, як для російських школярів буква ҍ». 

Якщо полеміка А. Кримського із Б. Грінченком розвивається в навчальній 
(педагогічній) площині, то суперечка зі С. Смаль-Стоцьким стосується розгляду 
правописних норм із наукової, лінгвістичної точки зору, а також із урахуванням 
потреб сучасності та актуальності цих правописних норм. Ця суперечка 
конотується більшим негативом щодо опонента. Так А. Кримський дає оцінку 
правописним нормам, що їх висуває галицький дослідник, зазначаючи їхню 
неактуальність, ненормативність щодо сьогодення: «Д-р Смаль-Стоцький – 
автор давньої шкільної австро-української граматики, що навчає писати 
«бояти муть ся» (замість «боятимуться»)…»; «І все-ж на деяких неправдивих 
запевненнях д-ра Смаль-Стоцького спинитися варто»; «А вже з педагогічного, 
шкільного погляду – вбгати згадані дві неоднакові категорії звуків в спільну 
ортографію це просто злочин»; «Друга вимога проф. Смаль-Стоцького 
належить до тих, які життя вже давно одкинуло»; «До запізнених вимог д. 
Смаль-Стоцького належить і така, щоб ізнов одділяти ся од дієслів»; «Ну, та 
тепер справа з «ся» вже не актуальна». 
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А. Кримський також негативно відгукується про галицькі видання, які 
друкували твори наддніпрянських письменників відповідно до власних 
правописних норм: «Або от згадаймо повість «Люборацькі» покійного 
А. Свидницького, що попереду вийшла в Галичині, в страшенно перекрученому 
вигляді проти первопису»; «Я міг-би додати ще й свої спомини про те, як 
галичани калічили мені мою власну мову». Високо оцінює науковець діяльність 
галицької «Правди», бо вона трималася «принципа – не заводити якогось 
сепаратного новопридуманого галицького правопису, а мати один спільно-
український – галицька «Правда» трималася, аж доки існувала». 

Автор наголошував на важливості консолідації українських земель та 
стверджував, що основою для єдиної літературної мови має стати 
наддніпрянський діалект, бо: «для тих далеких східніх українців навіть 
наддніпрянська (тоб-то центральна) мова буває часами тяжка для 
розуміння». Так, заради унормування української мови А. Кримський допускає 
можливість того, що «говори повинні принести жертву для других говорів». 

Науковець вітає рішення галицьких науковців щодо наддніпрянської 
основи українського правопису: «І ми, нещодавно, всі змогли прочитати акт 
великої всеукраїнської національної свідомости галичан – лист од Наукового 
Товариства ім. Шевченка у Львові до Наркомпросу У.С.Р.Р. у справі 
запроектованого остаточного українського правопису». 

Ще одна, не менш важлива оцінка, яку варто виділити окремо, є оцінка 
міри. У текстах А. Кримського вона слугує для вираження згоди/незгоди із 
думками опонента: «… та й зовсім згоджуюся з його думками…»;  «я до краю 
пристаю на всі його інакші думки про галицьку правопись»; «а мені думається, 
що анітрохи не важка». Або ж коли хоче підкреслити певне явище, вказати на 
недоліки у роботі деяких науковців: «Тільки той з українців, який геть до краю 
одкинувся б од живого українського ґрунту…»; «Праця д. Шимоновського… 
анітрохи не вичерпує матеріалу XVI–XVII ст.»; « «Описанье събору 1596 року» 
зовсім не стоїть самітно серед українських літературних пам’ятників XVI–
XVII в.»; «Я міг би із наших пам’ятників 17-го віку навести д. Гнатюкові цілу 
гору всяких виписок…»; «Я анітрохи не вагаюся сказати галичанам». Оцінка 
міри у А. Кримського набуває абсолютного вираження і реалізує крайні, 
категоричні погляди автора на явище. 

Найтиповішим мовним вираженням оцінки у наукових текстах 
А. Кримського є прикметник, також оцінка можу бути виражена 
прислівниками. 

Висновки. Дослідження дало змогу прослідкувати реалізацію категорії 
оцінки у науковому тексті А. Кримського. Насамперед вона реалізується через 
інтелектуальні та нормативні підтипи оцінок, адже аналізовані тексти 
стосуються правописних питань. Таким чином, реалізації категорії оцінки дає 
змогу визначити особливості авторського мислення, його ставлення до того чи 
іншого явища, з’ясувати роль особистості у виробленні єдиних правописних 
норм. Отже, оцінка, насамперед у рецензії, відіграє першорядне значення, бо 
вказує на ставлення рецензента до рецензованого матеріалу, визначає 
достовірність знання (фактів), слугує важливим елементом при аргументації, 
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дає змогу читачеві зробити висновки про актуальність/неактуальність 
інформації, має змогу впливати на читача емоційно та ін. Категорія оцінки 
найчастіше виражена прикметниками та прислівниками. Цю особливість можна 
пояснити тим, що як і прикметник, так і прислівник виражають ознаку 
предмета або ознаку дії, якості, стан предмета й апріорі містять оцінну 
семантику. Отже, категорія оцінки стає одним із ключових компонентів при 
конструюванні полемічного дискурсу. 
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Аннотация.  Динамика пространства и времени находит свое отражение 

в жизни города, занимая прочные позиции в языковой картине города. 
Названия улиц, площадей, бульваров, представляют интерес не только как 
факты топонимики, они создают семиотическое пространство, наиболее 
важные "места памяти". В статье рассматриваются особенности 
мотивации городской топонимики как семиотические, лингвистические и 
культурные проблемы. Анализ языкового материала основан на описательном 
методе. Результаты исследования позволяют расширить понимание 
мотивационного потенциала городской топонимики.     

Ключевые слова: семиотика, мотивация, история, культура, престиж, 
урбанизм.    

Abstract: the Dynamics of space and time reflected in the history and current 
life of the city, gives this concept a strong position in the language picture of the 
world. The names of streets, squares, boulevards are of interest not only as facts 
toponymy, they create a semiotic space, the most important "place of memory". The 
article considers the peculiarities of motivation of the urban toponymy in the light of 
semiotic, linguistic and cultural problems. Analysis of linguistic material is based on 
descriptive method. The research results allow to expand the understanding of the 
motivational potential of the urban toponymy. 

Научный взгляд в будущее 83 



 Том 3. Выпуск 6                                                                                                                      Философия и филология 

Key words: semiotics, motivation, history, culture, prestige, urbanism. 
Введение. 
Актуальность исследования урбанистической семиотики объясняется во 

многом значением реальности город для современного общества. Городской 
ландшафт представляет собой интерес для географов, историков, архитекторов, 
писателей и др., так как городское пространство обладает своими образами, 
символами, знаками, «в которых, - полагает Ю.В.Рождественский, - передается 
социальная семантическая информация, выражаются мысли и чувства для себя 
и для других…»[4, c.23] Эта информация и семиотична. Согласно В.В.Иванову, 
одной «…из самых существенных семиотических особенностей большого 
города, по-видимому, с самого начала его истории является… наличие 
нескольких одновременно используемых семиотических систем». [2,c.173] Мы 
рассматриваем семиотику, вслед за Ю.С.Степановым, «как науку о любых 
объектах, несущих какой-либо смысл, значение, информацию (такими могут 
быть одежда, моды, меблировка помещений, планирование и архитектурное 
оформление, внутреннее и внешнее пространство и т.д.) – вне зависимости от 
того, прощупывается ли в таких системах или нет (чаще всего ответ был: нет) 
какая-либо внутренняя организация, подобная организации высказывания в 
языке». [5, c.10]  

Результаты исследования. 
Город обретает очертания семиотизированного пространства в языковой 

картине как дискурс, «одушевленный» присутствием человека с его обыденным 
существованием. Отсюда – постоянное стремление лингвистов, философов, 
социологов и культурологов (С.В.Пирогов, Д.С.Лихачев, Ю.С.Степанов, 
М.Вебер, Л.Вирт, М.де Серто, Г.Дебор, А.Лефевр и др.) дать свое вùдение  
города вообще,  рассказать о родном городе. «Город посылает и получает 
послания. Эти послания. – по мнению А.Лефевра, - воспринимаются или не 
воспринимаются (кодируются и дешифруются или нет»  (Пер. Л.К.)1[9, с.70]. 

Мы постоянно наблюдаем рождение новых форм городского дискурса, 
вследствие того, что в городе сконцентрированы не только институциональные 
и материальные факторы урбанизма, но и огромное количество населения, что 
подразумевает постоянное заострение социальной информации и речевых 
характеристик, которые отличают  образ жизни современного города.  

В языковой картине города аккумулируются национальный язык и 
региональные и диалектные формы. Нахождение в одном пространстве разных 
культур создает особую семиотику, представленную, в частности, в названиях  
улиц, бульваров, площадей, которая концентрирует историю населенного 
пункта, а также представления городских властей и жителей о культурном, 
историческом и экономическом значении этого места проживания. 
Обозначение улиц, присваивание им названий – это социально-культурный 
феномен, важнейшее «место памяти» людей, населяющих любой город.  «В 
точном смысле этого слова, - утверждает социолог П.Нора, - это место, как 

1 « La ville émet et reçoit des messages. Ces messages se comprennent ou ne se comprennent pas (se codent ou se 
décodent ou non)». 
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правило, локализуемое, в котором национальное общество помещает 
собственные воспоминания и которое обществом утверждается как памятное 
место». – Пер. Л.К.).[11,c.16] 2 

Городская топонимика грамматична - она представляют собой систему 
означаемых  (улицы, площади, бульвары, авеню и т.д.) и означающих (имена 
исторических деятелей, название исторических событий, особенности 
географического ландшафта, название профессий, гильдий и пр.). Словарь 
названий городского пространства разнообразен (avenue, boulevard, allée, 
esplanade, quai, etc) и постоянно пополняется новыми терминами для 
обозначения урбанистических зон (zone, ZAC, ZUP, etc.), видов недвижимости 
(cité, HLM, résidence, etc), частей города (centre, périphérie, banlieue, etc.). Весь 
комплекс формантов городского пространства (многоквартирные дома, 
административные здания разного назначения, культовые здания, парки, 
бульвары, проспекты, мосты, площади, улицы, переулки, тупики) существует в 
городе в неразрывном социо-культурном единстве. Эта «морфологическая», по 
словам французского философа Ле Бра, система призвана семиотизировать не 
только городской ландштафт, но и  социальные группы, населяющие каждую 
«морфему».[8, c.145]  Урбанистическими терминами (banlieue, cité, quartiers 
sensibles) обозначаются в муниципальном нарративе участки городского 
пространства, с помощью которых возможно описать не только ландшафт, но и 
категории населения, проживающие в этом пространстве. Объекты 
муниципальной деятельности - это также «места памяти», представляющие 
исторический и социо-экономический интерес.   

Урбанистический дискурс г.Брив в провинции Овернь семиотизирует 
исторический аспект его жизнедеятельности. В этом городке сохраняются 
названия улиц согласно тем профессиональным занятиям, которые там 
осуществлялись по преимуществу: Rue du Cros du Four (Cros – может быть 
фонетическим вариантом старинного названия хлебопекарен), Rue des Tanneurs 
(улица кожевников). Площади и улицы хранят память о крестовых походах: 
Place de la Mission (миссионеры-крестоносцы проходя по этим городкам, 
возводили Святые кресты); Rue Saint Maurice (главный храм городка, 
названный в честь его святого покровителя). Старые названия сообщают о 
важных когда-то для существования города коммунальных услугах: Place du 
Lavoir – посреди этой площади возвышается каменная ванна для общественной 
стирки белья. Некоторые площади названы согласно их пространственной 
форме: Place de la Conche (старое название формы раковины). Несколько 
названий улиц обозначают главные магистрали, связывавшие Брив с другими 
городами: Rue de la Grande Chaussade (Chaussée, chemin ...etc), Impasse de la 
Petite Chaussade, Rue du Chateau. 

Процесс наименования улиц сводится, в общих чертах, как и любой 
процесс номинации, к проблеме «выбора признака (мотивация) и его 
выражения во внешней форме наименования (мотивированность)».[1] 

2 un lieu de mémoire est un lieu souvent localisable dans laquelle une société nationale entasse ses propres souvenirs 
et que la société constitue comme un lieux de mémoire»  
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«Обозначить или назвать место или пространство – пишет Анри Лефевр, – это 
общественный акт…» (Пер. Л.К.) – (« Désigner ou nommer un lieu ou un espace 
est un acte social..) [9,c.13] Так, в маленьком городке Брив в провинции Овернь 
несколько названий улиц обозначают главные магистрали: Rue de la Grande 
Chaussade (Chaussée,chemin ...etc), Impasse de la Petite Chaussade, Rue du 
Chateau. mes (relativement) stabilisées.  

Мотивация названий улиц, таким образом, отвечает  нескольким 
критериям: обозначение формы улицы, основной деятельности или социальной 
принадлежности проживающих на ней, обозначение культового здания, иногда 
– имя важной персоны, обосновавшейся на той или иной улице. Городские 
топонимы представляют, согласно мнению французского социолога, 
несомненный интерес. С социологической и исторической точек зрения, - 
утверждает Фр.Лемдофер, - процесс наименования улиц отражает историю 
развития общества: «Du point de vue sociologique et historique, il est intéressant de 
considérer l’origine sociale de la nomination et son rôle dans la constitution 
des toponymes urbains».[10,c.13]. 

Так, в городах регионального значения (Брив-ля-Гайярд, Лимож, Грасс, 
Экс-ан-Прованс) названия улиц в старой части города отвечает нескольким 
критериям: 

- форма и местоположение относительно центра города:  rue Basse 
(нижняя), 

- основная деятельность населения: de Frappe (чеканка), des Pâtissiers 
(кондитеры), de la Poterie (гончары), des Carbonnières (угольщики), des 
Echevins (городские советники), des Précheurs (доминиканцы), des 
Tanneurs (кожевенники), de la Verrerie (стекольщики); 

- обозначение культовых зданий: церкви St.-Josef, St-Grégoire, Ste-
Ambroise, 

- обозначение важных городских сооружений: de l’Entrepôt (склады), 
Grenier (зернохранилище), des deux Porches (две паперти), des Puits Neufs 
(новые колодцы), Fontaine d’Argent (фонтан). 

- Наименования площадей, появившиеся практически  одновременно с 
улицами, как один из необходимых видов организации городского 
пространства, отражает в своих названиях принципы, схожие с 
названиями улиц: 

- функциональное назначение: de la Halle (рынок), des Tanneurs 
(кожевенники); 

- культовые сооружения: St. Pierre, St.Martin, des Soeurs, Aumone Vieille 
(церкви, монастыри); 

- административные функции: de l’Hôtel de Ville (ратуша). 
Названия  улиц, как и названия самих французских городов,  запечатлели 

эпоху строительства храмов и монастырей. Некоторые из этих названий были 
заменены во времена Великой Французской революции 1789 г., но позже в XIX 
веке им вернули старое название. Так, большие и малые города по-прежнему 
называются по имени святого покровителя (Saint Etienne, Saint Quentin, Saint 
Malo, Sainte Agathe, Sainte Сatherine, Saint Flour). Названия улиц в честь святых, 
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которым был посвящен храм на той или другой улице, сохраняются и 
находятся они, как правило, в центре города. Но, как ни странно, эти улицы на 
протяжении всего ХХ в. находились вне зоны пристального внимания 
муниципальных урбанистов, вследствие чего они постепенно заселялись 
мигрантами, вытеснявшими коренных жителей. Так, в Париже печально 
известен квартал Сен-Дени, в Бордо – улица Сен-Жам. Между тем, эти улицы 
нередко представляют собой «места памяти» национального значения. Так, на 
улице Сен-Жам, заброшенной властями и фактически превращенной в опасную 
зону, покинутую коренными жителями, находится здание типографии, где были 
изданы в 1580 г. «Опыты» Мишеля Монтеня.[6]  

Городская семиотика демонстрирует чередование тех наименований, 
которые возникли благодаря как самим жителям, так и  институциональным 
процедурам. Начиная с XVII века, с эпохи расцвета монархии, и позже, вплоть 
до Х1Х века названия улиц возникают вследствие политического решения 
присоединения провинций,  символизируя процесс объединения нации.  
Особенно отчетливо процесс присвоения имен почетных граждан, имевших 
большие заслуги перед государством, был проявлен в эпоху Революции. 
Знаменитая триада названий улиц (Гамбетта-Республика-Виктор Гюго) 
наблюдается почти во всех французских городах.  

В связи с развитием урбанизма в ХХ веке мотивация городской 
топонимики существенно меняется -  администрация вынуждена называть 
улицы еще на стадии планирования новых кварталов, когда невозможно 
предвидеть ни экономические, ни культурные, ни религиозные или 
либеральные предпочтения жителей. Поэтому им присваиваются названия 
согласно принятому в обществе «реестру эталонов», отражающему ценностные 
ориентиры общества.[3,c.89-90] Как правило, улицам даются имена известных 
деятелей национальной культуры и истории (Фрагонар, Карно, Мирабо, 
Генерал Де Голль) или, что актуально для муниципального нарратива, прибегая 
к критериям политической целесообразности. Так, во  французских городах 
появляются наименования в честь американских политических деятелей: авеню 
du Pdt Roosevelt; бульвары:  du Général Koenig; площадь Кеннеди. В новых 
районах семиотическая картина мотивирована урбанистической деятельностью 
администрации, но отнюдь не отражает языковое творчество населения. 
Таковы, например, названия улиц  г.Грасс ( Raspail, P.Dejean, P. De Salvandy, 
Alfred de Musset, H.Brisson, du Général Dalton, Léon Cladel, du Général Verninac), 
в которых запечатлены имена исторических деятелей национального масштаба, 
но не имеющие непосредственного отношения к истории г.Грасс. Современное 
общество потребления присваивает себе городское пространство как 
потребительский товар, который должен быть  престижным. Общество 
потребления, как писал Ги Дебор, опирается на критерии внешней 
престижности, «оно фундаментально спектаклистно»: «La société qui repose sur 
l'industrie moderne … spectacliste» [7,c.21]      

Авеню и бульвары – новации в урбанизме - возникали в эпоху активного 
урбанизма, начиная, главным образом, с XIX века, поэтому в их названиях 
прослеживается культурная и историческая мотивация, которой 
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руководствовались городские власти: авеню Georges Dumas, de la Liberation 
(освобождение от немецкой оккупации), Garibaldi. И только отчасти сохранялся 
«исконный» принцип: place des Bénédictins (пл. ордена  Бенедиктинцев). 

В качестве итогов проведенного исследования отметим:  
1.Город постоянно расширяет свое семиотическое пространство, что 

способствует формированию нового урбанистического дискурса. Поэтому 
город становится не только жизненным пространством, но и  текстом.    

2. Семиотика города отражает социальные изменения в жизни населения, 
его культурные запросы, реальные и воображаемые ценности: проживание в 
центре или на окраине, в престижном пригороде или в производственной зоне. 
Отношения между населением города и наименованиями  городского 
пространства символизируют реальные, исторические и дискурсивные 
факторы.  
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Аннотация. В данной статье автор описывает основные моменты 
общественно-политической жизни казахског общества в период 
революционных потрясений 1917 года. Автор обращает внимание, что в 
данный период в Казахстане, как и во всей России, закладывались основы 
демократического развития общества, зарождались основы многопартийной 
системы, плюрализм мнений. 

Ключевые слова: история Казахстана, казахское общество, революция 
1917 г., демократизация, многопартийность. 

Вступление. 
В феврале 1917 года в России победила буржуазно-демократическая 

революция. Она оказала огромное влияние на ход социально-политических 
процессов во всей бывшей Российской империи. Эта революция подняла 
политическую активность народных масс до небывалой высоты. Впервые после 
долгих веков монархического правления народ, казалось, получил возможность 
самостоятельно решать свою судьбу. Академик С.З. Зиманов в связи с этим 
писал: «Накопившийся гнев народа прорвался наружу с огромной силой, но, 
можно сказать, беспорядочно. Свержение царя и его сатрапов было воспринято 
в аулах как начало общественного обновления, как удар по засилью царских и 
туземских чиновников» [1, с.86]. Под влиянием революционных событий, 
которые происходили в центре России, по всему Казахстану наблюдался рост 
политической активности населения, к общественной жизни приобщились 
самые различные слои казахского общества. 

Основной текст. 
Весть о событиях в Петрограде быстро распространилась по всей России и 

достигла ее национальных окраин, в том числе и Казахстана. Народные массы 
Казахстана с воодушевлением и надеждой восприняли весть о свержении 
самодержавия. Во многих городах и поселках прошли митинги, демонстрации и 
собрания, в которых приняли участие рабочие, крестьяне, солдаты, 
интеллигенты, предприниматели и представители других слоев населения. Из 
тюрем были освобождены политические заключенные, получили амнистию 
тыловые рабочие. Активность народного движения в Казахстане была 
направлена на слом ненавистного колониального аппарата, снятие и наказание 
местных чиновников. 

По инициативе Советов рабочих и солдатских депутатов были отстранены 
от занимаемых должностей многие представители колониальной власти. В 
марте-начале апреля 1917 года были арестованы или смещены почти все 
военные губернаторы областей Казахстана и начальники уездов. 30 марта 1917 
года совместными усилиями Ташкентского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, Совета мусульманских депутатов, а также крестьянских союзов был 
смещен со своего поста генерал-губернатор Туркестанского края Куропаткин. 
Вместо упраздненной администрации 7 апреля 1917 года был образован 
Туркестанский комитет. 

Одним из первых показателей политической активности населения стало 
формирование различных комитетов (общественных, гражданских, 
коалиционных и т.д.) и общественных организаций. Временное правительство, 
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не в силах воспрепятствовать этому процессу, подготовило специальное 
Положение о временных органах власти. По этому документу 
предусматривалось создание территориальных гражданских комитетов. Эти 
комитеты возникали как по требованию революционных митингов и собраний, 
так и по инициативе городских дум и общественных организаций. Весной 1917 
года были образованы Омский коалиционный комитет, в Петропавловске - 
Временный комитет общественной безопасности, в Семипалатинске - 
областной исполнительный комитет общественных организаций и армии и т.д. 
Большинство этих комитетов поддерживало политику Временного 
правительства. Высшие чиновники местной администрации в Казахстане 
жаловались на то, что комитеты «смещают агентов и уполномоченных 
центральной власти, самостоятельно назначая вместо них других лиц… 
Препятствуют осуществлению весьма важных правительственных 
мероприятий», и, что «подобные действия комитетов вносят полный хаос в и 
без того расшатанную хозяйственную жизнь страны… и подрывают авторитет 
Временного правительства в глазах широких масс» [2, с.286]. 

Основная масса казахского населения, в том числе и представители 
национальной интеллигенции, с самого начала Февральской революции 
приветствовали свержение царизма и оказывали всяческую поддержку 
Временному правительству, его комиссарам и местным органам. Областные 
казахские комитеты тесно сотрудничали со всеми общественными 
организациями и комитетами, а также с органами Временного правительства. В 
местных органах Временного правительства работали А. Байтурсынов, А. 
Букейханов, М. Тынышпаев, М. Дулатов, М. Чокаев и другие. 

В периодической печати появились статьи, которые приветствовали 
свержения царя и образование Временного правительства. Газета 
«Туркестанский курьер» в марте 1917 года писала: «Переворот совершен, 
возврата к прошлому нет. Победа над внешним врагом теперь обеспечена. 
Временное правительство арестовало всех министров и тех лиц, которые 
готовили тайное предательство Родины. Переворот совершился бескровный, 
власть не в руках случайных политических авантюристов, а в руках 
избранников народа, с председателем Государственной думы во главе» [3, с.67]. 
Газета «Алаш», созданная К. Тогусовым, направила приветственную 
телеграмму в Петроград на имя князя Львова, председателя Государственной 
думы Родзянко и председателя мусульманской фракции Тевкелева: «Мы, 
казахи Туркестана, от всей души радуемся новым переменам и падению 
кровавого царского режима. И от имени всей свободной России поздравляем 
Вас!» [4]. 

В обстановке возросшей политической активности по всему Казахстану 
были проведены областные казахские съезды, на которых рассматривались 
задачи казахов в борьбе за национальное освобождение, решение земельного 
вопроса, религиозных, культурных и других проблем. Наиболее крупным и 
значимым по своей деятельности был Тургайский съезд. На съезде 
присутствовали не только делегаты этой области, но и Акмолинской, 
Семипалатинской и Сыр-Дарьинской областей, а также представители 
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мусульманских организаций Татарии, Башкирии, Узбекистана, Оренбурга и 
других. Тургайский съезд высказался за демократическую, парламентскую 
республику в России, созыв учредительного собрания. Съезд рассмотрел 
вопросы о возвращении казахскому народу земель, отнятых в переселенческий 
фонд, о прекращении землеустроительных работ в Туркестанском крае, об 
уравнении женщин в правах с мужчинами, о развитии школьного образования и 
т.д. 

Юг Казахстана находился под сильным влиянием мусульманского 
движения, это нашло отражение в работе Семиреченского областного съезда. 
Семиреченский съезд требовал равенства религий, создания мусульманского 
духовного управления в Петрограде, а в пяти степных областях создать особое 
духовное управление мусульман – «Казахстан». 

В областях и уездах появились различные рабочие, мусульманские, 
молодежные и т.д. организации. В этот период учащаяся молодежь Омска, 
Петропавловска, Семипалатинска, Ташкента создала молодежные кружки и 
организации, главной целью которых была культурно-просветительская 
деятельность среди населения. В эти годы были созданы молодежные 
организации «Еркін дала» в Оренбурге, «Бірлик» в Омске, «Жаз қазақ» в 
Уральске, «Революционный союз казахской молодежи» в Мерке и т.д. Эти 
организации не имели определенной программы, были различными по своему 
составу, но главное то, что они искренне желали просвещения своему народу, 
стремились пробудить народ к знаниям, свободе и независимости. 

Приобщились к политической жизни края и вернувшиеся с фронта 
тыловые рабочие. Испытав все ужасы войны, они активно включились в 
общественно-политическую жизнь страны. Огромное влияние на рост 
политического сознания тыловиков оказало их общение с русскими рабочими и 
солдатами. Они приступили к созданию своих организаций в борьбе за 
преобразование общества. В июле 1917 года в городе Верном был образован 
«Союз чернорабочих».  

Оценивая роль и значение комитетов и общественных организаций в 
политической жизни Казахстана в данный период, следует отметить, что они 
дали первый опыт демократического государственного управления и вовлекли 
в ходе своей деятельности тысячи людей в непосредственный политический 
процесс, приобщили их к активной общественной жизни. 

Другим фактором, который оказал глубокое воздействие на ход социально-
политических процессов в Казахстане, стали Советы, не признававшие 
Временное правительство, и фактически являвшиеся параллельной формой 
власти на всей территории России. Их образование и практическая 
деятельность с февраля по октябрь 1917 года сыграли значительную роль в 
расстановке политических сил в системе государственных и общественных 
органов управления в регионе. Под давлением народных масс Советы 
отстраняли от власти чиновников старого режима, брали на себя инициативу по 
урегулированию национальных отношений, решали продовольственные 
вопросы, выносили решение о введении 8-часового рабочего дня, защищали 
рабочих от произвола предпринимателей. Начало созданию Советов положили 
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мартовские митинги, демонстрации и собрания, которые проходили по всему 
Казахстану. В начале марта 1917 года в Оренбурге, Ташкенте и Омске прошли 
выборы в Советы, состоялись их первые заседания, которые имели особое 
значение, для распространения влияния Советов на всю территорию края. 
Вскоре после Советов рабочих и солдатских депутатов повсюду стали 
возникать Советы крестьянских депутатов.  

В Казахстане возникновение и деятельность Советов имело некоторые 
специфические черты. Советы в Казахстане по своему составу были 
интернациональными, руководящая роль в них принадлежала 
мелкобуржуазным партиям. Между исполнительными комитетами Временного 
правительства и Советами по некоторым вопросам существовало согласие. Они 
вместе вели работу по разрушению царского административного аппарата, 
освобождали политических ссыльных и заключенных, совместно пытались 
решать вопросы экономического плана. Поэтому народные массы доверительно 
относились и к Советам, и к органам Временного правительства долгое время. 

В Центральной Азии и на юге Казахстана в это время образовались Советы 
мусульманских депутатов. 16-21 апреля 1917 года в Ташкенте состоялся I 
краевой (Туркестанский) съезд Советов мусульманских депутатов, который 
поддержал Временное правительство, призвал к подготовке учредительного 
собрания и выбрал делегатов на Всероссийский мусульманский съезд. 

В активизации общественно-политической жизни Казахстана важную роль 
сыграли политические партии России, в особенности, их местные организации 
и группы. Представители кадетской, меньшевистской, эсеровской, РСДРП (б) и 
других партий существовали и действовали на территории Казахстана, втягивая 
в свои ряды все новых и новых членов казахского общества. В Казахстане 
большое распространение получили эсеровские организации и группы. 
Представители этих партий действовали в Семипалатинске, Петропавловске, 
Актюбинске, Акмолинске, Чимкенте, Туркестане и в других городах 
Казахстана. Петропавловская организация провела в мае 1917 года городскую 
партийную конференцию, а еще раньше ее представители участвовали в работе 
в Западносибирской конференции эсеров. Эсеры Казахстана имели тесную 
связь с ЦК партии. Их делегаты участвовали в Западносибирской конференции 
и Ш съезде партии, который проходил в Москве (май 1917 г.). Популярные 
лозунги эсеров («Землю надо отдать тем, кто ее обрабатывает», «Земля – 
собственность всего народа»), осуждение царизма, их выступления на 
крестьянских съездах о необходимости защиты интересов крестьян и т.д. – все 
это, плюс яростные нападки на большевиков и меньшевиков-
интернационалистов, усиливали их влияние на местах. Эсеры пытались 
установить свою гегемонию в уездах и областях. К лету 1917 года они заняли 
большинство в руководстве всех советов Казахстана. Массы людей вступали в 
организацию эсеров под влиянием революционного подъема и, к тому же, эта 
партия считалась самой модной.  

Представители кадетской партии, которые называли себя «партией 
народной свободы», активно действовали в Семипалатинске, где издавалась ее 
газета «Свободная речь». Кроме этого, местные отделения этой партии 
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находились в Петропавловске, Кустанае, Уральске, Усть-Каменогорске. В 
политическом плане кадеты целиком поддерживали внешнюю и внутреннюю 
политику Временного правительства, выступали за войну до победного конца, 
за преобладание «государственных интересов» над нуждами крестьян-
переселенцев и казахского населения. 

После свержения самодержавия выходит из подполья социал-
демократическая партия рабочих. Постепенно растет и крепнет ее влияние 
среди населения Казахстана. В Казахстане в составе этой партии меньшевики и 
большевики действовали совместно, что сильно отличало их от многих 
регионов России. Работой местных социал-демократов руководили социал-
демократы Ташкента, Омска и Оренбурга. Ядром этих организаций были 
рабочие железнодорожных мастерских, крупных промышленных предприятий 
и рудников. Кружки и организации социал-демократической партии 
действовали во всех крупных городах Казахстана. 

Несмотря на все многообразие течений в тот период, можно выделить два 
основных направления национально-освободительного движения в Казахстане, 
которые были наиболее характерны для казахского общества в силу 
особенностей политического развития. С одной стороны, существовало 
традиционное течение, тесно связанное с мусульманским движением. 
Сторонники этого направления считали, что к улучшению жизни народа можно 
прийти с помощью справедливых и гуманных положений ислама. Второе 
направление зародилось под влиянием идей Запада о демократическом 
развитии общества. По сути, оба эти направления были для того периода 
прогрессивны и направлены на улучшение жизни казахского народа. Эти два 
направления четко выделились в период нового революционного подъема и в 
годы первой мировой войны на страницах казахской периодической печати по 
вопросам языка, быта, оседания, развития школ и т.д. В этой дискуссии 
постепенно обозначились мнения будущих сторонников политических партий 
«Алаш» и «Уш жуз».  

В июле 1917 года в Оренбурге состоялся Первый Всеказахский съезд, в 
котором принимали участие представители почти всех областей Казахстана. 
Значение этого съезда для дальнейшего развития политической ситуации в крае 
было очень велико. Фактически на этом съезде оформилась казахская 
политическая партия «Алаш». Лидерами партии «Алаш» стали Алихан 
Букейханов, Ахмет Байтурсынов и другие представители казахской 
национальной интеллигенции. Ее основу составили выходцы из различных 
слоев казахского общества, получившие европейское образование в различных 
учебных заведениях Москвы, Петербурга, Омска и других городов России, а 
также представители степной аристократии, учителя, переводчики, чиновники 
различного ранга. Вначале эта часть общества выступала на стороне кадетов. 
Но не согласие с кадетами в вопросах государственного устройства, решении 
земельного вопроса привели к тому, что А. Букейханов публично заявил о 
своем выходе из ее состава. 

В ноябре 1917 года в Казахстане появляется еще одна национальная 
политическая партия «Уш жуз», которая объявила себя Казахской 
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социалистической партией. Эта партия, выражая интересы беднейших слоев 
населения и части национальной интеллигенции, пыталась поддержать 
демократические преобразования в стране. В начальный период своего 
существования она поддерживала партию левых эсеров, на нее также оказывало 
сильное влияние мусульманское движение. Партия просуществовала до лета 
1918 года. Организатором и идейным вдохновителем ее был Кольбай Тогусов.  

На базе мусульманского движения, которое было сильно распространено в 
южных частях Казахстана, в марте 1917 года в Ташкенте образовалась партия 
«Шуро-и Исламия» (Совет исламистов). Эту партию возглавили видные 
политические деятели региона М. Чокай, М. Ханов, К. Чанышев. В ее состав 
вошли представители местных торгово-промышленных кругов, часть 
интеллигенции и мусульманского духовенства, которые играли значительную 
роль в политической жизни Туркестана. Местные организации этой партии 
возникли в Чимкенте, Аулие-Ате, Перовске и других городах. Надо отметить, 
что мусульманское движение наряду с защитой устоев шариата и адата в 
качестве духовного развития народа, отстаивали и демократические 
требования: равноправие всех наций и народов, 8-часовой рабочий день, 
бесплатное начальное образование. 

В сентябре 1917 года состоялся съезд мусульманских организаций 
Российского Востока, в котором принимали участие делегаты Туркестана, 
Уральской и Тургайской областей, провозгласили об образовании партии 
«Иттифак-и-муслимин» (Союз мусульман) [5, с.82]. Эта партия больше 
известна как партия туркестанских федералистов. Члены этой партии 
выдвигали идею туркестанской территориальной автономии в составе 
Российской федеративной республики. Несмотря на свой религиозный 
характер, это направление вместе с тем отражало общенациональные интересы 
определенных слоев населения.  

Надо отметить, что само мусульманское движение не было однородным в 
этот период. По словам исследователя Садыкова Б.И.: «Революционные 
процессы, разворачивавшиеся в Петербурге и России после падения царского 
правительства, вызвали поляризацию сил в мусульманском обществе: в 
Туркестане определились две группы, соперничавшие за культурное и 
моральное влияние. Это джадиды и улемисты, их соперничество в дальнейшем 
переросло в политическую борьбу. Джадиды восприняли Февральскую 
революцию, как начало новой эры…Улемисты, представлявшие традиционную 
местную элиту, пытались оградить мусульман от нарождавшегося нового 
общества» [6, с.56].  

Наряду с этими группами и организациями в Усть-Каменогорске, 
Петропавловске, Семипалатинске действовали чехословацкие комитеты, в 
Семипалатинске – отделение польской демократической партии, в Аулие-Ате – 
союз республиканцев, в Уральске, Гурьеве, Петропавловске, Павлодаре, 
Кокчетаве, Семипалатинске возникли отделения казачьей партии. 

Февральская революция, которую с нетерпением и надеждой восприняли 
казахи, не решила их насущных проблем. Временное правительство 
продолжало прежнюю политику самодержавия в Казахстане. По-прежнему 
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оставались в силе старые царские законы, не решался земельный вопрос, не 
рассматривался вопрос о государственном устройстве нерусских народов, свою 
деятельность продолжало Переселенческое управление, амнистированы были 
участники карательных отрядов, подавивших восстание 1916 года. Тем самым 
оно разоблачило свою истинную суть, и постепенно народные массы начинают 
терять в него веру.  

По мере развития революции национально-освободительное движение в 
Казахстане усиливалось. Народные массы, видя, что Временное правительство 
не желает решать основных вопросов свершившейся революции: свободы, 
равенство, земельного и национального вопроса, сами поднимаются на борьбу. 
На промышленных предприятиях Казахстана активизируется рабочее 
движение. Рабочие требовали введения 8-часового рабочего дня, повышения 
заработной платы, улучшения материального и правового положения. В ряде 
мест борьба рабочих принимала острый характер. В апреле 1917 года по 
требованию рабочих были арестованы представители администрации 
Риддерской железной дороги. По инициативе рабочих и местного Совета 
рабочих депутатов весной и летом 1917 года был введен 8-часовой рабочий 
день на предприятиях Петропавловска, Семипалатинска, Уральска, Перовска и 
других городов. 

Революционные события в центре страны оказывали огромное влияние на 
окраины России. В городах и селах Казахстана проходили народные митинги, 
на которых осуждались действия Временного правительства. Все чаще звучали 
лозунги, которые выражали недоверие Временному правительству. Массовые 
выступления казахских шаруа, крестьян-переселенцев, рабочих происходили по 
всему Казахстану. Под влиянием революционных событий в стране участились 
выступления казахской бедноты против байства. В ряде волостей и аулов 
бедные казахи захватывали земли баев, сенокосы, смещали волостных 
управителей и уездных старшин. В переселенческих селах и станицах сельская 
беднота захватывала земли переселенческого управления и богатых казаков. 
Многие казахи в этот период все чаще и чаще обращаются с жалобами не к 
представителям местных органов Временного правительства, а в Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Например, казахи 
Ташкентского уезда подали в Ташкентский уездный Совет солдатских 
депутатов заявление-прошение. В нем говорилось: «Мы, киргизы-кочевники, 
заявляем Совету, что в настоящее время мы переживаем очень тяжелое 
бедствие – бескормицу и голод. Нет корма для скота и нет пищи для людей. И в 
такое тяжелое время мы, киргиз, не организованы и у нас до сих пор 
представители старой власти притесняют народ и по дорогой цене в свою 
пользу продают населению хлеб, сахар, которые они получают от уездного 
комитета. Просим Совет солдатских депутатов помочь нам: 1. Организовать 
Ташкентский Совет киргиз кочевников. 2. Разобрать дело о злоупотреблениях 
теперешней нашей администрации и помочь ее устранить. 3. Установить связь 
между Советами солдатских и рабочих депутатов и Советами киргиз 
кочевников. 4. Способствовать Совету киргиз кочевников иметь своего 
представителя в уездном комитете» [7, с.22]. 
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Заключение и выводы. 
Анализируя влияние Февральской революции на социально-политическую 

ситуацию, можно сказать, что она характеризовалась многообразием 
политических форм, событий и явлений, которые в свою очередь осложняли и 
ослабляли единство национально-освободительного фронта. Своеобразие 
общественно-политического положения в отдельных регионах заключается в 
том, что в результате активного сотрудничества самых различных слоев 
населения, происходило тесное переплетение общественных организаций с 
советами и комитетами. Во многих городах Казахстана одновременно 
действовали различные формы власти, такие, как, городская дума, комитеты 
общественных организаций, комиссары Временного правительства, Советы 
депутатов, местные органы власти, казахские комитеты, управления казачества. 
Это многообразие отражало многоукладный характер социально-
экономического развития общества и неоднородность социальной структуры в 
крае. Национально-освободительное движение в Казахстане было направлено 
против двойного гнета: с одной стороны, - против царского режима, а, с другой, 
– против местных баев. Это также осложняло политическую ситуацию в 
регионе. 

Появление двух национальных политических партий в регионе также 
отражало своеобразие и особенности исторического и культурного развития. И 
хотя их борьба между собой не способствовала укреплению национального 
единства, тем не менее, они сыграли положительную роль в росте 
политической активности народных масс, его самосознания. В Казахстане в 
этот период национальные, религиозные, классовые, сословные партии и 
группы тесно переплелись между собой. Оказывая большое влияние друг на 
друга, они в тоже время и противостояли друг другу. Прогрессивные силы 
казахского народа в силу исторических факторов не смогли выступить единым 
национальным фронтом, отстоять принципы национальной независимости и 
государственной самостоятельности. Весь период с февраля по октябрь 1917 
года характеризуется бурным ростом политических и демократических 
процессов в Казахстане. Однако резкий подъем политической активности масс, 
демократизация общества, проходящие на фоне низкой политической 
культуры, общего низкого социально-экономического положения края, 
заблокировали эволюционный ход демократических преобразований в стране. 

Таким образом, мы видим, что общественное движение рассматриваемого 
периода было неоднозначным, сложным и противоречивым. В Казахстане, как 
и во всей России, складывалась и развивалась в этот период многопартийная 
система, закладывались основы демократического развития края, но ход 
истории сложился таким образом, что все эти демократические начинания были 
в корне уничтожены.  
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	Zaporozhye, Mayakovsky avenue 26, 69035
	Целью педагогического эксперимента стала разработка и апробация комплекса дидактических игр, способствующего формированию стратегии противопоставления у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня.
	Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
	 доступности - соответственный подбор лексического материала;
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	 поэтапности - первоначально формирование стратегии противопоставления проводилось на основе предметно - практических действий, затем с опорой на наглядность и на последнем этапе - на вербальной основе (по представлению);
	 постепенного нарастания сложности речевого материала (от конкретных образов к абстрактным, включение антонимов в словосочетания и предложения);
	 личностный - учет индивидуальных особенностей детей.
	Выводы. Результаты контрольного эксперимента показали, что дети экспериментальной группы быстрее и правильнее справились с заданиями, чем дети, входящие в состав контрольной группы. Им требовалось незначительная помощь со стороны экспериментатора, нап...
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