
 
 

No 40 (2019) 

Р.3 
The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific 

fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 
ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the 

article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

 Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University 

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

 Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of 

the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

 Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry 

(Budapest, Hungary) 

 Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex 

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

 Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state 

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

 Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion 

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

 Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,  

scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

 Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204  

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 



CONTENT 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

Aivazova E. 
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN 
HEALTH ........................................................................ 3 

Atroshchenko T., Popadich O. 
SOME PECULIARITIES OF THE PRIMARY SCHOOL 
TEACHER’S PROFESSIONAL TRAINING IN THE 
MULTICULTURAL REGION ........................................... 5 

Bagry A. 
FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENSES OF 
STUDENTS IS ON THE BASIS OF ORGANIZATION OF 
INDEPENDENT WORK .................................................. 9 

Bezkopylny О., Kalenichenko O.,  
Polishchuk О. Gunko Р. 
THE CASE-TECHNOLOGIES USE IN THE FUTURE 
TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE PREPARATION TO 
THE HEALTH RESERVATION ACTIVITY IN THE PRIMARY 
SCHOOL ..................................................................... 12 

Zvereva L., Kormanenko N., Kuznetsova U. 
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 
TEACHING MATHEMATICS ........................................ 16 

Sokolov V., Kostenko E., 
Lysenko V., Ambartsumyan N. 
METHODOLOGY OF IMPROVEMENT OF LESSONS IN 
PHYSICAL EDUCATION BASED ON DATA ON THE LEVEL 
OF PHYSICAL TRAINING OF SCHOOLCHILDREN ......... 18 

Krajnov S., Popova A., Firsova I. 
CLINICAL WORK OPTIMIZATION WITH STUDENTS OF 
DENTAL COLLEGE ...................................................... 21 

Krajnov S., Popova A. 
OPTIMIZATION OF TEACHING SPECIALTY DISCIPLINES 
FOR MEDICAL STUDENTS TRAINING IN 
INTERMEDIARY LANGUAGE ...................................... 24 

Krapivina M. 
PROFESSIONAL ASPECT OF THE FOREIGN LANGUAGE 
COURSE IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY ................. 26 

Martynov V., Martynova N. 
FROM EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF 
ADDITIONAL ART EDUCATION ON THE BASIS OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN WITH TIME .... 29 

Mytchenok O., Mytchenok M., Kitsak T. 
METHODS OF FORMING THE PROFESSIONALISM OF 
DENTISTS AT THE POSTGRADUATE STAGE OF 
EDUCATION ............................................................... 32 

Nesterova N., Smolya A., Voytsehіvska O. 
DEVELOPMENT OF PRACTICAL TRAINING LESSON 
“ROOT NUTRITION OF PLANTS” IN ENGLISH ............. 34 

Gao Yuan 
METHODS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
DEVELOPMENT OF FUTURE MUSICAL ART 
TEACHERS .................................................................. 40 

Povidaichyk O., Kozubovskyi M., Уваров В.И. 
SUMMER CHILDREN’S CAMPS AS A PART OF USA 
EDUCATIONAL SYSTEM ............................................. 44 

Uvarov V. 
EDUCATIONAL COMPONENT OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS AS THE WAY TO STUDENTS’ MOTIVATION 
FOR SELF-DEVELOPMENT AND SELF-PERFECTION .... 48 

Chen Chen 
MAIN MECHANISMS OF THE PRESENTATION ABILITIES 
FORMING IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL 
ACTIVITIES OF THE FUTURE MUSIC ART TEACHER .... 51 

Shagardinova E. 
EDUCATION OF CITIZENSHIP AND PATRIOTISM AS A 
FACTOR OF FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL 
VALUES OF MILITARY OFFICER .................................. 54 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

Akimova A. 
TERMINOLOGICAL DICTIONARIES OF THE YAKUT 
LANGUAGE OF THE INDUSTRIAL PERIOD  
(1940-1980S OF THE XX CENTURY) ........................... 58 

Ostratiuk N. 
UKRAINIAN FEELING VERBS (SO-CALLED «VIDCHUTIA» 
VERBS): SYNTAGMATIC PROPERTIES ......................... 60 

  



The scientific heritage No 40 (2019) 3 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
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Aivazova E. 

FSBEI HPE «South-Russia Institute of Management – branch of Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration», associate professor of the department of physical education, Ph.D., 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются теоретические понятия физической культуры и здоровья, а так же 

их роль в обеспечении здоровья человека.  

Abstract 
This article discusses the theoretical concepts of physical culture and health, as well as their role in ensuring 

human health. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, физическое развитие, физическое воспитание, здоро-

вье. 

Keywords: physical education, sport, physical development, physical education, health. 

 

Физическое здоровье является одним из важ-

ных показателей, с помощью которого характери-

зуется уровень, а также изменения в состоянии здо-

ровья населения. Это обусловлено современными 

условиями рыночной экономики, высоким уровнем 

конкуренции на рынке труда и постоянно развива-

ющимся производством.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний 

день конкурентоспособность на рынке труда опре-

деляется множеством факторов, например, уровень 

освоения знаний, умения, навыки, трудоспособ-

ность и уровень здоровья. В отборе на высокоопла-

чиваемые должности и престижную работу, по-

мимо собеседования и тестов, с помощью которых 

определяется профессиональная пригодность, 

также проводят психологические тесты и медицин-

ский осмотр.  

Здоровье – это важное условие самореализа-

ции человека. Формирование здорового образа 

жизни является важной проблемой в современном 

российском обществе, требующее комплексного 

решения на всех уровнях.  

Актуальность данного исследования заключа-

ется в том, что все стороны жизни человека опреде-

ляются уровнем здоровья. Будь то «внешняя» 

структура (физическое здоровье) или психическое 

здоровье. От занятия спортом зависит качество 

жизни человека.  

Для решения этой проблемы необходимо пере-

смотреть ранее сложившиеся различные подходы и 

методы изучения роли физической культуры и 

спорта в жизни каждого человека как индивидуума, 

а так же как части общества. Так же необходимо 

изучить специфику процессов формирования лич-

ности, которая, в первую очередь, заинтересована в 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура – это самостоятельная 

часть общечеловеческой культуры. Она оказывает 

важное воздействие на жизненные стороны инди-

вида. Полученная в виде задатков, которые переда-

ются на генном уровне от матери к ребенку и про-

должают развиваться в процессе жизни под влия-

нием воспитания, рода деятельности и множества 

других факторов. 

Спорт является частью физической культуры. 

В нем человек расширяет границы своих возможно-

стей.  

К сожалению, с развитием научно-техниче-

ского прогресса снижается физическая активность. 

В настоящее время прогнозируется недостаток дви-

гательных нагрузок.  

Ни для кого не секрет, что физически активные 

люди реже болеют и продолжительность жизни у 

них больше. Активный образ жизни не только спо-

собствует укреплению физического здоровья, но и 

улучшает психическое состояние человека. Сохра-

нять физическую активность важно не зависимо от 

возраста.  

Занятие спортом на постоянной основе ведет к 

улучшению функциональных особенностей чело-

века, стабилизации обмена веществ. В противном 

случае может наблюдаться атрофия мышц, ухудше-

ние различных систем, например, нервной, дыха-

тельной и других. 

Врачи рекомендуют занятия спортом именно 

как профилактику различных заболеваний. Цикли-

ческие виды спорта, такие как бег или плаванье, ре-

комендуют всем людям, так как данный вид 
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нагрузки оказывает положительное воздействие на 

сердечно-сосудистую, дыхательную систему и весь 

организм в целом. 

Активная деятельность способствует замедле-

нию процесса старения. Но стоит отметить, что фи-

зическая нагрузка, в первую очередь, зависит от 

возраста и физических особенностей человека и 

должна быть адекватна этим показателям. 

Так же важно формировать физическое созна-

ние у студентов, так как различные медико-биоло-

гические исследования постановили, что у студен-

тов продолжается морфофункциональное развитие 

организма даже при завершении роста тела в длину. 

Можно отметить увеличение мышечной силы, 

улучшение осанки, физической работоспособности 

студента и т.д.  

Повышение уровня отстающих двигательных 

способностей, а также морфофункциональных по-

казателей обучающегося способствует оптимиза-

ция физического развития студента.  

Доказано, что возраст человека накладывает 

определенные отпечатки на его мотивы, цели, ин-

тересы и психологию. Поэтому годы пребывания в 

вузе является основным этапом для дальнейшего 

успеха на рынке труда.  

Для улучшения физического состояния сту-

дента необходимо проводить специальные разъяс-

нительные работы. Это необходимо для того, чтобы 

студенты понимали, что накопленный в первые два 

с половиной десятилетия жизни физический потен-

циал необходимо постоянно поддерживать. 

Так же необходимо отметить, что анатомо-фи-

зиологические особенности юношей и девушек тре-

буют различных подходов к проведению занятий 

физической культурой. Это обусловлено тем, что 

функциональные возможности для осуществления 

различной физической нагрузки выше у юношей, 

нежели у девушек. И период восстановления после 

нагрузки у юношей проходит быстрее. 

Физическое развитие студентов является важ-

ным фактором для их дальнейшего успеха. По-

этому необходимо проводить обеспечение высокой 

степени развития двигательных качеств, приобре-

тения знаний, умений и навыков, которые будут 

способствовать успешному выполнению будущей 

профессиональной деятельности, а также приоб-

щать студентов вузов к систематическим занятиям 

спортом и развивать социальную активность, фор-

мирование духовного мира, нравственное развитие 

личности обучающегося. 

В заключении отметим, что уверенность в бла-

гополучии своего здоровья является важной психо-

логической особенностью индивида независимо от 

возраста. У каждого человека есть желание быть 

здоровым, сильным и сохранить на долгие годы по-

движность, энергию. Поэтому уже с раннего воз-

раста необходимо прививать понимание, что здоро-

вье является главной ценностью нашей жизни. 
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Анотація 

В статті розглядаються питання професійної підготовки вчителя початкових класів в поліетнічному 

регіоні. Запропоновано визначення поняття «полікультурний регіон». Наголошується на важливості полі-

культурної підготовки вчителя, формуванні міжкультурної компетентності, в тому числі комунікативної. 

Abstract 

In this article the questions of the professional teacher’s training are discussed. Special attention is paid to the 

problem of teacher’s training in multicultural region. The definition of this term is proposed. The importance of 

intercultural competence formation of the teacher of primary school is underlined, including intercultural commu-

nication. 

Ключові слова: професійна підготовка, вчитель, початкова школа, міжкультурна компетентність, по-

лікультурний регіон. 
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Характерною ознакою багатьох країн світу 

сьогодні є етнічне та культурне розмаїття. До таких 

країн відноситься й Україна, де проживають пред-

ставники понад 100 національностей. Окремі регі-

они, як наприклад Закарпаття, особливо відомі різ-

номанітним етнічним складом населення (українці, 

росіяни, угорці, румуни, словаки, німці, поляки, ві-

рмени, євреї, цигани та ін.). Особливо чисельною є 

угорська спільнота. В Закарпатті сьогодні функціо-

нує 118 шкіл з навчанням мовами національних 

меншин, що стосується, насамперед, учнів початко-

вої школи. Безперечно, професійна підготовка вчи-

теля для роботи в початкових класах в поліетніч-

ному регіоні має певні особливості. 

Поліетнічний регіон є об’єктом вивчення бага-

тьох наук, зокрема соціології, політології, етногра-

фії, етнопсихології та педагогіки. Узагальнення на-

укової літератури з проблеми дослідження дозво-

лило виділити такі основні характеристики 

поліетнічного регіону: багатонаціональний склад 

населення; нестабільний склад населення; взаємо-

дія представників різних національностей; взаєм-

ний вплив культур представників усіх національно-

стей. Соціально-педагогічна діяльність в такому ре-

гіоні має особливостей, пов’язані із специфічністю 

досліджуваної категорії. Інтерес до проблеми регі-

онів в сучасному світі пов'язаний з глобальними 

процесами, що приводять до зміни співвідношення 

між глобальними і регіональними складовими сві-

тової спільноти. Сучасні процеси регіоналізації – це 

процеси перетворення соціокультурного простору з 

монокультурного в полікультурний, що відрізня-

ється різноманіттям кількісних і якісних характери-

стик регіонів. Аналіз регіональної культурної мо-

делі націлює на вивчення глибинних можливостей 

регіону, який стає основним діючим фактором в 

просторі глобалізованого світу. 

Звернення до вивчення культурних моделей 

окремих регіонів пояснюється і тим, що саме тут рі-

зноманіття зв'язків типологічно подібних глобаль-

ному, але в силу локалізованості в часі і просторі 

має більш очевидний характер. Будучи певною фі-

зико-географічною та політико-економічною дані-

стю, регіон виявляє свою специфічну сутність в пе-

ршу чергу як соціокультурна одиниця, тому регіо-

нальні моделі в своїй більшості виявляють 

специфічні форми культурної інтеграції на локаль-

ному рівні. Такі моделі локалізують регіон як «те-

риторію і спільність». В цьому ракурсі можна розг-

лядати і сам регіон в якості однієї з можливих мо-

делей розвитку окремої території світового 

простору, орієнтованої на збереження локальної ку-

льтурної специфіки. 

Регіональна культурна модель складається як 

результат взаємодії етносів, які проживають в да-

ному регіоні і які створюють за тривалий період 
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спільної життєдіяльності безліч спільних елементів 

в господарській діяльності, громадському і сімей-

ному побуті, культурні цінності, характерні для 

всього регіону як історико-культурної спільності. 

Регіональне співтовариство переважно поліетнічне, 

а тому створює свої форми єдності в різноманітті, 

наочно виявляючи полікультурному модель, де під 

впливом певних факторів етнічні культури сплав-

ляються в нове утворення, не втрачаючи при цьому 

ядра своєї специфіки. Характер ландшафту визна-

чає особливості ведення господарства, принципи 

взаємодії з сусідами і багато інших чинників, які 

безпосередньо впливають на особливості психіч-

ного складу етнічних груп. У сучасному науковому 

пізнанні регіон розглядається як унікальна лока-

льна єдність часу і простору, якій властива внутрі-

шня самодостатність. Регіон як соціокультурне 

утворення простору є багатошаровим в силу бага-

тогранності своєї культури, а тому володіє озна-

ками цілісності, що включає політичну, економі-

чну, інформаційну і культурну складові. 

Етнічні, етнокультурні складові істотно впли-

вають на розвиток регіону. Важливою рисою куль-

турного простору поліетнічних регіонів можна вва-

жати стійкість в духовному і соціальному плані, 

стабільність, що дозволяє зберегти культурні тра-

диції. Поліетнічний регіон – це «місце розвитку» рі-

зноманітних етносів, культур, релігій, що формує 

своєрідність культурного простору території. Уні-

кальність поліетнічних регіонів виражається в осо-

бливому, історично сформованому змішуванні різ-

норідних духовних, релігійних, етнокультурних по-

бутових традицій, устоїв і укладів. Тут складається 

особлива формація, яка характеризується взаємо-

дією західної і східної цивілізацій, а також укорі-

ненням духовних цінностей християнства, католи-

цизму, буддизму тощо. Таким чином, поліетнічний 

регіон – це регіон, на території якого проживають 

різні етнічні спільності, місце розвитку різноманіт-

них етносів, культур, релігій, віросповідань. Куль-

турний простір дозволяє розглянути культуру полі-

етнічного регіону як союз культур етносів, що сфо-

рмувалися і розвиваються в одному географічному 

просторі. 

Характерним для поліетнічного регіону є полі-

культурний освітній простір – територіально визна-

чене середовище, що включає установи, спеціально 

створені й призначені для виховання й освіти моло-

дого покоління (дитячі садки, школи, училища, те-

хнікуми, інститути тощо), а також соціальні сис-

теми та явища (люди, установи, соціальні та полі-

тичні інститути, предметний світ, суспільні 

процеси, засоби масової інформації, провідні ідеї, 

ціннісні орієнтації), тобто все те, що обумовлює 

глибокі зміни в освіті багатокультурного суспільс-

тва. 

Вітчизняні вчені (О. Гуренко [1], Н. Романенко 

[2], О. Сакалюк [3] та ін.) ретельно досліджують 

особливості полікультурного освітнього середо-

вища регіону, навчальних закладів.  

Узагальнюючи результати їх досліджень, тра-

ктуємо полікультурний освітній простір навчаль-

ного закладу як територіально визначене середо-

вище, в якому наявні міжкультурні, соціальні й 

освітні взаємостосунки і взаємозв’язки суб’єктів 

навчально-виховного процесу, що репрезентують 

багатоманітність культур, та явища (суспільні про-

цеси, освітня політика, ціннісні орієнтації тощо), 

які визначають специфіку реалізації мети навчання, 

виховання й усебічного розвитку особистості в ба-

гатокультурному суспільстві. У структурі поліку-

льтурного освітнього простору навчального за-

кладу виокремлюємо такі елементи: полікультур-

ний склад педагогів, полікультурний склад 

колективу тих, хто навчається, представники соціо-

культурних інститутів (освітньо-культурні центри 

національних спільнот, культурно-дозвіллєва ін-

фраструктура, релігійні організації тощо), матеріа-

льне та нормативне забезпечення. 

Педагоги, ті, хто навчаються, та представники 

соціокультурних інститутів є суб’єктами на-

вчально-виховного процесу в навчальному закладі, 

які активно спілкуються, взаємодіють, впливають 

один на одного. Характер такої взаємодії є крос-ку-

льтурним, тобто таким, що забезпечує культурний 

обмін і взаємозбагачення представників різних ку-

льтур. 

Вважаємо, що одним з шляхів вирішення про-

блеми підготовки сучасного вчителя до діяльності 

у полікультурному середовищі є формування його 

полікультурної компетентності, оскільки цього ви-

магає зміст навчально-виховного процесу школи та 

умови, в яких здійснюватиме свою роботу праців-

ник освіти. 

Про необхідність формування полікультурної 

(міжкультурної) компетентності фахівців вперше 

зауважили американські вчені Е. Роджерс і Т. 

Стейнфатт. Дослідники визначали міжкультурну 

компетентність як рівень, на якому індивід здатен 

ефективно та належним чином обмінюватись інфо-

рмацією з людьми, які належать до іншої культури 

[4, с. 221]. 

Німецький дослідник А. Кнапп-Поттхофф роз-

глядає міжкультурну компетентність як «комплекс 

аналітичних і стратегічних здібностей, котрі роз-

ширюють інтерпретаційний спектр індивіда в про-

цесі міжособистісної взаємодії з представниками 

іншої культури» [5]. 

Розглядаючи поняття полікультурної (міжку-

льтурної) компетентності, слід згадати і про таку її 

важливу складову як міжкультурна комунікативна 

компетентність, яка є поєднанням сoціoкультурних 

та лінгвістичних знань, кoмунікативних умінь та 

навичoк, завдяки яким oсoбистість мoже успішнo 

спілкуватися й взаємoдіяти з нoсіями інших 

культур на всіх рівнях міжкультурнoї кoмунікації. 

Це кoмплекс умінь, щo дoзвoляють адекватнo 

oцінити кoмунікативну ситуацію, викoристoвувати 

вербальні та невербальні засoби для здійснення 

кoмунікативних намірів, та отримати результати 

кoмунікативнoї взаємoдії у вигляді звoрoтньoгo 

зв’язку. 

Міжкультурна комунікативна компетентність 

передбачає здатність подолати (нейтралізувати) 

труднощі і непорозуміння, які можуть виникнути в 
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процесі взаємодії, усвідомлювати помилки 

інтеракції, бажання і готовність здобувати знання 

про іншу культурну дійсність і можливість 

використовувати ці знання для проникнення в 

іншомовну культуру, встановлювати та 

підтримувати зв’язок між рідною та іншомовною 

культурою, критично оцінювати свою культуру, 

розуміючи специфіку чужої, демонструючи 

відкритість по відношенню до інших людей, 

готовність прийняти інші думки і судження, долати 

етноцентричні установки і упереджене ставлення 

до представників іншої культури. 

Формування полікультурної компетентності є 

невід'ємною частиною професійної підготовки вчи-

теля, що характеризує ступінь оволодіння особисті-

стю професійною діяльністю. Полікультурна ком-

петентність включає: культурологічні, етноістори-

чні знання, вміння виділяти і привносити до змісту 

загальної освіти ідеї, що відображають культурне 

різноманіття світу; уміння організувати педагогіч-

ний процес як діалог носіїв різних культур у часі та 

просторі, і передбачає: усвідомлення своїх спону-

кань до полікультурної діяльності у багатонаціона-

льному середовищі – потреб і інтересів, прагнень і 

ціннісних орієнтацій, мотивів; оцінку своїх особис-

тісних властивостей і якостей як майбутнього фахі-

вця, готового до здійснення своєї професійної дія-

льності у полікультурному освітньому просторі; ре-

гулювання на цій основі свого професійного 

становлення відповідно до умов роботи в такому 

суспільстві. 

Структура полікультурної компетентності, 

включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний, дія-

льнісний і емоційний компоненти та визначає здат-

ність суб’єкта орієнтуватися в соціокультурному 

просторі. Мотиваційно-ціннісний компонент пе-

редбачає ціннісні установки, ставлення до майбут-

ньої професії як до певної цінності і потреби особи-

стості у саморозвитку власної полікультурної обіз-

наності; когнітивний компонент – сукупність знань 

студента про сутність культури, шляхи і методи са-

мовиховання полікультурної компетентності, спро-

можність до узагальнення і систематизації знань; 

діяльнісний компонент – спроможність до міжкуль-

турної комунікації з носіями іншої культури, реф-

лексія своєї поведінки; емоційний компонент – 

сприйняття співбесідника, позитивна. 

Особливо важливою вважаємо полікультурну 

компетентність вчителя початкової школи, адже 

саме в початковій школі закладається фундамент 

міжкультурної толерантності громадянина багато-

національної держави. 

Основні положення, які закладені в систему 

формування полікультурної компетентності майбу-

тнього вчителя початкових класів, можна сформу-

лювати наступним чином: 

- опанування студентами теоретичного матері-

алу стосовно культурних традицій інших народів 

світу під час аудиторної та позааудиторної діяльно-

сті; 

- створення освітнього середовища в умовах 

вищого навчального закладу для формування полі-

культурної спрямованості особистості студента; 

- цілеспрямованість та єдність стратегії підго-

товки у полікультурному контексті; 

- практична значимість теоретичних положень 

для майбутньої професійної діяльності; 

- опора на самоосвітню діяльність студента, 

його особистісні якості в умовах полікультурного 

соціуму; 

- активне використання арсеналу програмного 

забезпечення, новітніх методів під час навчання для 

формування полікультурної компетентності особи-

стості студента; 

- створення ситуацій для формування навичок 

роботи в полікультурному соціумі. 

Вища педагогічна школа повинна готувати та-

ких фахівців, які могли б компетентно, активно і 

творчо вирішувати завдання міжособистісних етні-

чних, культурологічних взаємин в багатонаціональ-

ному суспільстві. 

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх 

вчителів до роботи з молодшими школярами в по-

ліетнічному регіоні полягає: у формуванні усвідом-

леного ставлення до майбутньої роботи; вихованні 

у студентів соціально-педагогічної свідомості, спе-

цифіка якої полягає в єдності знань і дій, що реалі-

зується з метою пізнання людей, представників ін-

шого етносу і самосвідомості. 

Тому діяльність вищого навчального закладу, 

спрямовану на забезпечення якісної підготовки 

майбутніх вчителів до поліетнічного виховання мо-

лодших школярів, можна розглядати наступним чи-

ном: 

1-й етап (навчання на 1-2 курсі) – загальнотео-

ретичний блок (загальнопрофесійна підготовка) – 

базова підготовка, що включає в себе введення в 

спеціальність, загальну, вікову, педагогічну психо-

логію, педагогіку, історію вітчизняної і зарубіжної 

педагогіки і психології, основи етнографії, світової 

художньої культури, народознавство з методикою 

викладання та різні методики. 

2-й етап (навчання на 3-4 курсі, кваліфікацій-

ного рівня «бакалавр») – блок спеціальної підгото-

вки. Спеціальні дисципліни, перелік яких може змі-

нюватися залежно від практичної спрямованості 

підготовки педагогів і обраної спеціалізації. Сюди 

можуть входити спецкурси і спецсемінари: етнопе-

дагогіка і етнопсихологія, народознавство з мето-

дикою викладання. 

3-й етап (навчання на 5 курсі, кваліфікаційного 

рівня «магістр») – блок закріплення теоретичних 

знань, формування практичних умінь і навичок в 

процесі педагогічної, фольклорної, народознавчої 

практики. 

4-й етап (навчання на 5-6 курсі, кваліфікацій-

ного рівня «магістр») - блок науково-практичної 

підготовки, формування науково-практичних, до-

слідницьких умінь і навичок, вдосконалення набу-

тих знань умінь і навичок майбутньої професійної 

діяльності. 

Системоутворюючим елементом підготовки є 

курс «Полікультурна освіта». Мета курсу: оволо-

діти знаннями основ полікультурної освіти і вмін-

нями реалізації завдань полікультурної освіти в на-

вчально-виховному процесі. Завдання: ознайомити 
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студентів з поняттями «полікультурність», «поліку-

льтурна освіта», «полікультурне виховання», «між-

культурна толерантність», «полікультурна компе-

тентність», «полікультурне середовище навчаль-

ного закладу»; з концептуальними підходами до 

полікультурної освіти в Україні і за рубежем; з ос-

новними завданнями полікультурної освіти в нав-

чальних закладах. Зміст курсу: полікультурність і 

полікультурна освіта як важлива філософська і со-

ціально-педагогічна проблема; концептуальні під-

ходи до полікультурної освіти за рубежем; станов-

лення і розвиток полікультурної освіти в Україні; 

нормативно-правове забезпечення полікультурної 

освіти; полікультурна освіта вчителя; особливості 

полікультурної підготовки вчителя; критерії і пока-

зники сформованості полікультурної компетентно-

сті вчителя; реалізація завдань полікультурної 

освіти в навчальних закладах 

Однією з найважливіших умов, що сприяють 

удосконаленню професійної підготовки вчителів, є 

пошук нових форм і методів їх підготовки у виші. 

Тому перебудову навчально-виховного процесу та 

створення соціально-педагогічної технології ми по-

в'язуємо з діяльнісним підходом до підготовки май-

бутніх учителів початкових класів. Так, істотним 

змінам підлягають змістовні, процесуальні, мотива-

ційні аспекти навчально-виховного процесу. 

Змістовий аспект пов'язаний з модернізацією 

змісту освіти студентів і розробкою методологіч-

ного забезпечення навчального процесу. В кож-

ному предметі слід виділяти основну сутність – 

«ядро знань», те, що не можна не знати майбут-

ньому педагогу. Ця основа створює інваріантний 

компонент змісту освіти, навколо якого формується 

«оболонка» - додатковий і допоміжний компоне-

нти. Додатковий компонент обумовлюється систе-

мою дисциплін, спецкурсів і спецсемінарів, рівнем 

підготовки студентів і їх індивідуальними особли-

востями. 

Процесуальний аспект передбачає вибір і за-

стосування продуктивних методів та прийомів нав-

чання і виховання, організацію навчально-пізнава-

льної діяльності студентів. Найбільшого поши-

рення набули: проблемний виклад матеріалу в 

системі лекцій; діалогічні семінари, евристичний 

метод проведення практичних занять, імітаційні 

ігри, метод вибору оптимального варіанту вирі-

шення професійних завдань. 

Слід підкреслити, що міжкультурна компетен-

тність не є статичним утворенням і вимагає регуля-

рного перенавчання та вдосконалення уявлень про 

культурне різноманіття. Фахівці, які працюють в 

полікультурному середовищі, повинні використо-

вувати будь-яку можливість розширити свої куль-

турні знання і досвід шляхом поглиблення розу-

міння в таких галузях знань: вплив культури на по-

ведінку людини; установки і цінності; особливості 

організації підтримки в різних соціокультурних 

групах; роль мови, мовних шаблонів, стилів і спо-

собів комунікації; вплив соціальної і освітньої по-

літики на систему надання послуг; ресурси, які мо-

жуть бути використані для роботи з певними кате-

горіями осіб; можливі протиріччя між 

професійними цінностями і потребами клієнтів з рі-

зних соціокультурних груп; відношення до влади в 

суспільстві, соціальних інститутів або установ і 

вплив на клієнтів, представників різних етнічних 

груп. 
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Анотація 

В статті представлені результати, які отримані в процесі комплексного аналізу формування професій-

них компетенцій студентів на основі організації самостійної роботи. Ефективне формування досвіду само-

стійної роботи студентів закладів вищої освіти можливе лише за умов забезпечення оптимального засто-

сування новітніх методів та технологій організації самостійної пізнавальної, наукової діяльності студентів, 

урахування специфіки вивчення навчальних дисциплін. Організація самостійної роботи студентів на різ-

них етапах навчально-пізнавальної діяльності сприяє підвищенню результативності навчання, розвиває 

увагу студентів, формує в них здатність міркувати, запобігає формалізму у засвоєнні знань, розвиває ак-

тивність та самостійність.  

Abstract 

In the article the presented results, what forming of professional competenses of students got in the process 

of complex analysis on the basis of organization of independent work. The effective forming of experience of 

independent work of students of establishments of higher education is possible only at the terms of providing of 

optimal application of the newest methods and technologies of organization of independent cognitive, scientific 

activity of students, taking into account of specific of study of educational disciplines. Organization of independent 

work of students on the different stages of educational-cognitive activity assists the increase of effectiveness of 

studies, develops arbitrary attention of students, forms ability to reason in them, prevents formalism in mastering 

of knowledge, develops activity and independence. 

Ключові слова: самоосвіта, знання, самостійна робота, професійна компетентність. 

Keywords: self-education, knowledge, individual work, professional competently. 

 

Отримання якісної освіти виступає найважли-

вішою цінністю громадян. Освіта є державним 

пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціа-

льно-економічний і культурний розвиток суспільс-

тва. 

Метою освіти в Україні є всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспі-

льства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізи-

чних здібностей, формування цінностей і необхід-

них для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 

діяльності на користь іншим людям і суспільству, 

збагачення на цій основі інтелектуального, еконо-

мічного, творчого, культурного потенціалу Україн-

ського народу, підвищення освітнього рівня грома-

дян задля забезпечення сталого розвитку України 

та її європейського вибору [1] . 

Тільки якісна освіта здатна підготувати профе-

сійно компетентного фахівця, мобільного, відпові-

дального, творчого, готового до саморозвитку та 

самовдосконалення в подальшому. Готовність май-

бутніх фахівців до постійної самостійної освітньої 

діяльності як рушійної сили самоосвіти в рамках 

парадигми безперервної освіти забезпечить швидку 

адаптивність в умовах соціально-економічних змін 

соціуму, швидке засвоєння нових технологій і нової 

економічної поведінки. Сучасна вища освіта змі-

нює вектор від підготовки фахівця вузької спрямо-

ваності до підготовки випускника, здатного пос-

тійно самостійно здобувати знання, вміння, прояв-

ляти творчу активність, ініціативність, готового до 

прийняття рішень, що демонструє широку профе-

сійну ерудицію. Вирішенню цих завдань сприяє ви-

сокий рівень самостійної пізнавальної, навчально-

професійної роботи студентів, сформованої в пе-

ріод професійної освіти. 

Головна мета вищої освіти полягає в підгото-

вці компетентного фахівця, мобільного, активного, 

ініціативного, готового до ефективного самостій-

ного вирішення професійних завдань в будь-яких 

умовах. Компетентний фахівець характеризується 

сформованістю загальнокультурних і професійних 

компетенцій. 

Як вважає Л.Г. Карпова, структурними компо-

нентами професійної компетентності є три сфери: 

мотиваційна, предметно-практична (операційно-те-

хнологічна), а також сфера саморегуляції. Розвине-

ність мотиваційної сфери забезпечує сформова-

ність загальнокультурної компетентності, особисті-

сно-мотиваційної та соціальної компетентності. 

Предметно-практична сфера характеризується: су-

купністю знань (професійних, з предмета, психо-

лого-педагогічних, методичних, методологічних); 
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умінь (гностичних, комунікативних, організацій-

них, діагностичних, проективних, конструктивних, 

управлінських); якостей (обов’язкових, важливих і 

бажаних), що зумовлює ефективність реалізації 

учителем професійно-педагогічних функцій. Сфор-

мованість цієї сфери сприяє розвиткові певних під-

видів професійної компетентності: методологічної, 

практично-діяльнісної, дидактико-методичної, спе-

ціально-наукової, економіко-правової, валеологіч-

ної, інформаційної, управлінської та комунікатив-

ної. Сформованість сфери саморегуляції сприяє ро-

звитку такого її підвиду як психологічна 

компетентність та аутокомпетентність, тобто воло-

діння уміннями і навичками управління вольовою 

та емоційною сферами, технологіями подолання 

професійної деструкції, сформованість рефлексії 

[2]. 

Професійну компетентність сучасного фахівця 

(як готовність на високому професійному рівні ви-

конувати свої посадові та фахові обов’язки відпо-

відно до сучасних теоретичних і практичних над-

бань і досвіду, наближених до світових вимог та 

стандартів) С.В.Цимбал розглядає в єдності трьох її 

компонентів: мотиваційно-ціннісного, предметно-

практичного та саморегулятивно-вольового, які є 

одночасно і аспектами особистості [3]. 

Проведений теоретичний аналіз дозволяє виді-

лити в структурі професійної компетенції (як ком-

поненти професійної компетентності) наступні 

структурні компоненти: 

 мотиваційно-ціннісний, що відображає 

особистісне ставлення майбутнього фахівця до про-

фесійної діяльності, його мотивацію до професій-

ної праці і навчання, його особисті цілі й інтереси. 

Позитивний емоційний фон і настрій, прояв адеква-

тної реакції на удачу і невдачу, емотивність, як цін-

нісне усвідомлення ролі та значення професійної 

діяльності, позитивне ставлення до професійного 

саморозвитку, самоосвіти, самовдосконаленню 

проявляються в емоційно-вольової активності лю-

дини; 

 когнітивний, що включає знання і розу-

міння змісту компетенції, її зв'язку з іншими ком-

понентами, компетенціями, майбутньою професій-

ною діяльністю; 

 діяльнісний, відображає рівень сформова-

них у майбутніх фахівців умінь і навичок, як то: за-

гально (навчальних, комунікативних, рефлексив-

них та ін.) І спеціальних (практичні навички, засто-

сування сучасних технологій, методів вирішення 

навчально-професійних завдань різного рівня скла-

дності ), а також наявність здібностей ефективного 

застосування наявних умінь і навичок, потреба і го-

товність до подальшого розвитку; 

 особистісний, що полягає в сукупності ін-

дивідуально психологічних особливостей, що 

впливають на індивідуальний стиль навчання, дія-

льності, темп, бажані форми і способи діяльності; 

характер взаємодії зі студентами та викладачами; 

 рефлексивний, що відображає здатність са-

моаналізу, самоконтролю, самооцінки навчання і 

розвитку, ефективності формування професійної 

компетенції. 

Найважливішим показником професійної ком-

петентності майбутнього фахівця є його здатність 

самостійно вирішувати завдання, що ставляться в 

умовах реальної професійної діяльності. Ефектив-

ність формування професійних компетенцій майбу-

тнього фахівця в цілому і усіх її структурних ком-

понентів детерміновані суб'єктною позицією студе-

нта, оскільки його активна, мотивована, 

цілеспрямована пізнавальна діяльність є головним 

чинником успішності. Визначальне значення суб'-

єктної позиції студента в вищій освіті має самос-

тійна пізнавальна діяльність студента. Активізація 

і стимулювання пізнавальної самостійності студен-

тів, і передусім у рамках самостійної роботи є пріо-

ритетним напрямом модернізації процесу навчання 

у вищій школі[4]. 

Вивчення будь-якої дисципліни у закладах ви-

щої освіти не зводиться тільки до запам'ятовування 

визначеного освітніми програмами набору знань. 

Дисципліну потрібно осмислити в цілому, тобто ус-

відомити її роль в професійній підготовці майбут-

нього фахівця, виділити і засвоїти основні ключові 

поняття (ядро дисципліни), утямити зв'язки з ін-

шими дисциплінами (міждисциплінарні зв'язки). 

Проте, при невеликій кількості аудиторних го-

дин, відведених на засвоєння дисципліни, значна 

кількість матеріалу виноситься на самостійне ви-

вчення. Не буде перебільшенням сказати, що само-

стійна робота з підручником і іншими джерелами 

інформації представляє для сучасних студентів зна-

чну трудність. Тому завдання викладача, педагога - 

допомогти студентові найефективніше організу-

вати свою навчально-пізнавальну діяльність, раціо-

нально планувати і здійснювати самостійну роботу. 

Самостійна робота виділяється як невід’ємний 

елемент освітнього процесу тому що: самостійна 

освітня діяльність дозволяє ліквідовувати пропуски 

в сприйнятті навчальної інформації на аудитор-

ному зайнятті; самостійна робота розкриває здатно-

сті студентів, сприяє навчальній мотивації; самос-

тійність в діях дозволяє перейти від рівня "репроду-

кції" до рівня "умінь" і "творчості" як критеріїв 

знань.  

Комплексну підтримку самостійної роботи 

студентів на усіх етапах пізнавальної діяльності - 

від первинного знайомства з навчальним матеріа-

лом до рішення професійно-орієнтованих завдань 

забезпечує електронний навчально-методичний 

комплекс, що є складною дидактичною системою, 

функціонування якої підтримує освітній процес за-

собами інформаційних технологій. 

Електронний навчально-методичний комплекс 

- це інформаційний освітній ресурс, призначений 

для викладу структурованого навчального матері-

алу дисципліни, забезпечення поточного контролю 

і проміжної атестації, а також управління пізнава-

льною діяльністю студентів при реалізації основ-

них освітніх програм вищої професійної освіти. Він 

дозволяє: ефективно управляти діяльністю по ви-

вченню навчальної дисципліни; стимулювати на-

вчально-пізнавальну діяльність; забезпечувати ра-

ціональне поєднання різних видів навчально-пізна-

вальної діяльності з урахуванням дидактичних 
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особливостей залежно від результатів освоєння на-

вчального матеріалу; раціонально поєднувати різні 

технології представлення матеріалу (текст, графіку, 

аудіо, відео, анімацію); при розміщенні в мережі за-

безпечувати організацію віртуальних семінарів, 

дискусій, ділових ігор тощо на основі комунікацій-

них технологій[5]. 

Зміст електронного навчально-методичного 

комплексу забезпечує повноту представлення кон-

кретної предметної області, ефективність викорис-

товуваних педагогічних і методичних прийомів, а 

саме: достатній об'єм матеріалу, відповідність осві-

тній програмі; актуальність, фактографічну, прак-

тичну змістовність, системність і цілісність; педа-

гогічну спроможність за допомогою використову-

ваних методик представлення навчального 

матеріалу, системи контролю, відповідності прин-

ципам варіативної і диференційованого підходу для 

організації самостійної роботи студента з комплек-

сом. 

Враховуючи особливу важливість електрон-

ного навчально-методичного комплексу для забез-

печення самостійної роботи, необхідно включити в 

систему вимог наступні: реалізація чіткої логіки ви-

кладу теоретичного матеріалу з можливістю дослі-

дження студентами за допомогою спеціальних схем 

усіх ланцюжків міркувань; особлива чіткість поста-

новок завдань; детальне коментування прикладів 

виконання завдань, ходу рішення учбових і прикла-

дних завдань; використання різних методів і засобів 

активізації пізнавальної діяльності студентів (ви-

вчення проблемних ситуацій, постановка завдань 

дослідницького характеру тощо). 

Застосування інформаційних і комунікаційних 

технологій поза сумнівом підвищує ефективність 

освітнього процесу, розвиває у майбутніх фахівців 

продуктивні, творчі функції мислення, інтелектуа-

льні здібності. 

Успішність їх використання багато в чому за-

лежить від того, наскільки чітко спланована і орга-

нізована діяльність студента, наскільки гармонійно 

вона поєднується з аудиторним зайняттям, яким чи-

ном побудований зв'язок цього курсу з дисциплі-

нами, які студент вивчив або вивчатиме в процесі 

отримання професійних компетенцій. Потрібна по-

становка міждисциплінарних завдань і самостійний 

пошук їх рішення з використанням засобів інфор-

маційних технологій як на аудиторних зайняттях 

(лекції, семіри, практичні заняття) , так і у позаау-

диторний час. 
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Abstract  

The essence of case-technologies is revealed in the article and the results of the experimental substantiation 

of the effectiveness of their use in the future teachers of physical culture preparation to the health reservation 

activity in the primary school are presented. Such methods of research, as scientific-methodological literature 

analysis, questionarie, testing, pedagogical experiment, and mathematical statistics methods are used in the work. 

The conclusion is that the auditorium work organization based on the case-technologies stimulates students’ inter-

est and increases their preparation quality. 

Keywords: case-technology, preparation, future teachers of physical culture, health reservation activity, pri-

mary school  

 

Problem setting. The formation of the whole pro-

fessionally relevant future teachers of physical culture 

peculiarities entity takes place on the base of both tra-

ditional and innovative technologies and teaching 

methods being used. However, in the conditions of the 

modern scientific-technical revolution there arose a 

certain gap between historically formed tradition of 

teaching in the higher education establishments and so-

ciety’s needs, consequently the system of future teach-

ers of physical culture preparation tо the health reser-

vation activity in the primary school must be oriented 

on the use of modern teaching technologies, which will 

secure continuous development and further improve-

ment of the creative potential, professional abilities and 

skills, motivation to the health-reservation of the pu-

pils, abilities to find and set problems etc. 

Research and publications analysis. The inves-

tigations results of І.V. Lohuntsova, Z.К. Malieva, 

А.N. Proshyna and others witness, that the use of inter-

active teaching technologies favours forming student’s 

critical thinking skills, analytical abilities, self-depend-

ence, responsibility for making decisions, cognitive, 

creative, communicative, and personality activity, de-

velops pupils’ creativity, secures positive dynamics in 

the development of being critic, flexibility, self-de-

pendence and the depth of thinking, linguistic compe-

tency, and teaching skills of the students. 

In the works of Y.S. Polat [3], О. І. Pometun [4], 

О.P. Shevchenko [5] the main theoretical and method-

ological peculiarities of using the method “case-study” 

or “the method of analysis of certain situations” in the 

system of pedagogical education is cleared out. How-

ever, we can state, the use of case-technologies in the 

professional preparation of the future teachers of phys-

ical culture was not cleared out sufficiently in the works 

of domestic scientists. We believe, in the system of 

preparation of the future teachers of physical culture the 

use of the case-method has considerable possibilities.  

The aim of the work is to reveal the essence and 

experimentally substantiate the effectiveness of the 

case-technologies use in the preparation of the future 

teachers of physical culture to the health reservation ac-

tivity in the primary school.  

The following methods of research were used in 

the investigation. Based on the analysis of scientific-

methodological literature we have substantiated the ac-

tuality of implementation to the system of preparation 

of future teachers of physical culture interactive tech-

nologies, we have defined the essence of case-technol-

ogies, we have designed the complex of situational 

tasks of the discipline “Theory and methodology of the 

physical education” for students, applying for higher 

education in the direction of preparation “Physical ed-

ucation”. 

Based on the results of the questionarie of teachers 

of the leading higher education establishments of the 

Ukraine, preparing future teachers of physical culture 

there has been defined the modern state of the imple-

mentation of the modern teaching technologies to the 

education process. 

To check the effectiveness of the case-technolo-

gies use in the preparation of the future teachers of 

physical culture to the health-reservation activity in the 

primary school the pedagogical experiment was held. 

Students of the teaching-scientific institute of physical 

culture, sport and health of the Bohdan Khmelnytsky 
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National University of Cherkasy, who constituted the 

testing and the experimental groups and had an equal 

level of preparation participated in the experiment. In 

the testing group seminar classes took place according 

to the classical scheme. The case- technology was im-

plemented in the classes with the experimental group. 

The aim of the experiment lay in the definition and the 

comparison of the effectiveness of mastering the pro-

gram material in the teaching discipline “The theory 

and methodology of physical education” in the formed 

groups. A conclusion about the effectiveness of the 

teaching work was made based on the results of doing 

test tasks in the discipline.  

During statistics processing of the experimental 

material the comparative analysis was used. With the 

help of the “Excel” program the average arithmetic (

х ), quadratic bias (S), error of the average (m), cer-

tainty of the differences by Student’s t-criterion, р – the 

relevance level were defined, the graphic representa-

tion of the statistics analysis results was made [1]. 

The main research material layout. The im-

portance and the actuality of the implementation in the 

education process the modern teaching technologies are 

proven by the data of the questionarie of the Ukraine 

leading higher education establishments teachers, pre-

paring future teachers of physical culture held by us 

(pic. 1). I completely agree. 

 
Pic. 1. The results of questionarie (%) of the teachers (n=84) whether they agree with the necessity to implement 

innovative pedagogical technologies in the education process of the higher education establishments, preparing 

future teachers of physical culture 

 

Of all persons questioned, 67,2% of the respond-

ents completely agree with the necessity to implement 

innovative pedagogical technologies in the education 

process of the higher education establishments, par-

tially agree – 16,8% of the respondents, do not agree – 

4,1%, it is hard to answer – 11,9% of the respondents. 

The data obtained point to the fact most of the teachers 

agree with the importance of the modern pedagogical 

technologies for improving the education system and 

increasing the professional quality of the future teach-

ers of physical culture. However, we have cleared out, 

in practice considerable part of the teachers questioned 

do not use in the work with students interactive meth-

odologies. About this witness the results of the answer 

to the question whether the teachers use problem situa-

tions in the work with students as well as business and 

teaching games, case-technologies: 28,0% of the 

teachers do use, 35,6% – partially use; 17,5% – do not 

use, 18,0% – it is hard to answer.  

“Case-study” (case-method), or the method of cer-

tain situations analysis (from English “case” – situa-

tion) based on the certain situations analysis and aimed 

at mastering skills to find variants of optimal and to 

make non-standard decisions of the real complex life 

and production problems [2]. The essence of the educa-

tional technology lies in the imagination and consider-

ation of the real situation, reflecting simultaneously a 

practical problem and actualizing a complex of special 

knowledge necessary for its solution. From the point of 

view of methodology case is a specially prepared teach-

ing material, containing a structured description of a 

real professional-pedagogical situation.  

In the process of designing cases we used such a 

scheme: choice of the topic, formulation of the didactic 

aim of the case, collection of the information for the 

case, writing the text of the case, composition of tasks 

tо the case, implementation of the case in the teaching 

process [4]. 

We used the case-method in the seminar classes. 

The use of the method as a technology of professionally 

oriented teaching is a process, in which we distin-

guished the following stages: preparation part, individ-

ual work with the case, work with the case in a group 

of 3 to 6 persons, discussion in the common group 

(based on the reports of sub-groups), results sum up. 

Every stage was characterized by the distinctly regu-

lated actions of the teacher and the students. 

 In the practical classed in the theory and method-

ology of physical education students were offered 

structured cases, consisting of the description of the 

problem, the main task, a pedagogical situation, inter-

mediate tasks, materials for solution of the problem.  

Consider one of the cases designed by us.  
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The topic of the class. The motional activity and 

health of school age children.  

The aim of the class. Forming the skills of the anal-

ysis and the evaluation of the information necessary for 

the solution of professional tasks in health reservation 

of the primary school pupils. 

The problem setting. The investigations of physi-

ologists and hygienists proved, the school factors of 

risk negatively mark on the state of health of children 

(beside the genetic, social and ecological factors) and 

constitute from 20 to 40%. The influence of school, the 

conditions of education, teaching overloads are so rele-

vant namely because, their action is continuous, unin-

terrupted, systematic and complex. 

Social stresses, decrease of the life level, worsen-

ing of the common accessible medical aid in combina-

tion with bad food and increasing teaching loads do not 

favour improvement of the pupils’ state of health. The 

increase of the time of work before the computer, non-

certified computer teaching programs, computer vari-

ants of developing games and textbooks, far not always 

take into account age peculiarities of the children. Dur-

ing the period of teaching 70% functional violations 

transform to the chronical pathology before the end of 

the study, many-fold increases illness-addiction of the 

sight organs, nutrition and nervous-psychological dis-

orders. The influence of the school medium and over-

loads on the pupils’ state of health constitutes from 12% 

in the primary school to 21% in the secondary one. The 

physiological value of school overloads is the develop-

ment of asthenic states, worsening of the sight, culmi-

nation of chronic illnesses.  

While studying in the comprehensive school chil-

dren do not obtain systematic knowledge about their 

health and its reservation, do not have any notion about 

behavioral risks and practical skills of care about their 

own health. 

It should be noted, the school has a unique possi-

bility to solve tasks of reservation children’s health. 

Through school pass all the children, the study lasts 

through many years, and teaching classes (at school and 

at home) constitute the greater part of the active life of 

every child. 

It is possible to change the situation by designing 

and implementation of new education standards, pre-

supposing the design of school program of healthy and 

safe way of life. 

Questions for discussion. Substantiate the situa-

tion and find cause-consequence relations. Define the 

main components, conditioning the health of school age 

children and rate them in the order of relevance, the es-

sence of the notion “health”, the main factors of the 

threat to the life and health of man. Choose synonyms 

of the notion “health” and suggest your own definition 

of the notion based on the use of these words. What fac-

tors influence the level of the motional activity of chil-

dren, teenagers and youngsters? What can be a motive 

to going in for physical culture and sport? In what lies 

the biological need of a man in motional activity? In 

what lie social and personality-centered needs of a man 

in motional activity? The ways of creating motivation 

to reservation of one’s own health and tо getting phys-

ical education. The norms of the motional activity of 

school age children. To what extent the system of phys-

ical education in schools of the Ukraine can secure the 

children’s need in the motional activity? 

Task. Suggest your own model of teaching-educa-

tional work organization in the comprehensive school, 

securing the satisfaction of social, biological and per-

sonality-centered needs of schoolchildren in the mo-

tional activity.  

The main setting – the model must be oriented to 

the full value realization of all forms (teaching, extra-

class, extra-school, health-hygienic) organization of the 

physical education of the comprehensive school pupils. 

At the beginning of the class the students were ac-

quainted with the topic, they studied the aim of the 

class, presented the method of the work, characterized 

the main stages of the work. Every sub-group got a case 

with the instruction for the work. The students were ac-

quainted with the problem set, tasks, information mate-

rials, had an opportunity to make exact events, pre-

sented in the case. After the teacher’s explanation the 

students worked with the materials of the case: diag-

nosed the problem situation, found possible ways of its 

solution, substantiated and accepted optimal variants, 

did tasks. 

For substantiation of the effectiveness of the case-

technologies use in the process of studying a profes-

sion-oriented discipline we held an experiment. The re-

sult of the students’ knowledge check were the points, 

which they got in the process of the final testing by the 

complex of specially designed testing tasks. The 

summed quantity of points of each student witnessed 

about the quality of mastering the material in the teach-

ing discipline. The results of the testing (tab.1) witness 

about the fact, at the beginning of the experiment there 

were no statistically true differences between the stu-

dents of the testing and the experimental groups. 

Table 1 

Comparative analysis of the testing results (points) in the discipline “The theory and methodology of the physi-

cal education” of the testing and the experimental groups at the beginning and at the end of the experiment 

Testing stages 
The groups researched  Student’s 

t-criterion 

Probability of dif-

ferences TG EG 

The beginning of the 

experiment 
22,7±0,86 24,5±1,01 1,4 р˃0,05 

The end of the exper-

iment 
25,1±0,97 30,3±0,95 3,8 р˂0,05 

 

The results, which witness about the quality of 

mastering the material at the end of the experiment 

prove the effectiveness of the case-technologies use. 

So, from the maximum possible sum of points (50 

points) the students of the testing group got 25,1±0,97 

points, while the students of the experimental one – 
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30,3±0,95 points respectively, the probability of differ-

ences between groups р˂0,05.  

In picture 2 is presented the division of the stu-

dents of the testing and the experimental groups accord-

ing to the levels of mastering knowledge in the disci-

pline “Theory and methodology of the physical educa-

tion” stated at the end of the experiment. 

 
Pic. 2. Division of the students of the testing and the experimental groups according to the level of mastering 

knowledge in the discipline “Theory and methodology of the physical education” stated at the end of the experi-

ment 

 

A high level of the knowledge in the testing and 

the experimental groups being formed found 9,4% and 

17,9% of the students respectively. The middle level of 

the knowledge in the testing and the experimental 

groups being formed found 51,6% and 65,7% of the 

students respectively. The low level of the knowledge 

in the teaching discipline “Theory and methodology of 

the physical education” in the testing and the experi-

mental groups being formed found 39,1% and 16,4% of 

the students respectively.  

Conclusions. The approach presented to the or-

ganization of the teaching work in the seminar classes 

in the profession-oriented discipline “Theory and meth-

odology of the physical education” based on the case-

technology allows to activate the students’ work and 

engage them in making self-dependent pedagogical de-

cisions, stimulating students’ interest and increasing 

the preparation quality.  
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Система образования является одним из глав-

нейших социальных институтов общества. В обще-

ственной жизни постоянно протекают процессы, 

которые приводят к некоторым изменениям. Среди 

них можно выделить следующие: изменение харак-

тера профессиональной деятельности, высокий 

темп углубления и расширения знаний, которые 

необходимы для успешной реализации личностных 

качеств человека, а также выдвигаются новые тре-

бования для подготовки будущих специалистов. 

Система математического образования – это 

система приобретенных знаний, форм и методов 

математической деятельности, развитие которых 

влияет на структуру и внутренний мир обучающе-

гося. Важнейшими задачами математического об-

разования является интеллектуальное развитие уче-

ников, формирование качеств мышления, необхо-

димых для математической деятельности и 

полноценной жизни в обществе, а также воспита-

ние личности в процессе освоения математики, ко-

торое должно соответствовать новым требованиям 

ФГОС. 

Одними из основных задач математического 

образования являются следующие: 

 овладение учениками различных видов де-

ятельности; 

 формирование коммуникативных способ-

ностей обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ре-

бенку при изучении математики; 

 организация учебной деятельности обуча-

ющихся и т.д. 

Одним из вариантов решения этих и других во-

просов дальнейшего развития общего математиче-

ского образования в России является необходи-

мость изменения содержание обучения, разработка 

новых методических инструментариев, разнообра-

зие стиля преподавания, изменение представления 

о математике, как сложной и неинтересной науки. 

Можно выделить пять основных тенденций 

развития методики обучения математике. 

Первая тенденция заключается в изучении ма-

тематики без всем привычного заучивания, которое 

так было популярно ранее. Надо не просто запоми-

нать и заучивать числа, но и познать концепцию чи-

сел и тогда они предстанут как отдельные объекты. 

Выдвинул эту идею Ганс Фрейденталь, немецкий 

математик. Он считал, что обучение всегда должно 

опираться на жизненный опыт, чтобы предстать 

для человека в более доступной форме. 

Следующая методика является частным слу-

чаем идеи Фрейденталя, но её можно выделить как 

самостоятельную, по причине актуальности на дан-

ный момент. Она заключается в понимании матема-

тики с финансовой стороны. Помимо обычных за-

дач обучающиеся сталкиваются с заданиями, кото-

рые не решить без знания процентов и пропорций. 
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Такой вид задач позволяет быть более ориентиро-

ванным в реалиях нашей жизни, понять основы эко-

номики, концепции спроса и предложения. К тому 

же большинство таких заданий вызывают дискус-

сии, в результате которых обучающиеся формиру-

ется собственная точка зрения в распоряжении ре-

сурсами собственного бюджета. 

Следующая тенденция – это разработка про-

ектной деятельности. Активизация учебно-иссле-

довательской деятельности школьников невоз-

можна без формирования положительного отноше-

ния к этому виду деятельности [4, c. 84]. Проектная 

работа может являться коллективным трудом по ре-

ализации решения какого-либо вопроса. Преиму-

щество данной методики заключается в развитии 

коммуникабельных способностей, повышении са-

мостоятельности. Работая над проектом, обучаю-

щиеся сами решают проблему и составляют план ее 

решения, а в ходе реализации этого плана каждый 

получает собственную роль и формирует собствен-

ную точку зрения. От педагога лишь требуется 

сформировать подходящую среду, которая мотиви-

рует обучающихся на проведение такой работы. 

Примерными темами для таких проектных работ 

могли бы быть зарождение алгебры и геометрии, 

история появления отрицательных чисел, истории 

известных математических открытий и пр. 

Очень интересной является концепция шах-

матной доски. Игра в шахматы является очень древ-

ней и довольно тесно связана с логикой. Для уме-

лого педагога шахматы могут стать наглядным 

представлением темы четности, нечетности или 

симметричности, а может и иллюстрацией системы 

координат. На уроках математики шахматы иногда 

становятся практическими иллюстрациями матема-

тических понятий. Данный метод применяется не 

всегда и не везде. Представьте себе, насколько бы 

повысился уровень знаний и логического мышле-

ния у обучающихся, если бы хотя бы 10 минут за-

нятия они бы решали задачи связанные с шахма-

тами.  

Все чаще всем встречаются компьютеры и га-

джеты в обыденной жизни. Представить жизнь без 

телефона, онлайн-сервисов и социальных сетей не-

возможно. Это и стало причиной создания мето-

дики, которая основывается на взаимодействии де-

тей и всевозможных девайсов, подключенных к Ин-

тернету. Таким образом, современное поколение 

легче получает информацию и охотнее занимается 

ее обработкой. При такой методике обучения ин-

тернет и онлайн-сервисы являются лучшими по-

мощниками преподавателя.  

Теперь же стоит разобрать, как реализуются 

современные тенденции преподавания математики 

в нашей стране.  

Если проследить динамику развития россий-

ского образования, то можно увидеть, что тенден-

ция «без механического запоминания» до конца так 

и не прижилась в России. Большинство преподава-

телей так и продолжают ставить заучивание на пер-

вый план. Детям не объясняется основная суть ма-

тематики и ее основных задач и вопросов. Боль-

шинство детей просто решают типовые задачи, 

сначала готовясь к ОГЭ, а затем к ЕГЭ. Как было 

сказано, детей нужно научить работать в команде, 

как одно целое, чтобы при взаимодействии со 

сверстниками и преподавателям они смогли бы не 

просто выучить решения вопроса, а понять его суть 

и разобрать его с начала и до конца. 

Задачи, связанные с финансовой грамотно-

стью. Действительно, такие задачи введены в курс 

обучения математики, а так же есть в качестве 

сложных задач в ОГЭ и ЕГЭ. Дети учатся вычис-

лять проценты НДС, вычислять расходы и доходы 

фирм, а также развивают навык решения сложней-

ших задач с кредитами в банках и их процентами. 

Однако, как было сказано, «механическое запоми-

нание» все еще не ушло из системы преподавания 

математики в России, что ухудшает процесс усвое-

ния данного материала. Если детей научать рабо-

тать в коллективе, то они смогут разбирать матема-

тические задачи изнутри, что значительно повысит 

не только уровень знаний обучающихся, но и обес-

печит им фундамент знаний в финансовой сфере, 

что конечно же поможет им в дальнейшей жизни. 

Проектное обучение, как и методика препода-

вания «без механического запоминания» все еще до 

конца не внедрилась в систему преподавания мате-

матики. Преподаватели, считают, что математика 

является «точной» наукой, соответственно и зада-

ния должны быть четко поставлены, в определен-

ные сроки. Поэтому на большинстве уроках о таких 

понятиях как: самопроверка, разработка учениками 

темы дальнейшей деятельности, самостоятельное 

нахождение нужных источников информации и 

определение сроков этих проектов, в большинстве 

случаев обучающиеся даже не пробовали. 

С каждым годом все чаще и чаще специальные 

сервисы внедрятся в процесс обучения математики: 

онлайн-энциклопедии, электронные журналы, об-

лачные хранилище, онлайн-конференции и еще 

множество безграничных возможностей, которые 

может подарит нам данная сфера. Уже сейчас в 

большинстве классов и аудиторий нашей страны 

установлены интерактивные доски, проекторы, 

аудио-устройства и компьютеры. Благодаря всему 

этому работу учителя несколько упрощается, а ин-

терес учеников только возрастает. Облачные техно-

логии позволяют преподавателю работать с задани-

ями обучающихся, как дома, так и на свое рабочем 

месте, давать им материал в электронном виде, объ-

ясняя важнейшие аспекты материала, не зачитывая 

его полностью. Электронные журналы, позволяют 

хранить все данные на одном ресурсе, а также вы-

ставлять оценки так, чтобы родители обучающихся 

всегда могли проверить успеваемость. Интерактив-

ные доски и проекторы дают возможность получать 

информацию из видео-уроков и онлайн-конферен-

ций, а специальные обучающие Интернет ресурсы 

помогают обучающимся в изучении материала 

даже дома. И эта лишь небольшая часть того, что 

сфера технологий может сделать для преподавания 

как математики, так и для всей системы образова-

ния в целом.  

Подведя итоги, можно сказать, что данные тен-

денции все еще не до конца внедрены в нашей 
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стране, однако часть из них уже активно «тру-

дится» на благо обучающихся. Данные тенденции 

не просто определенные методы, которые улучшат 

преподавание математики, а это «сокровище», ко-

торое выведет методику обучения математике на 

новый уровень.  
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Аннотация 

В статье приводится анализ методология совершенствования занятий по физическому воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях, основанная на систематизации использования упражнений и заданий 

для развития «отстающих» физических качеств школьников, с учетом морфофункциональных и психиче-

ских особенностей их организма. 

Abstract 

The article provides an analysis of the methodology of improving physical education classes in educational 

institutions, based on the systematization of the use of exercises and tasks for the development of "lagging" phys-

ical qualities of students, taking into account the morphological and psychological characteristics of their body. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, уровень физического развития, анализ данных. 

Keywords: physical fitness, level of physical development, data analysis. 

 

Модернизация образовательного процесса фи-

зического воспитания необходима для физиче-

ского, умственного и трудового совершенствова-

ния обучающихся. 

В школьном возрасте имеются благоприятные 

потенциальные возможности для развития физиче-

ских качеств, зависящих от анатомо-физиологиче-

ских и психологических особенностей школьников, 

при условии рационального построения педагоги-

ческого процесса[2]. К сожалению, некоторые 

учителя и родители, уделяя много внимания ин-

теллектуальному и эстетическому воспитанию 

детей и подростков, недооценивают роль физи-

ческого воспитания в их общем физическом и 

умственном развитии. 

В связи с этим, назрела актуальность исследо-

вания, целью которого является выявить «отстаю-

щие» физические качества школьников и модерни-

зировать методологию их развития. 

При анализе научно-методической литературу 

было обращено внимание на проблемы функцио-

нального состояния учащихся, методы физического 

воспитания в школе, закономерности развития фи-

зических качеств. 

В ходе педагогического наблюдения изучалась 

деятельность учителей физической культуры, рабо-

тающих в общеобразовательных учреждениях, ана-

лизировалось содержание их работы, направленной 

на развитие физических качеств.  

Проведено педагогическое тестирование с це-

лью выявления динамики развития физической 

подготовленности учащихся 2-4-х классов в начале 

и в конце учебного года [4]. 

Определен исходный уровень развития физи-

ческих качеств у мальчиков (табл.1) и девочек 

(табл. 2). 

Таблица 1. 

Средние значения показателей физической подготовленности мальчиков 

Показатели 
2 кл. 

(х̅ ± 𝜎) 
3 кл. 

(х̅ ± 𝜎) 
4 кл. 

(х̅ ± 𝜎) 
Бег 30 м (с) 6,68±0,51 6,62±0,6 6,23±0,5 

Уровень  низкий низкий низкий 

Бег 1000 м (с) 385,42±39,42 405,13±90,13 333,12±54,42 

Уровень (оценка) слабый слабый низкий 

Прыжок в длину с места (см) 138,87±13,08 142,13±17,07 147,81±16,18 

Уровень  хороший хороший хороший 

Наклон вперед сидя 4,52±4,62 3,73±5,69 5,14±9,82 

Уровень  низкий слабый низкий 

Подъем туловища в сед за 20 сек (раз) 16,62±4,61 18,53±2,81 22,14±4,22 

Уровень  средний средний средний 

Удержание в висе на перекладине (с) 8,58±13,01 12,52±8,5 12,83±7,8 

Уровень  низкий низкий низкий 

Подтягивание на высокой перекладине (раз) 1,13±2,21 1,7±1,32 2,0±1,43 

Уровень слабый слабый слабый 

 

  



20 The scientific heritage No 40 (2019) 

Таблица 2. 

Средние значения показателей физической подготовленности девочек. 

Показатели 2 кл. 

(х̅ ± 𝜎) 
3 к 

(х̅ ± 𝜎) 
4  

(х̅ ± 𝜎) 
Бег 30 м (с) 7,22±0,83 6,81±0,53 6,32±0,31 

Уровень  слабый низкий низкий 

Бег 1000 м (с) 393,32±29,21 443,92±47,30 370,52±57,90 

Уровень (оценка) слабый слабый слабый 

Прыжок в длину с места (см) 126,71±11,82 140,50±16,72 135,91±15,42 

Уровень  хороший хороший средний 

Наклон вперед сидя 7,43±5,21 8,71±5,62 14,12±4,31 

Уровень  средний средний хороший 

Подъем туловища в сед за 20 сек (раз) 14,71±3,52 16,42±3,30 20,10±2,62 

Уровень (оценка) средний средний средний 

Удержание в висе на перекладине (с) 3,20±2,61 8,72±5,80 9,52±6,51 

Уровень  слабый низкий низкий 

 

Разработаны упражнения и задания сконцен-

трированы на повышения уровня развития «отста-

ющих» физических качеств детей с учетом возраст-

ных морфофункциональных и психических особен-

ностей их организма. Дозировка упражнений 60-85 

% от максимума. 

Для развития силовых способностей предлага-

ются упражнения на гимнастических снарядах и с 

предметами: упражнения с гантелями и мячом; 

упражнение на брусьях и на перекладине[5]. 

Выносливость вырабатывали на занятиях, ис-

пользуя бег различной длительности с обязатель-

ным стимулированием. 

Определена эффективность предложенных 

упражнений и заданий для развития «отстающих» 

качеств. 

В конце учебного года скоростные способно-

сти оценивались во 2-х классах на «низком» уровне 

у мальчиков (6,7±0,14 сек) и у девочек на «сред-

нем» уровне (6,7±0,04 сек), в 3-х классах на «сред-

нем» уровне у мальчиков (6,3±0,10 сек) и у девочек 

(6,5±0,11 сек), в 4-х классов на так же «среднем» 

уровне у мальчиков (6,0±0,11 сек) и у девочек 

(6,1±0,08 сек). 

Показатели общей выносливости во 2-х клас-

сах оценивались на «слабом» уровне как у мальчи-

ков, как и у девочек. «Низкие» оценки имеют 100% 

мальчиков и 85,5% девочек, «средние» оценки – 

только 12,5% девочек. В 3-х классах данные резуль-

таты оценивались на «слабом» уровне, как у маль-

чиков, так и у девочек. «Низкие» оценки имеют 

76,9% мальчиков и 81,8% девочек, «средние» 

оценки 23,1% мальчиков и 18,2% девочек, «высо-

кие» оценки – только 3,8% мальчиков. В 4-х клас-

сах данные результаты оценивались на «слабом» 

уровне, как у мальчиков, так и у девочек. «Низкие» 

оценки имеют 45,5% мальчиков и 75,0% девочек, 

«средние» оценки 36,4% мальчиков и 7,1% девочек, 

«высокие» оценки 18,2% мальчиков и 17,9% дево-

чек.  

Анализ эмпирических данных педагогическое 

тестирование показал, что результаты бега на 1000 

метров достоверно улучшились у девочек 2-х клас-

сов [1]. 

Сравнительная характеристика результатов 

бега на 30 метров и прыжков в длину с места сви-

детельствует о достоверности различий у девочек 

4-х классов[3]. 

Статистически значимое преимущество 

наблюдается по подниманию туловища в сед за 30 

секунд у девочек 2-х и 3-х классов. 

Методология совершенствования занятий по 

физическому воспитанию в общеобразовательных 

учреждениях, основанная на систематизации ис-

пользования упражнений и заданий для развития 

«отстающих» физических качеств школьников поз-

воляет повысить уровень физической подготовлен-

ности обучающихся. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема оптимизации клинической работы со студентами-стоматологами, 

которые, в процессе своего обучения в медицинском университете, должны овладеть определенным набо-

ром профессиональных компетенций. Проведенное авторами исследование демонстрирует высокую эф-

фективность метода кариес-детекции, позволяющего повысить эффективность приема студентами паци-

ентов, а также улучшить усвоение практических умений. 

Abstract 

The article considered the problem of clinical work optimization with dental students who, in the process of 

their studies at a medical university, must master a certain set of professional competencies. The study conducted 

by the authors demonstrates the high efficiency of the method of caries detection, which allows to increase the 

efficiency of students' admission of patients, as well as improve the assimilation of practical skills. 

Ключевые слова: стоматология, кариес-детектор, лечение кариеса, практические умения, высшая 

школа. 

Keywords: dentistry, caries detector, caries treatment, practical skills, high school. 

 

Современные стандарты высшего профессио-

нального медицинского образования требуют от 

учебных заведений реализации инновационного 

подхода при подготовке кадров. Данный подход 

должен заключаться в поиске принципиально но-

вых решений в организации методической работы 

профильных кафедр, разработке современных 

наглядных пособий, печатных изданий, а также 

критериев оценки знаний и умений студентов. По-

следнее имеет особое значение для будущих стома-

тологов, поскольку овладение профессиональными 

навыками осуществляется уже на ранних этапах 

обучения, и от того, насколько студент сможет пра-

вильно выработать свою систему контроля каче-

ства проведенной работы – будет зависеть его со-

стоятельность, как специалиста. Задача преподава-

теля – сформировать эту систему у своего ученика, 

наглядно продемонстрировав: что он делает пра-

вильно, а что – нет [5, 7]. 

Представляется, что фантомный этап обучения 

студентов не способен полностью справиться с 

этой задачей, поскольку не имеет возможности сто-

процентного воспроизведения клинической ситуа-

ции, а также всех свойств естественных тканей ор-

ганов полости рта [1, 3]. Поэтому основная масса 

навыков и приемов, а также тактика ведения паци-

ентов должны быть получены в клинике. Так, на ка-

федре терапевтической стоматологии Волгоград-

ского государственного медицинского универси-

тета работает студенческая поликлиника, в которой 

обучающиеся имеют возможность осуществлять 

прием больных под контролем членов профессор-

ско-преподавательского состава [1, 6].  

Для выявления наиболее часто встречающихся 

на студенческом приеме нозологических форм, 

нами было проанализировано 425 случаев обраще-

ния в поликлинику: из них 296 (69,6%) были по по-

воду кариеса; 81 (19%) – пульпита; 33 (7,8) – пери-

одонтита; 8 (1,9) – некариозных поражений; 5 

(1,2%) – заболеваний пародонта и 2 (0,5%) – забо-

леваний слизистой оболочки полости рта. Таким 

образом, наиболее часто студенты лечили пациен-

тов с кариесом зубов. Указанное процентное соот-

ношение не совпадает в полной мере с эпидемиоло-

гией стоматологических заболеваний, поскольку в 
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данном случае имеет место искусственный фактор 

«селекции» студентами наиболее «простых» (по 

возможности) пациентов. Но, тем не менее, спра-

ведливым остается тот факт, что лечение кариеса – 

это основа студенческого приема [2, 4].  

Кариес имеет различные формы и локализа-

цию, отчего будет зависеть объем вмешательства 

студента с одной стороны, и подход при оценке ка-

чества его работы с другой. Поэтому, для выявле-

ния частоты встречаемости различных видов кари-

еса, нами было проанализировано 296 обращений 

по поводу данного патологического процесса, ос-

новную массу которых (244 случая – 82,4%) соста-

вил кариес премоляров и моляров. Таким образом, 

наиболее часто студенты имели дело с полостями I 

и II классов по Блэку. 

Важнейшим этапом оперативного лечения ка-

риеса является препарирование кариозной полости, 

полноценности проведения которого, необходимо 

уделять особое внимание при обучении студентов, 

поскольку оставшийся инфицированный дентин 

является главной причиной рецидива процесса. Од-

нако, студенту трудно определиться с объемом уда-

ляемых тканей, соблюсти баланс между биологиче-

ской целесообразностью и превентивным расшире-

нием полости, кроме того, основные критерии 

правильности препарирования – довольно субъек-

тивны (визуальная оценка топографии и формы ка-

риозной полости, цвета ее стенок, а также оценка 

твердости последних с помощью зондирования), их 

правильная трактовка приходит с опытом. По-

этому, для формирования верной оценки клиниче-

ской ситуации и выработки мануальных навыков, 

необходимо использовать более объективные, и в 

то же время простые и недорогие диагностические 

методики. С этой задачей, на наш взгляд, вполне 

может справиться кариес-дектор. Разработанные в 

свое время индикаторы кариеса, позволяют клини-

чески дифференцировать кариозный дентин, в ре-

зультате чего он может быть легко идентифициро-

вать. В состав раствора обычно входит красный пи-

щевой краситель на пропиленгликолевой основе.  

Для обоснования целесообразности использо-

вания кариес-детектора в учебном процессе, нами 

было сформировано 2 группы учащихся 3, 4 и 5 

курсов, осуществляющих прием пациентов по по-

воду кариеса в студенческой поликлинике кафедры 

терапевтической стоматологии ВолгГМУ. В первой 

группе препарирование полостей осуществлялось 

без кариес-детектора, во второй – с ним. В обеих 

группах контроль студентов осуществляли.  

Материалом для анализа послужили резуль-

таты обследования 93 человек в возрасте 18 – 34 

лет, которым было проведено лечение 136 зубов: 16 

(11,7%) – по поводу поверхностного кариеса, 67 

(49,3%) – среднего и 53 (39%) – по поводу кариеса 

глубокого. Выбор пациентов основывался на пока-

заниях к лечению и письменного согласия с после-

дующим контролем проведенных манипуляций. 

Лечение включало в себя следующие этапы: 

препарирование кариозной полости, ее промывание 

и высушивание, визуальную регистрацию качества 

препарирования, окрашивание кариозной полости 

кариес-детектором Color-test №2 ЗАО «ОЗЗ 

ВладМиВа», оценку полученных результатов, фор-

мирование полости, финирование краев эмали, 

пломбирование кариозной полости, шлифование и 

полирование пломбы.  

В первой группе критерием окончания препа-

рирования полости для студента служили визуаль-

ная оценка и зондирование, во второй – добавлялся 

кариес-детектор. Далее следовал контроль препо-

давателем качества проведенного этапа. В первой 

группе также проводилось окрашивание кариозной 

полости, но уже после того, как студент отчиты-

вался за этап препарирования. Результаты несовпа-

дений (ошибочных оценок студентами качества 

препарирования) фиксировались в ведомости и 

оценивались (таблица 1). 

Таблица 1 

Доля ошибочных оценок студентами качества препарирования кариозных полостей 

Класс кариозной полости,  

глубина поражения 

3 курс 4 курс 5 курс 

I группа II группа I группа II группа I группа II группа 

I 

Поверхностный кариес 25% 15% 21% 12% 17% 9% 

Средний кариес 37% 24% 29% 17% 21% 12% 

Глубокий кариес 45% 28% 38% 19% 29% 15% 

II 

Поверхностный кариес 26% 18% 24% 17% 21% 12% 

Средний кариес 44% 26% 36% 18% 29% 14% 

Глубокий кариес 49% 31% 42% 22% 31% 17% 

 

И в первой, и во второй группах студентам де-

монстрировались области, где ими был оставлен 

инфицированный дентин (окрасившийся кариес-

детектором), что является прекрасной иллюстра-

цией к вопросам ошибок и осложнений при лече-

нии кариеса, и имеет, на наш взгляд, важное мето-

дическое значение.  

Анализ полученных данных демонстрирует 

обратную корреляционную связь в обеих группах 

между курсом, на котором обучались студенты (т.е. 

их клиническим опытом) и частотой ошибочных 

оценок. Таким образом, студенты старших курсов 

обеих групп значительно реже неправильно оцени-

вали качество препарирования кариозных полостей 

(см. таблицу 1). Следовательно, важнейшим факто-

ром, обеспечивающим полноценное освоение уча-

щимися мануальных навыков, является прием па-

циентов в клинике, который необходимо сделать 

приоритетом в подготовке будущих кадров.  

Весьма ощутима разница между студентами, 

осуществляющими контроль качества препариро-

вания с помощью кариес-детектора и без него. 
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Даже студенты 3 курса показывали неплохие ре-

зультаты, сопоставимые с результатами пятикурс-

ников, не использовавших краситель.  

Нами были проанализированы классы и глу-

бина кариозного поражения, которые вызывали 

трудности у студентов. В обеих группах большее 

значение доли ошибок имело место при кариесе II 

класса по Блэку (апроксимальные поверхности мо-

ляров и премоляров); также, наибольшие сложно-

сти у студентов вызвало препарирование кариоз-

ных полостей при глубоком кариесе, нежели при 

среднем и поверхностном (см. таблицу 1). Описан-

ные результаты можно объяснить тем, что визуаль-

ная оценка полостей I класса, как правило, вызы-

вает меньше трудностей в связи с хорошим досту-

пом и обзором; и, напротив, визуальная оценка 

полостей II класса зачастую сопряжена с опреде-

ленными неудобствами, что может оставить без 

должного внимания некоторое ее элементы (дно, 

стенки). Что же касается глубоких кариозных поло-

стей, то студенты, не имея должного клинического 

опыта, подходят к их препарированию с излишней 

осторожностью, боясь вскрыть полость зуба, и по-

этому значительно чаще оставляют инфицирован-

ные ткани.  

Подводя итого, следует сказать, что мы не по-

зиционируем метод использования кариес-детек-

тора, как инновационный сам по себе, но мы хотим 

обратить внимание, что его широкое внедрение в 

образовательный процесс поможет студентам эф-

фективно овладеть правильной тактикой лечения 

наиболее распространенной стоматологической па-

тологии – кариеса зубов, а преподавателям – более 

точно оценить мануальные навыки учащихся, а 

также наглядно продемонстрировать им имеющи-

еся ошибки. 
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Abstract 

The article considered the problem of teaching medical students in a mediating language, which requires 

teachers of disciplines in the specialty to take a special approach, using modern interactive educational technolo-

gies. Such technologies include: “mind mapping”, the use of interactive and marker boards, multimedia technolo-

gies and presentations, role-playing games. When teaching foreign students, it is necessary to follow the principle 

of bilingualism, that is, gradually accustom them to Russian medical terminology, which should help students in 

passing state exams, as well as primary accreditation of specialists. The sociocultural adaptation of foreign students 

is of great importance, and, therefore, the role of curatorial work in the departments is high. 
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Today, the Russian higher school has a very am-

bitious task to expand international activities and attract 

foreign students to universities. Undoubtedly, this is a 

chance to increase the prestige of domestic universities, 

but also a challenge that involves the need to optimize 

the educational process. 

Education of foreign students at a medical univer-

sity, especially in a mediating language, requires quite 

a lot of effort from the teacher regarding not only the 

preparation of lecture and methodological material, but 

also its adaptation for students. This is even more rele-

vant in those disciplines that form the basis of future 

professional competencies of a young specialist [2, 7]. 

The large volume and complexity of the infor-

mation presented in English can significantly reduce 

the rates of its assimilation and, as a result, the quality 

of education received [3]. 

It seems that the most effective way to optimize 

the training of foreign students and to solve the problem 

described above is to implement the principle of visu-

alization in pedagogy [4, 5, 7]. 

For example, the technology of mind mapping al-

lows you to structure large amounts of information in 

the form of mental maps, which can be devoted to: clas-

sifications of diseases, main etiological factors, links of 

pathogenesis, diagnostic methods (including differen-

tial), treatment steps, etc. 

Such technology helps not only in understanding 

and structuring the material, but also in mastering spe-

cific vocabulary (especially in the intermediary lan-

guage), which is also of paramount importance in pre-

paring for intermediate and final certification, when a 

large amount of information needs to be repeated in a 

short period of time. It is worth noting that the creation 

of mental maps is an excellent tool for teachers them-

selves, which has great didactic value [3, 4, 8]. 

Of great importance is the principle of clarity 

when illustrating lecture material. In medicine, there 

are quite a lot of very “emotional” and, often, figurative 

comparisons and names when describing various syn-

dromes and symptom complexes. Dentistry is no ex-

ception. 

For example, in textbooks you can find the follow-

ing formulations: “barrel-shaped / screwdriver-shaped 

teeth”, “enamel pearls”, “marble teeth”, “symptom of 

cockade”, comparison of leukoplakia with “tissue pa-

per pasted on the mucous membrane of the oral cavity”, 

and a typical form of lichen planus with “frosty patterns 

on the window, fern leaves” (Fig.1, 2). 
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Hutchinson’s teeth are barrel-like and screwdriver-like

form of the first maxillary incisors with semi-lunar

incision on the cutting edge (the size of a neck is bigger

than that of a cutting edge).

d1

d2

d2 > d1
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Fig. 1. The slide about Hutchinson`s teeth 

 

Streak form

Chalky-mottle form

 
Fig. 2. The slide about clinical forms (streak and chalky-mottle) of dental fluorosis 

 

And this is not a complete list. That is why it is 

extremely important to well illustrate such descriptions. 

Making lecture slides bright, emotionally colored, well 

describing the comparison data, since it is figurative 

memory that is one of the foundations of most mne-

monics [1, 6, 7]. 

The same applies to treatment protocols, which 

should not be overloaded, but, on the contrary, it is nec-

essary to strive for sketchiness and illustrativeness in 

the description of tools, materials, as well as technolo-

gies and manipulations. In the future, such a “squeeze” 

from a huge amount of methodological material will 

become the basis for a deeper and more meaningful 

study of the discipline [8]. 

An important role in teaching English-speaking 

students is also played by illustration in the process of 

analyzing theoretical material in a seminar-type lesson. 

For this purpose, a marker board is perfectly suitable 

(with which the teacher can depict the necessary exam-

ple, drawing, diagram, formula, etc. in “real time” 

mode), as well as visual aids [1, 5]. 

Particular attention should be paid to multimedia 

technologies, for example, presentations. Such dy-

namic programs allow for more detailed and visual 
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presentation of the material, illustrating it with clinical 

photographs, graphs, and informative tables. 

Of great importance are role-playing games. These 

interactive educational technologies involve all stu-

dents in the educational process, optimizing the process 

of understanding, remembering and speaking. This 

contributes to better assimilation of clinical material, 

and also increases the efficiency of memorizing spe-

cific vocabulary, and develops the skills of its use in 

simulating patient reception. As a result, the student 

feels much more confident, because learning in a for-

eign, non-native language is, of course, stress! 

In the process of teaching students in the interme-

diary language, it is necessary to accustom them to Rus-

sian vocabulary, gradually introducing Russian termi-

nology, implementing the principle of bilingualism, 

which should further help students not only in their so-

cio-cultural adaptation, but also in passing the final 

state certification and primary accreditation of special-

ists. 

Thus, the use of modern, innovative, interactive 

educational technologies is a justified, effective and 

necessary way to optimize the learning process of for-

eign students, especially when it comes to special dis-

ciplines. 
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Аннотация 

В данной статье изложены подходы к разработке содержания курса иностранного языка для студентов 

неязыковых специальностей. Автор рассматривает необходимость учёта потребностей как студентов, так 

и работодателей к уровню лингвистической подготовки будущего специалиста. В работе также выявлены 

и представлены основные сферы коммуникативной деятельности в проекции на возможные ситуации про-

фессионального общения современного специалиста. Показана роль преподавателя в организации про-

цесса обучения и возможности достижения эффективных результатов процесса обучения иностранному 

языку для профессиональных целей. 

Abstract 

This article outlines the approaches to the development of the content of the foreign language course for 

students of non-linguistic specialties. The author considers the need to take into account the needs of both students 

and employers for the level of linguistic training of the future specialist. The work also identified and presented 

the main areas of communicative activity in the projection on possible situations of professional communication 

of a modern specialist. The role of the teacher in the organization of the learning process and the possibility of 

achieving effective learning outcomes for a foreign language for professional purposes is shown. 
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Современные технологии, расширение воз-

можностей профессиональной мобильности и «уда-

лённых» рабочих мест значительно изменили по-

требности студентов в изучении иностранного 

языка. Для студентов неязыковых специальностей, 

ориентированных на равноправное вхождение в 

мировое профессиональное сообщество, конечная 

цель обучения иностранному языку – это «форми-

рование лингвосоциоэкономической компетенции, 

предполагающей адекватное использование ино-

язычного кода при осуществлении всех видов рече-

вой и неречевой профессиональной межкультурной 

коммуникации в экономической сфере» [6, c.128]. 

Сегодня общепринятый подход к преподава-

нию языков в неязыковых вузах заключается в том, 

чтобы соотнестипрограмму курса с академиче-

скими, социальными, профессиональными и лич-

ностными потребностями и интересами студентов. 

Общий (социальный) язык также имеет тенденцию 

быть связанным с профессиональным. Это в основ-

ном так называемый функциональный язык, кото-

рый учащимся может потребоваться в некоторых 

более широких, чем профессиональные социаль-

ных контекстах. Но, как выяснилось в результате 

опросов и анкетирования студентов, большая часть 

будущих пользователей языка заинтересована в 

конкретном языке их профессии и языковых навы-

ках, необходимых в будущей работе. 

Таким образом, рассматривая проблему содер-

жания курса иностранного языка в процессе про-

фессиональной подготовки студента вуза, следует 

учитывать в первую очередь его профессиональ-

ный аспект. «Профессия (от лат. profiteor – объяв-

ляю своим делом), основной род социально полез-

ной трудовой деятельности, требующий специаль-

ной подготовки и являющийся обычно для 

человека источником существования» [6, с. 18]. 

Задача состоит в определении содержания 

учебных программ для таких курсов. С одной сто-

роны, они должны быть достаточно широкими, 

чтобы соответствовать требованиям целого ряда 

профилей и направлений подготовки, с другой - 

быть максимально конкретными для удовлетворе-

ния потребностей узко определенных профессио-

нальных задач. Как же найти «золотую середину»? 

Некоторые практикующие преподаватели вузов 

считают, что в их компетенцию должно входить 

определение профессионального наполнения кон-

тента курса. Но на самом деле преподавателю ино-

странного языка нелегко определить, какие профес-

сиональные темы и языковые навыки должны быть 

включены в программу курса. 

Разрабатывая университетский курс иностран-

ного языка, рекомендуется ознакомиться с различ-

ными типами потенциальных работодателей, их де-

ятельностью и требованиями. Если преподаватель 

имеет возможность сотрудничать и с предметными 

экспертами, и с работодателями, это может гаран-

тировать больший успех. Тем не менее, преподава-

тель остается непосредственным экспертом языко-

вого контента курса. Его роль будет заключаться не 

в обучении содержанию, а в обеспечении средств 

для того, чтобы овладеть предметным содержа-

нием. [1, c. 29] Помимо этого, если он хочет 

успешно организовать учебный процесс, он должен 

знать базовые аспекты профессиональной состав-

ляющей курса, интересоваться и быть в курсе по-

следних достижений науки и техники, бизнеса или 

экономики. Он должен читать аутентичные матери-

алы, просматривать программы по телевидению, 

освещающие определённые отрасли экономики и 

знать основные профессиональные понятия и тер-

мины. В случае затруднений он может попросить 

студентов объяснить то или иное явление, которое 

они могут знать лучше.  

По этой причине лингвистическая часть про-

граммы курса имеет некоторые особенности по 

сравнению с традиционной. Первое отличие - это 

лексика. Она включает в себя предметно-ориенти-

рованные лексические элементы: лексику буду-

щейработы, техническую терминологию и научные 

термины, бизнес-концепции и т. д. Что касается 

письменного общения, оно требует знания стан-

дартных бизнес-форм в дополнение к базовым 

навыкам. Устная коммуникация в профессиональ-

ном контексте также требует специфических эле-

ментов. Самый простой из них - деловое общение. 

От простых справочников коммерческой корре-

спонденции до комплексных аудиовизуальных кур-

сов, основанных на примерах компаний, рассмат-

риваются все возможные формы делового обще-

ния. Рекомендуется сосредоточиться на наборе 

стандартных форм, которые будут использоваться 

в наиболее часто встречающихся ситуациях. [1,2] 

Доступно изложенная и ясная информация по 

вышеуказанным пунктам со временем окажется 

столь же полезной и удобной, как логарифмы для 

выпускника инженерного факультета. Значитель-

ная часть знаний, полученных в ходе курса дело-

вого общения, также будет полезна для устного об-

щения в профессиональном контексте (например, в 

технических или деловых дискуссиях с клиентами / 

поставщиками). [3,5] 

По мнению исследователей, теория и практика 

преподавания языка для специальных целей про-

диктована потребностями международного обще-

ния и естественной стратификацией языковых еди-

ниц в зависимости от сферы деятельности человека. 

Разработка программы иностранного языка для 

специальных целей требует определения професси-

ональной социально-коммуникативной позиции 

выпускника вуза, которая представляет собой 

набор коммуникативных ролей конкретного специ-

алиста при использовании им своих профессио-
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нальных обязанностей. Одним из преимуществ та-

кого обучения является адаптация обучающих про-

грамм под нужды конкретных групп студентов. 

При составлении учебной программы особое вни-

мание уделяется текстовому материалу, который 

является мотивирующим фактором для обучаю-

щихся [4,6]. 

В ходе исследования были проанализированы 

подходы к отбору содержания обучения как отече-

ственных, так и зарубежных авторов. Учитывая 

специфику исследуемого нами подхода, были ото-

браны следующие основные сферы и ситуации об-

щения в качестве ориентиров для построения учеб-

ных курсов:  

1. Общение на рабочем месте 

- Приветствие коллег 

- Постановка вопросов 

- «Светская беседа» 

- Сообщение о возникших проблемах  

- Сообщение о прогрессе в выполнении работы 

- Реакция на указания и инструкции 

- Реакция на замечания и критику 

- Внесение предложений 

- Приём и отклонение просьб и приглашений 

- Просьба (предоставление) разъяснения или 

подтверждения 

- Извинения 

2. Описание специфики профессиональной де-

ятельности 

- Описание специфики профессии 

- Перечень и описание обязанностей 

- Перечень и описание профессионального 

оборудования 

- Перечень и описание продукции или произ-

водственных процессов 

3. Социокультурные аспекты общения 

- Культура питания 

- Личная гигиена, внешний вид, обычаи 

- Профессионально-культурные особенности 

общения на рабочем месте 

- Особенности общения с учётом профессио-

нальной иерархии 

- «Негласные» правила общения в профессио-

нальном коллективе 

- Коммуникативные стратегии разрешения 

конфликтов 

4. Структура и организация компании 

- Функции и стиль руководства 

- Организация работы персонала 

- Оценка работы 

- Признание заслуг и система поощрений 

5. Повышение квалификации и карьерный рост 

- Возможности карьерного роста в своей про-

фессиональной сфере 

- Понимание необходимости повышения ква-

лификации 

- Понятие конкурентоспособности специали-

ста [6, c. 78] 

Языковое содержание обучения в рамках ас-

пекта «Профессионально-ориентированное обще-

ние» определялось на основе детального изучения 

коммуникативных потребностей студентов, а также 

анализа обширного массива текстов, специфиче-

ских для определённых направлений подготовки.  

Студенты признают ценность курсов ино-

странного языка, ориентированных на потребности 

их будущих рабочих мест. Обратная связь со сто-

роны работодателей понятна: инженеры-выпуск-

ники с обучением деловому иностранному языку и 

коммуникациям имеют более привлекательные 

профессиональные возможности (они могут ис-

пользовать свои новые навыки в процессе устрой-

ства на работу). 

По сравнению с универсальными курсами ино-

странного языка, подход к разработке учебного 

плана, предложенный в этой статье, имеет цель 

провести связь между использованием языка и про-

фессиональным контекстом такого использования. 

Он особенно приспособлен к потребностям неболь-

ших промышленных предприятий, где инженеры 

могут проявлять максимальную гибкость в своих 

знаниях иностранного языка. Этот учебный план 

по-прежнему охватывает такие обязательные обла-

сти, как грамматика, синтаксис и лексика, с методо-

логическим упором на передачу информации, ее 

объяснением и использованием на практике. Од-

нако эти области дополняются темами, относящи-

мися к профессиональной деятельности в произ-

водственной среде, в силу чего специально подго-

товлен индивидуальный эмпирический подход к 

ситуационному анализу и решению проблем.  

В результате этого подхода будущие специа-

листы приобретут всеобъемлющие навыки обще-

ния, а не отдельные знания языка. Что еще более 

важно, они будут приобретать способность, жела-

ние и средства для дальнейшего развития таких 

навыков. Вознаграждением такого подхода для 

преподавателя является осознание того, что он 

предоставляет студентам инструмент, который они 

могут впоследствии использовать в широком диа-

пазоне различных ситуаций, совершенствуя его на 

основе собственного профессионального опыта. 

Таким образом, проблема понимания этого типа 

учебной программы иностранного языка - это воз-

можность стимулировать собственный творческий 

потенциал. Понимание потребностей экономики, 

потребностей студентов и работа по их удовлетво-

рению будет обогащать и студентов, и преподава-

телей. 

 

Список литературы 

1. Паола К. Фальтер. Обучение Gearing Lan-

guage в соответствии с требованиями индустрии и 

творческой деятельности в классе. Английский 

учебный форум. Избранные статьи. Под редакцией 

Томаса Крала. 1989-1993. - С. 97-102.  

2. Swales, J. Эпизоды в ESP. - Оксфорд: Пер-

гаммон, 1985. 

3. Boothman, N. How to connect in business in 

90 seconds or less / N. Boothman. – Workman Publish-

ing, New York, 2002. – 250 р. 

4. Левина Е.В. О роли теоретического курса 

при обучении профессиональной коммуникации в 

специальном вузе / Е.В. Левина // Формирование 



The scientific heritage No 40 (2019) 29 

коммуникативной иноязычной компетенции. – М., 

МГЛУ. – 1999. – С.127-134. 

5. Strevens, P. New orientations in teaching Eng-

lish. - Oxford, UK: Oxford University Press, 1977. - С. 

89-108.  

6. Крапивина, М.Ю. Обучение иноязычному 

профессионально-ориентированному общению в 

современных условиях университетской лингви-

стической подготовки: монография / М.Ю. Крапи-

вина. Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 

2011. – 158 с.  

 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫЗОВАМИ ВРЕМЕНИ 

 

Мартынов В.В., 

доцент кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры, 

Тихоокеанский государственный университет 

Хабаровск, Россия 

Мартынова Н.В. 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

Директор академии современного искусства и дизайна ТОГУ, 

Тихоокеанский государственный университет 

Хабаровск, Россия 

 

FROM EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL ART EDUCATION ON THE 

BASIS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN WITH TIME 

 

Martynov V., 

associate professor of departments of design 

Pacific National University, 

Khabarovsk, Russia 

Martynova N. 

PhD Pedagogy, associate professor. 

Director of Academy of the modern ART and Design, PNU 

Pacific National University 

Khabarovsk, Russia 

 

Аннотация 

Статья посвящена опыту организации дополнительной образовательной деятельности с потенциаль-

ными абитуриентами вуза, в условиях созданной внебюджетной структуры дополнительного образования 
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дополнительных образовательных программ с учетом запросов различных категорий детей и их родите-

лей. Особый вектор дополнительной образовательной деятельности в «Академии современного искусства 

и дизайна» Тихоокеанского государственного университета (г.Хабаровск) направлен на категорию 

«одаренной» в художественно-творческой деятельности детей и довузовской молодежи. 

Abstract 

Article is devoted to experience of the organization of additional educational activity with potential entrants 

of higher education institution, in the conditions of the created off-budget structure of additional education in the 

directions of the fine arts and design directed to innovative updating of additional educational programs taking 

into account inquiries of various categories of children and their parents including with health deviations. The 

special bias of additional educational activity in Pacific National University (Khabarovsk) is directed to category 

of the youth "exceptional child" in ART activity. 
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В последние десятилетия произошли преобра-

зования в наиважнейших областях общества - в 

культуре и образовании, на основе его политиче-

ских и социальных изменений. Под воздействием 

ставших вновь главными задач духовно-нравствен-

ного и профессионального самоопределения расту-

щей личности с самого раннего детства, на первый 

план вышли вопросы организации дополнитель-

ного образования детей и юношества. В России су-

ществовавшая система дополнительного образова-

ния всегда считалась наилучшим образцом, опыт 

которой надо сохранять и совершенствовать в в 

сложившихся условиях новейшего времени, как 

уникальный феномен: единый и целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и 

развитие личности за пределами образовательных 
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стандартов. Важным является и то, что этот про-

цесс направлен на удовлетворение индивидуаль-

ных социокультурных и образовательных потреб-

ностей детей и довузовской молодежи, которые по-

стоянно изменяются, но неизменно основываются 

на толерантности, профессионализме и благожела-

тельности педагогов, тьюторов и кураторов образо-

вательного процесса.  

В последние года много говорят о необходимо-

сти возрождения духовных ориентиров, культур-

ных традиций народов не только России, но и про-

живающих в том городе или населенном пункте, 

где в художественно-эстетическом пространстве 

системы дополнительного образования, организо-

ван процесс формирования убеждений культурной 

личности, ее мировоззрения и стремлений к само-

реализации. 

К качеству дополнительного образования де-

тей и довузовской молодежи предъявляются осо-

бые требования в отношении уровня и качества 

предоставляемых услуг, в соответствии со стандар-

тами качества, с точки зрения производителя, а с 

другой стороны соответствовать запросам потреби-

теля (родителей и их детей). Вследствие изменения 

запросов и вызовов общества наблюдается рост 

числа негосударственных учреждений, частных 

студий и кружков творчества, предлагающих свои 

траектории развития подрастающего поколения, 

которые порой образовательный процесс подме-

няют досуговой деятельностью. 

Высшие учебные заведения, прежде вообще не 

рассматривались как полноправные субъекты до-

полнительного образования детей (ДОД). Но ситу-

ация кардинально изменяется, и по мнению Мини-

стра образования и науки РФ, сегодня вузы могу 

стать «актуальным ресурсом для дополнительного 

образования детей». Поводы активизации такой де-

ятельности в вузе, заключаются в следующем:  

- назрела необходимость «формировать» сво-

его абитуриента из числа широкой аудитории 

школьников города, нацеленных на поступление в 

вуз, и определяющихся с его выбором; 

- возможность раннего формирования абиту-

риентской базы, предлагая школьникам профори-

ентационные образовательные услуги в области 

ДОД; 

- благодаря уникальному кадровому потенци-

алу (уже сложившемуся и организационно уком-

плектованному для осуществления дополнитель-

ной образовательной деятельности) хорошая воз-

можность наращивания базы профильных 

образовательных программ, в соответствии с акту-

альных и перспективными тенденциями системы 

образования РФ, особенно в части перечня предла-

гаемых населению услуг, где каждый факультет 

вуза имеет возможность делать ставку на те образо-

вательные векторы, в которых университет имеет 

конкурентное преимущество перед другими субъ-

ектами ДОД.  

Актуальность данного вопроса подтвержда-

ется еще и принятыми на федеральном уровне до-

кументами: Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 No1726-р «Об утверждении Кон-

цепции развития дополнительного образования де-

тей»), план реализации Концепции развития допол-

нительного образования детей на 2015–2020 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 

2015 года No729-р.[1] 

Опираясь на данные положения Тихоокеан-

ский государственный университет в городе Хаба-

ровске создал свое подразделение непрерывного 

дополнительного образования детей и довузовской 

молодежи «Академия современного искусства и 

дизайна» (далее по тексту «Академия»), которое 

вот уже как 10 лет реализует деятельность базиру-

ющуюся на принципе неформальности образования 

и формирования позитивного социального опыта 

подрастающего поколения. Формируя активную 

образовательную среду, Академия выбрала свой 

образовательный вектор, освоения слушателями 

культурных традиций и духовности народов, 

народного искусства России и малочисленных 

народов Приамурья, в том числе дальнего Востока 

и Крайнего Севера нашей необъятной Родины.  

Внедряемое в Академии изучение народного 

искусства нашими педагогами рассматривается как 

тип художественного творчества, как этническая 

культурная целостность, заключающая в себе все 

виды народного творчества (изобразительное, му-

зыкально-поэтическое, народные игры и танцы, об-

рядовые обычаи и др.) и имеющая единую духов-

ную сущность во всех областях народного искус-

ства при многообразии региональных стилевых его 

индивидуальностях, особенно в условиях отдален-

ности Хабаровска от столичных городов и культур-

ных центров России.  

Реализуемая в образовательном процессе Ака-

демии авторская программа «Незабытые тради-

ции», которая организована и поддерживается уни-

кальным специалистом в области народного искус-

ства, почетным академиком Академии народного 

искусства (г.Москва), члена Союза художников 

народного искусства, Михеевой Натальей Никола-

евной. Ее кредо «учение с увлечением», позволило 

наработать собственный опыт реализации образо-

вательных программ, который она передает буду-

щим педагогам на факультете искусств, рекламы и 

дизайна ТОГУ. В Академии ею творчески органи-

зована образовательная среда «Музея незабытых 

традиций», на базе которого проходят лекции и экс-

курсии, мастер-классы с высокомотивированными 

детьми и школьниками города, в том числе и слу-

шателями Академии. Активная творческая деятель-

ность слушателей направлена на участие в выстав-

ках-конкурсах и олимпиадах по декоративно-при-

кладному искусству и народным промыслам.  

Развитие в Академии направления «Одарен-

ные дети» предусматривает взаимодействие с обра-

зовательными организациями ДОД в г.Хабаровске 

и Хабаровском крае, такими как: «Малая академия 

народного искусства», руководитель проекта 

О.Г.Жученко; на базе Краевого центра образова-

ния, работа организована в рамках творческого ин-

тенсива «Юный художник Приамурья»; программа 

«Смотри на мир, глазами художника» реализуемая 
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совместно с Краевым государственным бюджет-

ным образовательным учреждением «Хабаровский 

краевой центр внешкольной работы «Созвездие». 

Вся деятельность проводится при поддержке ху-

дожнико-профессионалов Хабаровского краевого 

отделения Всероссийской творческой обществен-

ной организации "Союз художников России".  

Концепция других образовательных программ 

дополнительного образования всецело направлена 

на запросы населения и качество предоставляемых 

услуг, что несомненно работает на приемущества 

этой системы в вузе, а именно, их вариативность, 

доступность, свободный личностный выбор, адап-

тивность и возможность конструирования индиви-

дуальной образовательной траекторий. 

Например, выпускники художественной 

школы, получив диплом об ее окончании до по-

ступления в вуз, имеют возможность познакомится 

с образовательным процессом на факультете искус-

ств, рекламы и дизайна (ФИРиД), подготовится к 

уверенной сдаче творческого испытания, собрать 

свое персональное портфолио, соответствующее 

требованиям вуза и работающее на рейтинг допол-

нительных баллов при вступительном конкурсе 

абитуриентов в борьбе за бюджетные места. 

Следует отметить, что в последние 3 года, зна-

чительно выросло число программ дополнитель-

ного образования в Академии, разрабатываемых и 

реализуемых совместно с профессионалами ка-

федры дизайна, декоративно-прикладного искус-

ства и этнокультуры Педагогического института 

(ПИ ТОГУ). Так в 2019 году реализовано 12 допол-

нительных образовательных программ для до-

школьников и школьников первой ступени (воз-

раста от 7 до 13 лет) по изобразительному искус-

ству и конструированию, технологиям 

художественных изделий, искусствоведческому 

образованию; второй ступени – по актуальным 

направлениям искусства, где основной целью явля-

ется профориентация слушателей, планирующих 

поступление на направление «Графический ди-

зайн», «ДПИ и НП» (для школьной молодежи 14 -

17 лет). Сложившийся опыт работы определил ос-

новные направления деятельности Академии в 

вузе: 

а) работа по выявлению способных к изобрази-

тельной и декоративно-прикладной деятельности 

довузовской молодежи, в ходе ежегодной обшир-

ной выставочно-конкурсной работы и олимпиад-

ного движения, а также их тьюторское сопровожде-

ние в рамках программы «Одаренные дети»; 

б) постоянный мониторинг спроса рыночных 

предложений в городе Хабаровске и формирование 

эксклюзивных авторских программ, ежегодно по-

полняя перечень образовательных оказываемых 

услуг; 

в) академия – это научно-методическая, анали-

тическая и исследовательская площадка в области 

дополнительного образования детей, помощь в ор-

ганизации экспериментально-исследовательской 

деятельности магистрантов, обучающихся на про-

граммах факультета искусств, рекламы и дизайна 

ТОГУ; 

г) повышенная мобильность и вариативность 

программ: слушателям предлагается возможность 

самостоятельного выбора режима и темпа освоения 

предлагаемых программ, в том числе и обучение в 

разновозрастном объединении слушателей по инте-

ресам; 

д) возможность самостоятельного выбора сво-

его наставника или педагога, как на старте, так и в 

процессе обучения. 

 Эти и другие виды деятельности в Академии 

по направлениям дополнительного образования 

надо рассматривать как некий взгляд на выявление 

актуальных проблем и путей их решения, которые 

опираются на уже заложенную платформу: базовый 

элемент системы дополнительного образования - 

это образовательная программа и личность ее руко-

водителя, а не образовательная организация; фор-

мировании индивидуальных образовательных тра-

екторий для одаренных детей, на основе предлагае-

мой свободы выбора. Открытость этой системы, 

влияющая на качество образовательного процесса 

проявляется в такие ее аспектах, как:  

– взаимодействие с социально-профессиональ-

ными и культурно-досуговыми общностями, зани-

мающихся тем же или близким видом деятельности 

(в рамках совместных выставочно-конкурсных 

проектов, например в рамках ежегодной Краевой 

выставки-конкурса «Малая Родина в рисунках де-

тей», «Загадки древнего Амура»); 

– создание благоприятных условий для генери-

рования и воплощения в жизнь инициатив и проек-

тов, в том числе развития волонтерства (слушатели 

Академии старших групп совместно со студентами-

бакалаврами и магистрантами ФИРиД, проводят 

мастер-классы в детских домах и в больницах с 

полным стационаром, например в детском отделе-

нии «Онкоцентра» г.Хабаровска); 

– возможности включения в образовательный 

процесс актуальных явлений социокультурной ре-

альности, опыт их проживания и рефлексии (Еже-

годный международный культурно-образователь-

ный проект «Мы дети одной планеты», «Диалог 

культур: Россия-Китай», «Россия и Япония: от 

сердца к сердцу», каникулярные интенсивы «АРТ-

путешествия», «Я будущий дизайнер» и т.п.);  

− формирование качественного уровня кадро-

вого потенциала системы дополнительного образо-

вания детей в Хабаровске (проведение обучающих 

семинаров и стажировок для педагогов ДО, напри-

мер в ходе реализации ежегодного культурно-обра-

зовательного проекта «Юный художник Приаму-

рья», в рамках обширной программы которого, у 

педагогов и школьников есть возможность прове-

дения совместных пленэров и мастер-классов на 

живописных территориях Хабаровского края: заго-

родного образовательного учреждения «Созвез-

дие» пос. Переясловка, на базе туристического ком-

плекса «Заимка», в этнокультурном-центре «Рус-

ская деревня», с.Бычиха,). 

Руководство вуза считает развитее системы не-

прерывного дополнительного образования приори-

тетной стратегической задачей Тихоокеанского 

государственного университета, и направляет все 
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усилия на увеличение доли слушателей дополни-

тельных программ, например из числа слушателей 

- потенциальных абитуриентов, на конкурсной ос-

нове предоставляя место без оплаты стоимости за 

обучение.  

Можно констатировать тот факт, что в Тихо-

океанском государственном университете уже 

сформирована и успешно развивается система до-

полнительного образования дошкольников и дову-

зовской молодежи в области изобразительного раз-

вивающего творчества, классического художе-

ственного образования для старших школьников, 

актуального искусства и дизайна для будущих аби-

туриентов, системообразующим элементом кото-

рой, является Академия современного искусства и 

дизайна. Еще одним, немаловажным направлением 

деятельности Академии, является информационная 

поддержка реализации творческих проектов и обра-

зовательных программ. Уже сегодня работает спе-

циально созданный web-сайт, который призван, не 

только информировать о деятельности подразделе-

ния, но и способствовать формированию его при-

влекательного имиджа, актуализирующего ее вос-

стребованность на «рынке» образовательных услуг, 

в чем помогает и ведение страничек Академии в 

различных соцсетях. Все это предоставляет хоро-

шие перспективы для дальнейшего развития. 

Можно утверждать то, что созданные сегодня усло-

вия и имеющиеся достижения, дают основания 

утверждать - Академия стала эффективным цен-

тром предоставления дополнительного образова-

ния подрастающему поколению детей и юноше-

ства, демонстрирующей выдающиеся способности 

в творческой и дизайнерской деятельности, в усло-

виях Тихоокеанского государственного универси-

тета, на основе профессиональной ориентации, 

обеспечивая им более комфортную адаптацию пе-

рехода от школы к жизни в быстроизменяющихся 

условиях развития современного общества.  
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In recent years, the education system has under-

gone a period of active reform, ranging from changes 

in the legislative framework to the renewal of a lifelong 

learning paradigm. A number of scientists [2, 3]. rec-

ommend to pay attention to the development of the mo-

tivational sphere of the individual in order to increase 

professional interest, ensure the practical interaction of 
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disciplines and develop skills by maximizing the ap-

proximation of the educational process to practical ac-

tivities. 

The professional competence of a young specialist 

is of particular importance. Some scientists point out 

that the term «competence» means not only knowledge 

of any issues, awareness of them, but also the ability to 

discuss, decide, the ability of the individual to navigate 

freely in difficult conditions of professional activity, to 

operate it subjective and objective constituents [1]. 

Competence is often defined as a combination of psy-

chological qualities, a condition that allows one to act 

independently and responsibly (effective competence), 

as having a young specialist's ability and ability to per-

form certain job functions. The professional compe-

tence of a doctor is a set of theoretical knowledge, prac-

tical skills, experience gained, personal qualities of a 

doctor, which ensure effective professional activity. 

The current pace of scientific, technical and social 

development places stringent requirements on the pro-

fessional level of a doctor. The doctor needs to be com-

petitive. For this, throughout life, we have to learn prac-

tically new medical products, new equipment, new 

methods of diagnostics, treatment and prevention of 

diseases are emerging due to the wide development of 

biotechnology. Therefore, the ability of the doctor to 

acquire new knowledge and to apply it in new condi-

tions is important. It is very important how young a 

doctor is independent in the information space, what his 

orienting abilities are, how quickly he chooses what re-

ally suits him and what he can achieve a high level of 

competence [1]. 

New knowledge, the search for new technologies, 

must be based on a solid core theoretical framework 

provided by textbooks and manuals. The problem is the 

adequacy of the textbook, the textbook to meet the re-

quirements of modern education and society in general, 

since the creation of high-quality modern textbooks, 

textbooks is one of the many factors that provide qual-

ity education. New knowledge, the search for new tech-

nologies, must be based on a solid core theoretical 

framework provided by textbooks and manuals. The 

problem is the adequacy of the textbook, the textbook 

to meet the requirements of modern education and so-

ciety in general, since the creation of high-quality mod-

ern textbooks, textbooks is one of the many factors that 

provide quality education [4]. 

Today, in addition to the usual textbooks and tuto-

rials, electronic textbooks are of great importance. A 

modern electronic textbook is an almost software-me-

thodical complex that has information of encyclopedic 

content and access to any selected fragment through 

links. 

Strengthens its position as a computer-based edu-

cation paradigm that involves the use of multimedia 

technologies in the learning process, as well as com-

puter encyclopedias and reference books, electronic 

textbooks and tutorials. 

The ability to navigate independently in the infor-

mation space comes in the process of preparation for 

employment. Interns, pre-certification, specialization, 

or thematic improvement practitioners develop the abil-

ity to independently search, select, and process infor-

mation. This is facilitated by various forms of setting 

tasks for the preparation for the classes - or very spe-

cific: the number of questions, their formulation, the in-

dication of specific sources, sections - or vice versa, the 

ability to independently search for information on treat-

ment options for a particular disease. 

A special role in the expansion and deepening of 

knowledge is played by clinical analysis of diseases di-

rectly near the patient, involvement of the number of 

arias-interns, cadets to the implementation of fragments 

of scientific work carried out at the department. For ex-

ample, at the Department of Dentistry of Postgraduate 

Education, Ivano-Frankivsk Medical University, 

within the framework of the research work, Ari interns 

were involved in the examination of children in orga-

nized children's groups - schools, in order to identify 

the prevalence of dental diseases in the population liv-

ing in environmentally unfavorable conditions in par-

ticular in Kalush and Kalush districts. This helped mo-

tivate young doctors to research, analyze the results, 

search for information, publications on methods of dis-

ease prevention in a population living in similar envi-

ronmental conditions, and most importantly, prompted 

them to take an independent, thoughtful approach to the 

problem, aroused interest and positive attitude to work. 

We believe that all this contributes to the formation of 

the outlook of the young specialist. 

The important role of professional competence, 

professional communication in the modern world, turn-

ing it into one of the most important spheres of human 

activity, makes the problem of forming future special-

ists' readiness for professional activity one of the prior-

ities. As readiness for professional communication is a 

essential prerequisite for effective activity of a young 

person after graduation, as well as quick adaptation to 

working conditions and further professional improve-

ment. 
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Root nutrition is an important factor in regulating 

of physiological processes, productivity and quality of 
the crop. Fundamentally important facts are obtained in 
studies on the problems of root nutrition of plants. Stud-
ying of the absorption activity of the roots and transfor-
mations, which are exposed in their tissues minerals ad-
sorbed from the soil, allowed us to discover the ability 
of root systems to synthesize important physiologically 
compounds (amino acids, nucleic acids, vitamins, aux-
ins, etc.). In the field of mineral nutrition of plants, 
mechanisms regulating the absorption activity of root 
systems, the relationship of mineral nutrition and water 
regime of plants have been identified. The facts about 
the role of individual mineral elements in the metabo-
lism of plants and, in particular, a number of trace ele-
ments, whose physiological action is due primarily to 
their participation in the construction of many enzyme 
systems [3]. To assist young biologists in mastering and 
careful study of mineral nutrition of plants can use in 
the educational process various game techniques that 
will help students to develop the ability to apply the ob-
tained theoretical knowledge in applied fields of human 
activity (agro-industrial complex, biotechnology, bio-
technology. In addition, in the context of Ukraine's 
comprehensive integration into the European commu-
nity, there is a need for a profound professional 
knowledge of a foreign language (primarily English) 
for students of all higher education institutions. 

The purpose of our work was to develop and ap-
prove a series of practical-game classes “Plant Biology 
in English” on certain topics of specialized courses 
(“Plant Cytophysiology”, “Root Nutrition of Plants”, 
“Photosynthesis”, etc.). Like all other practical exer-
cises in this cycle, given in this work, as an example, 
the lesson "Root nutrition / Root nutrition" consists of 
two parts: biological and grammatical. The biological 
unit is in English and, if necessary, an explanation is 
provided in Ukrainian. A block dedicated to English 
grammar is taught in Ukrainian for ease of understand-
ing. Each block is divided into steps that aim to make 
sense of the theme. Both blocks are accompanied by 
bright slides, photos, drawings, diagrams, tables. It uses 
the capabilities of modern computer technology, multi-
media systems. At the end of the first block, short ani-
mation or documentary tapes are displayed to help you 
better expose the topic of the lesson. The grammatical 

block is organically linked to the vocabulary of the first 
block. On the basis of the vocabulary of the biological 
block, grammatical examples are given, as well as orig-
inal exercises are created in the context of the vocabu-
lary of the biological block [3]. 

Biological block. STEP1 / Step 1. At the begin-
ning of the class, the teacher reminds us that plant root 
nutrition is a section of phytophysiology that studies the 
processes of absorption, isolation / extraction, transfor-
mation / transformation, transportation / transmission, 
and assimilation from the environment of nutrients 
needed for life of a plant organism. Students name the 
sources of nutrients for plants, such as soil (minerals), 
air (carbon dioxide, oxygen) and water (hydrogen). 
Students recall the following: nutrition by air - CO2 
supply during photosynthesis; root nutrition by root or 
mineral nutrition - water and plant nutrients from the 
soil through the roots; foliar application - application of 
nutrients in the form of weak aqueous solutions on a 
leaf plate of plants. 

The slides show that the content of the plant tis-
sues is classified into: the elements-organogens / the es-
sential nonmineral elements, macroelements / macro-
nutrients, microelements / micronutrients, minor ele-
ments / trace elements. 

Organogenic elements (hydrogen / hydrogen /, ox-
ygen / oxygen, carbon / carbon, nitrogen / nitrogen) 
make up about 95% by weight of plant dry matter, mac-
ronutrients (phosphorus / phosphorus, potassium / po-
tassium, calcium / calcium, magnesium / magnesium, 
sulfur / sulfur / sulfur, chlorine / chlorine, silicon / sili-
con, sodium / sodium, aluminum / aluminum / alumi-
num, ferrum / iron - 4%, trace elements (manganese / 
manganese, boron / boron, coupon / copper, zinc / zinc, 
nickel / nickel, cobalt, molybdenum) - up to 1%. 

The attention of the audience is drawn to the fact 
that according to the physiological value for plants nu-
trients / nutrient are classified by - the vital nutrients / 
the essential mineral elements and the conditionally 
necessary nutrients / the beneficial mineral ele-
ments.Vital essential nutrients: nitrogen, phosphorus, 
potassium, calcium, magnesium, sulfur, boron, chlo-
rine, ferum, manganese, zinc, cuprum, molybdenum. 
These are the chemical elements that a plant needs in 
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its growth and development process and cannot be re-
placed by any other. Conditionally required nutrients: 
silicon / silicon, selenium / selenium. 

In this part of the lesson, students pay special at-
tention to the names of the chemical elements in Eng-
lish, their synonyms and spelling. If necessary, students 
are encouraged to repeat the titles several times. To se-
cure English names of chemical elements, the teacher 
conducts a blitz survey. The audience is divided into 
two groups. The group that gave the most correct an-
swers was the winner. The second option (with a large 
number of students) is also possible to work in pairs.  

Next, the teacher asks the audience: "How is the 
absorption of minerals by the plant?" Together with the 
students, the teacher finds that most plants absorb water 
and minerals from the soil roots. The root is called the 
lower end engine / root pressure of substances in plants. 
The teacher reminds that the structure of the root is 
adapted to absorb water and nutrients from the soil. The 
teacher draws students' attention to the terminology 
presented in schematic representations of the structure 
of the root system and the way of movement of miner-
als: meristematic zone, root apex, root cap, root elon-
gation zone, endoderm / endodermis, belt / Сasparian 
strip, root hair zone / maturation zone, xylem / xylem, 
phloem / phloem, central cylinder / stele, plasmodesm 
/ plasmodesmata, apoplast / apoplast, simplast / sym-
plast, pericycle / pericycle, bark / cortex, spongy and 

palisade and palisade parenchyma, conductive tissue 
[1]. 

Next, the audience is asked, "Why do root hair 
cells absorb water with the minerals dissolved in it?" 
Students respond that there are many theories and hy-
potheses regarding plant nutrition. The most common 
one can be considered electrochemical theory. Of great 
importance in the absorption of nutrients are also root 
secretions, which dissolve hard to reach minerals. The 
dissolving action is created by carbon dioxide release. 
Some plants secrete organic acids (malic, oxalic, etc.), 
which have a high solubility. Higher plants at the root 
and stem have a special vascular system for the 
transport of minerals and their organic compounds into 
the leaves. As the lower leaves age, some minerals 
drain from them into the growing organs of the plant, 
where they can be reused (reutilization) [3]. 

At the end of this phase, for a short break, a short 
animated video of the plant's root nutrition is shown. 

STEP 2 / Step 2. In the next phase of this lesson, 
the attention of the student audience focuses on the role 
of macro and microelements in plant life. 

The information on each element is provided in 
the form of a separate vivid slide example showing the 
element absorption form, metabolism value and defi-
ciency symptoms. Each slide is illustrated with photo-
graphs of examples of different plants with symptoms 
of deficiency of this element. For an example we give 
a slide concerning magnesium (Fig. 1). 

 

  

  
Figure 1. An example of supplying information on plant nutrition 
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Students alternately voice the information pre-

sented on the slides on a particular chemical plant nu-

trient, thus training in reading and articulation. Another 

approach is possible when students are broken down 

into pairs: one student voices the form of element ab-

sorption and its importance in metabolism, and the sec-

ond student, based on the information obtained, names 

the visible symptoms of deficiency of that element. 

This scheme provides information first on a group of 

macronutrients and then on a group of trace elements. 

After studying the group of macronutrients, stu-

dents are offered a game to determine the arbitrary 

functions of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 

sulfur, and magnesium in the metabolism of plants (Fig. 

2). The audience is divided into two groups, and the 

group that made the least mistakes wins. 

During this phase of study, students are drawn to 

the following terms: NADP / NADP / Nicotinamide ad-

enine dinucleotide phosphate, ADP / ADP / Adenosine 

diphosphate, ATP / ATP / Adenosine triphosphate, ox-

idation-reduction reactions and redox reactions / redox 

reactions. The following word combinations are used to 

describe the symptoms of chemical element deficiency: 

inter-vein chlorosis, small-leaved, delay flowering, pe-

duncle deformation, lodging of cereals, apical apical 

dying growth inhibition, loss of turgor / loss of turgor, 

marginal burn of leaves, delay maturity of crops, yel-

lowing of leaves from the edges / yellowing leaves from 

the edges, formation of rosette forms / forming rosette 

form. Diseases: powdery mildew, bitter pitted of fruit, 

apical rot root. 

 
Figure 2. Function selection tasks for different nutrition 

 

For the sake of clarity and the possibility of comparing the signs of manifestation of deficiency of different 

chemical elements in mineral nutrition of plants, a slide with the image of exclusively maize plants suffering from 

insufficient quantity of this or that element is offered to the attention of students. This approach makes it possible 

to see the differences in the manifestation of the deficiency of different chemical elements in one plant species 

(Fig. 3). 
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Essential Elements Deficiency for Corn (Maize ) Growth

From yellowing to 

necrosis starting at the

tips of older leaves

Reddening of

leaves in case of

severe deficient. 

Older leaves, marginal and

intervenal brown scorch; they

wither and collapse around plant. 

Young leaves severe

chlorosis; chlorosis

begins as intervenal

stripes

Boron

Leaves intervenal

chlorosis , 
incurling and

brown spotting of

margins

Buds along shoots fail to

develop, leaves small and

narrow ("Little Leaf" 

condition) and tend to form

rosettes at tips of shoots. 

Limit the distribution of

"normal" vegetation, 

leading to "serpentine

barrens“, intervenal

chlorosis

Nitrogen Phosphorus Potassium
Zinc

Iron Manganese Magnesium

Small leaf condition on

crown, leaves scorched

 
Figure 3. Slide for comparison of signs of deficiency of different chemical elements in mineral nutrition of corn 

plants exclusively 

 

As our lesson is practically game-based, at the end of the biological block for fixing it is suggested to deter-

mine, on the basis of lexical and biological material, a defective element in the nutrition of the plants presented on 

the slide (Fig. 4). 

Determine the deficient element in plant 

nutrition

1
2 3

4
5

LETTUCE 
Black Current Leaves

Table Beet

Potato Plant in Sand Culture

Complete

mineral

nutrient

Growth

normal;

foliage

healthy green

color

 
Figure 4. The task of determining the deficient nutrition of plants 

 

To make it easier to navigate, students are provided with a scheme with an algorithm for determining the 

deficit of an element (Fig. 5). 
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Identification of Deficiency Symptoms

The deficiency symptoms can be distinguished based on the region of occurrence, 

presence or absence of dead spots, and chlorosis of entire leaf or interveinal
chlorosis.

 
Figure 5. Algorithm for defining defective elements in plant nutrition 

 

 STEP 3 / Step 3. Summing up the lessons 

learned, the teacher points out that plant nutrition diag-

nostics, which provides information on the availability 

of crops with the necessary elements, helps to use fer-

tilizers rationally. It is especially important in the culti-

vation of crops by intensive technologies, which pro-

vide higher, than usual, doses of fertilizers and require 

very careful control over the nutrition of plants during 

the growing season. The highest yields from fertilizers 

can be obtained in complex diagnostics, which includes 

soil diagnosis, plant diagnosis / herbal diagnosis and 

meteorological diagnosis and allows you to more accu-

rately determine the level of mineral nutrition at differ-

ent stages of organogenesis, or plant phenophases. 

 It is now advisable to move on to the classifi-

cation of fertilizers and the characteristics of their use. 

The audience is asked "What types of fertilizers are 

used today?" Students recall that fertilizers / fertilizers 

are classified into: mineral and organic; industrial (ni-

trogen, potassium, phosphorus, micro fertilizers) and 

local (humus / humus, peat / peat, ash / ash); simple (in-

cludes one battery - nitrogen, potassium, molybdenum) 

and complex (containing two or more batteries). The 

teacher gives a slide indicating that, depending on the 

form of nitrogen, nitrogen fertilizers are divided into: 

• ammonia - (ammonium sulfate / ammonium sul-

fate, ammonium chloride / ammonium chloride, ammo-

nia water / aqueous ammonia). It is emphasized that 

these are physiologically acidic fertilizers, effective on 

neutral and slightly alkaline soils; on acidic soils must 

be applied with lime; 

• nitrate - (sodium nitrate / Chilean nitrate / 

chilates) and calcium nitrate. It is emphasized that these 

are physiologically alkaline fertilizers, effective on 

acidic soils; 

• ammonia-nitrate - (ammonia and lime-ammo-

nium nitrate / saltpeter and lime-ammonium nitrate, 

sulphate and ammonium nitrate / sulfate and ammo-

nium nitrate. It is emphasized that it is physiologically 

acidic fertilizers, but acidifying the soil is weak ; 

• amide / amide - (nitrogen in organic amide form 

- urea / urea, calcium cyanide / calcium cyanide - phys-

iologically weak alkaline fertilizers. 

The teacher then goes on to phosphorus fertilizers 

and reminds that, depending on the solubility in water, 

phosphorus fertilizers are divided into: water-soluble 

(ordinary superphosphate / superphosphate and double 

superphosphate) - phosphorus superphosphates are sed-

entary and accumulate well; deep application is recom-

mended; the effect is observed for 2-3 years; and ferti-

lizers whose phosphorus is insoluble in water but solu-

ble in weak acids (precipitates, tomashlak / slag) - 

phosphorus is in a plant-accessible form; fertilizers, in-

soluble in water and hard to dissolve in weak acids 

(phosphoric flour / rock phosphate) - recommended to 

be applied on acid sod / podzolic soils and podzolized 

soils / podzolized soils. 

Potassium fertilizers include: potassium chloride 

(potassium salt) / muriate of potash / potassium chlo-

ride, potassium nitrate / potassium nitrate / nitrate of 

potas / saltpetre, potassium sulfate / potassium sulfate / 

sulfate of potash /, potassium magnesia / potash mag-

nesia. 

Compound mineral fertilizers are classified into: 

nitrogen-phosphorus (ammophos / ammoniated super-

phosphate); nitrogen-potassium / potassium nitrate / 

potassium nitrate; nitrogen-phosphorus-potassium / N-

P-K fertilizer). 

To consolidate the material studied, students are 

offered a role-playing game in pairs called "Consulta-

tion of Plant Physiologist". One of the students acts as 

a farmer; he gives symptoms of a deficiency of mineral 

nutrients that he has found in his plantations / crops. 
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The second student, as a qualified plant physiologist, 

advises on the use of a particular fertilizer. 

Grammar block. STEP 1 / Step 1. The second 

block of the lesson is grammatical but related to the ac-

tual material of the first block. In order for a specialist 

in plant physiology to be able to give expert advice on 

the balanced nutrition of plants in English, you need to 

be able to use the modal verbs correctly, which will be 

devoted to the grammar block of the lesson. The teacher 

presents a summary table of the use of modal verbs and 

provides examples based on conventional vocabulary. 

STEP 2 / Step 2. It is suggested to do a lesson 

based on the lexical material of the lesson, namely: to 

insert modal words into the text of the subject of the 

biological part of the lesson (Fig. 6). 

Insert the correct modal verbs

(can, must, may, should)
• The beneficial elements have not been deemed essential for all plants but 

_______  ____ essential for some.

• Soilless mix __________ provide support, aeration, nutrient and moisture 
retention just as soils do, but the addition of fertilizers or nutrients are 
different.

• To achieve optimum production, the grower ________ adjust nutrient levels 
to compensate for other environmental factors during the growing season.

• Nitrogen metabolism is a major factor in stem and leaf growth (vegetative 
growth). Too much _____ delay flowering and fruiting. Deficiencies ____ 
reduce yields, cause yellowing of the leaves and stunt growth.

• Phosphorus ______ ____ applied close to the plant's roots in order for the 
plant to utilize it. Large applications of phosphorus without adequate levels 
of zinc _____ cause a zinc deficiency.

• Sulfur is readily lost by leaching from soils and _____ ____ applied with a 
nutrient formula. Some water supplies ____ contain Sulfur.

• Magnesium is leached by watering and ___ ___ supplied when feeding. It 
____ ___ applied as a foliar spray to correct deficiencies.

• Some plants ___ have calcium to take up nitrogen and other minerals. 
Calcium is easily leached. Calcium, once deposited in plant tissue, is 
immobile (non-translocatable) so there ___ ___ a constant supply for 
growth.

• Plants ______ use nitrogen in the form of N2. It ___ first be converted to 
ammonium (NH4+) or nitrate (NO3-). 

 
Figure 6. Grammar exercise based on vocabulary lesson 

 

So, this way, students repeat the English grammar 

in the lexical space of the biological specialty, which 

enables the gradual immersion into the English lan-

guage, and removes the language barrier. And provid-

ing contextual targeting to linguistic exercises enables 

students to gain the necessary experience in their future 

professional activities. Therefore, such classes will help 

you to adapt painlessly to young biology specialists in 

the future in a new language professional environment. 
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Анотація 

У статті розкривається специфіка розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мис-

тецтва в умовах спеціально організованої фахової підготовки. Визначаються етапи методики розвитку емо-

ційного інтелекту та розкриваються методи, концепція яких підпорядкована атрибутивним характеристи-

кам та особливостям емоційного інтелекту в контексті діяльності вчителя музичного мистецтва. Методика 

розроблена на основі обґрунтованої методології та передбачає реалізацію педагогічних умов, сприятливих 

у контексті поставлених завдань. Висвітлені результати впровадження методики розвитку емоційного ін-

телекту, які демонструють ефективність обраних педагогічних технологій. 

Abstract 

The specifics of the development of emotional intelligence of future teachers of music in the conditions of 

specially organized professional training are revealed in the article. The stages of the methodology of the devel-

opment of emotional intelligence and the methods, the concept of which is subordinated to the attributive charac-

teristics and peculiarities of emotional intelligence in the context of the activity of the teacher of music art, are 

revealed. The methods is developed on the basis of methodology and involves the realization of pedagogical con-

ditions favorable in the context of the tasks. The results of the introduction of the methods of emotional intelligence 

development, which demonstrate the effectiveness of the selected pedagogical technologies, are highlighted. 

Ключові слова: емоційний інтелект, методика, майбутній учитель музичного мистецтва, тренінг.  

Keywords: emotional intelligence, methods, future teacher of music art, training. 

 

Мінливі культурні та соціальні умови розвитку 

суспільства, які відбуваються у ХХІ столітті актуа-

лізують проблематику розвитку особистісно-про-

фесійних якостей майбутніх фахівців. Зокрема, це 

стосується емоційного інтелекту, адже через емоції 

особистість реалізує своє цілісне ставлення до 

світу, пізнає власну ідентичність. У минулому пси-

хологи вважали, що емоції лише супроводжують 

розумові процеси, або, .навіть, протиставляються 

раціональному. Однак сучасні дослідження визна-

ють, що емоційність є фактором успіху та адаптації 

особистості у соціумі, а розуміння емоцій та конт-

роль є необхідною складовою фахівця у будь-якій 

сфері. Особливо це стосується людей, професійна 

діяльність яких відбувається на основі взаємодії з 

іншими людьми. Безумовно, це стосується педаго-

гічної діяльності, адже її ефективність значним чи-

ном залежить від ефективно налагодженого спілку-

вання, здатності керувати процесом діяльності, до-

сягати необхідних результатів через створення 

певного емоційного фону. 

Актуальність дослідження емоційного інтеле-

кту в контексті фахової підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва загострюється через 

те, що його діяльність відбувається на основі взає-

модії з музикою – найемоційнішим з видів мистец-

тва, а також через символічно-емоційну мову музи-

чного мистецтва з іншими. Висока чутливість до 

широкого спектру емоційних переживань, здат-

ність сприймати, розрізняти й вірно тлумачити емо-

ційні сигнали, а також знаходити шляхи для адек-

ватного вираження й трансляції емоційного конте-

ксту художнього образу, розуміння законів 

емоційного впливу на слухача, керування власними 

емоціями в умовах виконання музичного твору й 

емоціями інших в процесі організації його сприй-

няття є дуже важливими для вчителя музичного ми-

стецтва, діяльність якого відбувається на перетині 

психолого-педагогічних та мистецьких засад. 

Представники науки досліджували різні аспе-

кти проблематики емоційного інтелекту, а саме: мі-

сце і роль емоцій у когнітивних процесах (В. Вундт, 

П. Жане, Т. Рібо, та ін.); системно-функціональну 

синергію емоцій та інтелекту у регуляції діяльності 

та спілкування особистості (Л. Аболін, О. Айгу-

нова, І. Андрєєва, Л. Анциферова, Т. Березовська, 

О. Власов, Є. Власова, Г. Гарскова, Ю. Давидова, Б. 

Додонов, К. Ізард, Д. Карузо, О. Леонтьєв, Д. Лю-
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сін, Дж. Мейєр, М. Роберт, П. Селоуей та ін.); осми-

слення і розуміння суб’єктом власних емоцій, ем-

патію (І. Андрєєва, Д. Гоулман, К. Ізард, Є. Ільїн, Є. 

Рибалко, О. Саннікова, С. Симоненко, О. Чебикін 

та ін.) тощо. Більшість вчених розглядали емоцій-

них інтелект як інтегральну сукупність здібностей. 

Так, Дж. Мейєр і П. Селоуей визначили емоційний 

інтелект як здатність сприймати і усвідомлювати 

свої та чужі почуття і емоції, розрізняти їх, корис-

туватися цією інформацію для фасилітації мис-

лення і діяльності [may]. Емоційним аспектам му-

зично-педагогічної діяльності, емоційній культурі 

та емоційному досвіду майбутнього вчителя му-

зики приділяли увагу такі вчені як Д. Лісун, Г. Па-

далка, В. Петрушин, О. Ростовський, О. Холопова 

та ін. 

Незважаючи на значну актуальність проблеми 

розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів 

музичного мистецтва, у науковому полі спостеріга-

ється певний брак методичного оснащення процесу 

розвитку емоційного інтелекту саме у контексті фа-

хової підготовки майбутнього вчителя музики. Це 

зумовлює визначення у якості мети статті методики 

розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. 

Емоційний інтелект пов’язується з поясненням 

емоційних явищ з точки зору переробки інформації 

[3] та розширює сформовані наукові уявлення про 

різноманітність людських здібностей [5]. Д. Гоул-

ман зазначив, що емоційний інтелект охоплює са-

мосвідомість, самооцінку, емоційний самконтроль, 

адаптивність, емпатію та співпрацю через емоцій-

ний вплив на іншого [4]. 

На основі проведеного аналізу сутності та змі-

сту емоційного інтелекту, зокрема в контексті фа-

хової підготовки майбутнього вчителя музики, уза-

гальнюється наукове визначення дефініції «Емо-

ційний інтелект майбутнього вчителя музики» як 

особистісно-фахової здібності сприймати, іденти-

фікувати, усвідомлювати та адекватно інтерпрету-

вати інформацію щодо емоційно-змістової експре-

сивності (що включає емоційно-невербальні сиг-

нали та вербально-виконавські прояви художніх 

емоцій) через емпатійне «включення» і раціоналіза-

цію побутових і художніх емоцій, регуляцію та са-

морегуляцію емоційних станів її учасників в про-

цесі художньо-педагогічної комунікації з метою 

проектування і реалізації ефективних стратегій по-

зитивного педагогічного впливу щодо досягнення 

конгруентної взаємодії у глибинному емоційно-ін-

телектуальному осягненні музичних творів, що за-

безпечуватиме успішність особистісно-фахової дія-

льності [1]. 

З метою цілісного розуміння досліджуваного 

феномену, що необхідно для розробки цілеспрямо-

ваної стратегії його розвитку, виоремлюються стру-

ктурні компоненти емоційного інтелекту майбутніх 

учителів музичного мистецтва. Ціннісно-актуалі-

заційний компонент уможливлює особистісно-цін-

нісне сприйняття життєвих і художніх емоцій через 

процес самоактуалізації власного емоційного дос-

віду як внутрішнього розвивального ресурсу полі-

суб’єктної художньо-педагогічної взаємодії. Апер-

цепційно-емпатійний компонент передбачає акти-

вне усвідомлене сприймання емоційної інформації 

та виникнення конгруентної відповідності емоцій-

ному стану іншого на основі емпатійного проник-

нення в образний зміст музичного твору в процесі 

художньо-педагогічної комунікації. Концепційно-

інтерпретаційний компонент, який віддзеркалює 

здатність до аналізу емоційно навантажених сигна-

лів через порівняння з власним емоційним досві-

дом, здатність до оцінки емоційних проявів через 

зчитування емоційних сигналів інших учасників 

художньо-педагогічної взаємодії, здатність до пі-

знання, вербалізації та концептуалізації емоцій за-

собами художнього мовлення. Комунікативно-ре-

гулятивний компонента зумовлює здібність до фа-

силітативного створення необхідної емоційно 

забарвленої атмосфери в процесі художньо-педаго-

гічної комунікації, у тому числі уможливлює адек-

ватний прояв емоцій у процесі виконання музич-

ного твору як аспект художньо-творчої самореалі-

зації [1]. 

Розглянемо докладно мету, завдання і зміст ме-

тодики розвитку емоційного інтелекту майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

Метою запропонованої авторської методики 

розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів 

музичного мистецтва ми визначили: розвиток здат-

ності студентів до розпізнавання емоційної інфор-

мації, керування нею, моделювання емоційних ста-

нів (власних та інших учасників художньо-педаго-

гічної комунікації), емпатійно-емоційного 

інтонування, збагачення художньо-емоційного те-

заурусу, розширення емоційно-фахового досвіду, 

формування умінь інтерпретувати інформацію 

щодо емоційно-змістової експресивності музичної 

мови через механізм раціоналізації та концептуалі-

зації побутових і художніх емоцій.  

Відповідно до мети визначено завдання мето-

дики: 

- сприяти закріпленню позитивної полімотива-

ції до емоційної взаємодії в процесі фахової підго-

товки; 

- стимулювати опанування студентами умін-

нями емоційної художньо-педагогічної взаємодії; 

- надати студентам інструментарій для конце-

птуалізації чуттєво-емоційної та художньо-образ-

ної невербальної інформації; 

- підтримувати здатність студентів використо-

вувати емоційний інтелект як ресурс особистісно-

фахового зростання. 

Відповідно до поставлених мети та завдань 

спроектовано три етапи авторської методики – аку-

мулюючий, моделюючий та фіксуючий, які розгля-

даються як спланована стратегія, кожний елемент 

(крок) якої, за допомогою комплексу модифікова-

них та інноваційних методів, забезпечує цілісну або 

диференційовану реалізацію визначених педагогіч-

них умов, що в свою чергу націлене на вирішення 

вказаних вище завдань. 

Необхідно зазначити, що педагогічні умови 

розвитку емоційного інтелекту, на яких ґрунтується 
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методика, включають у себе: активізацію полімоти-

вації студентів до емоційної взаємодії в процесі фа-

хової підготовки, створення мистецького комуніка-

тивно-рефлексивного середовища як засіб свідомої 

регуляції емоційного поля у процесі фахової підго-

товки майбутніх учителів музичного мистецтва, 

впровадження тренінгових технологій для виклада-

чів і студентів та використання синергійного ефе-

кту міждисциплінарної художньо-педагогічної ко-

мунікації як особистісного розвивального ресурсу 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Метою першого етапу – акумулюючого – етапу 

визначено: актуалізацію суб’єктно-ціннісного став-

лення студентів до емоційної художньо-педагогіч-

ної взаємодії через усвідомлення ними емоційного 

інтелекту як ресурсу особистісно-фахового розви-

тку. Відповідно до мети, на першому етапі передба-

чалося розв’язання таких завдань:  

- активізація полімотивації студентів щодо 

розвитку емоційного інтелекту як значущої якості 

фахівця – вчителя музичного мистецтва; 

- формування в студентів базових знань 

щодо життєвих і художніх емоцій, феномену емо-

ційного інтелекту та його складових, впливу емо-

ційного інтелекту на професійну успішність, само-

реалізацію та соціальну взаємодію; 

- організація «знайомства» студентів з влас-

ним емоційним світом, самодіагностика емоційної 

палітри, вимірювання власного емоційно-образ-

ного тезаурусу. 

Перший етап забезпечувався такими мето-

дами: інформативно-мотиваційний тренінг, метод 

емоційного кола, метод візуалізації емоційної інфо-

рмації, крос-коучинг тренінг. 

Інформативно-мотиваційний тренінг був 

спрямований на надання студентам структурованої 

інформації щодо проблематики емоційного інтеле-

кту в контексті діяльності та фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, поси-

лення емоційної зацікавленості студентів емоцій-

ним аспектом художньо-педагогічної комунікації 

через власне емоційне самовираження та поси-

лення зв’язок між емоційною сферою особистості 

та навчально-фаховою розумовою діяльністю. 

Метод емоційного кола був націлений на орга-

нізацію комфортного, відкритого, безоціночного 

спілкування студентів з метою актуалізації емоцій, 

їхньої вербалізації, прийняття власних емоцій та 

емоцій інших, підвищення комунікативної відкри-

тості студентів. Художній аспект впровадження ме-

тоду передбачав набуття умінь ідентифікації музи-

чної інтонації як носія художньої емоції та ототож-

нення її з власним емоційним станом, знаходження 

позамузичних асоціативних зв’язків, аналізу й сис-

тематизації емоційних концептів учасників. 

Метод візуалізації емоційної інформації впро-

ваджувався з метою усвідомлення, узагальнення та 

вербалізації емоційної інформації, формування 

емоційних концептів студентів. Відповідно до да-

ного методу використався прийом колажування, 

форма творчо-розвивальної діяльності, що передба-

чало візуалізація музичного фрагменту як носія пе-

вної художньої емоції через надання їй наочної ме-

тафорично-символічної форми. 

Крос-коучинг тренінг передбачав активізацію 

інформаційної та практичної підготовки викладачів 

з фахових дисциплін до розвитку емоційного інте-

лекту студентів через оснащення викладачів необ-

хідною практико-орієнтованою інформацією, на-

дання їм практичних інструментів для ефективної 

роботи зі студентами, залучення викладачів до ко-

лективних ігрових та навчальних технологій, спря-

мованих на розвиток емоційного інтелекту. 

Другий етап експериментальної методики – 

моделюючий – мав на меті розвиток всіх умінь та 

якостей студентів, які складають компонентну 

структуру емоційного інтелекту майбутніх учите-

лів музичного мистецтва. Це найбільш тривалий 

етап, протягом якого студенти, на основі вже запо-

чаткованого занурення в світ власних «розумних 

емоцій» мали, по-перше, вивчати емоційні прояви 

інших, зчитувати емоційну інформацію через не-

прямі сигнали, розрізняти емоційний підтекст, ро-

зуміти та приймати емоції інших, будувати худо-

жню комунікацію з урахуванням емпатійного став-

лення до будь-яких емоційних проявів іншого; по-

друге систематизувати та поглиблювати власні 

емоційні концепти з метою будування алгоритму 

прочитання, ідентифікації та розуміння художніх 

емоцій, і, по-третє, керувати емоційним полем, 

тобто викликати у собі необхідний емоційний стан 

у процесі художньо-педагогічної комунікації, ство-

рювати емоційно забарвлену потрібним чином ат-

мосферу та впливати на емоції інших через верба-

льну і невербальну експресію та засоби художнього 

впливу. 

Відповідно, можна відокремити такі завдання 

другого етапу: поглиблення емпатійного сприй-

мання особистісних та художніх емоцій; 

- опанування студентами уміннями інтелек-

туального аналізу художньої емоційно-образної ін-

формації; 

- узагальнення та розширення бази емоцій-

них концептів; 

- здатність до саморегуляції емоційного 

стану та генерування відповідного емоційного поля 

у процесі художньо-педагогічної комунікації;р 

- розвиток у студентів конгруентної емоцій-

ної поведінки. 

Другий етап забезпечувався такими методами: 

метод експресивних етюдів, метод художньої коно-

тації, метод експлікації музичного твору, тренінг 

конгруентної поведінки, вікарний тренінг. 

Метод експресивних етюдів був покликаний 

підвищити експресивну виразність студентів (вер-

бальну, невербальну та музично-виконавську) з ме-

тою створення сприятливого емоційного поля, під-

готовити студентів до непередбачуваності худож-

ньо-педагогічної комунікації, яка потребує 

формування навичок педагогічної імпровізації. 

Метод художньої конотації був націлений на 

поглиблення інтерпретаційної ефективності студе-

нтів, активізацію інтелектуального аналізу музич-

ної мови через здійснення суб’єктивно-емоційних 
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оцінок та, навпаки, на підкріплення афективного 

сприймання музичної мови культурним, історич-

ним, мистецькознавчим бекграундом. Метод акце-

нтує увагу на поглибленні зв’язків між сприйнят-

тям та розумінням життєвих та художніх емоцій, їх-

ньому взаємопроникненні, з метою подолання 

дезінтеграції емоційно-образної інтонації від розу-

міння студента. 

Метод експлікації музичного твору викорис-

товувався як метод герменевтично-рефлексивного 

аналізу, який дозволяє схематично визначати худо-

жні образи, інтонації, емоції, які формують емоцій-

ний «портрет» музичного твору або його фрагме-

нту, виокремлюючи, інтерпретуючи та «прожива-

ючи» кожну емоцію окремо. Даний метод 

реалізовувався за допомогою технологій «Скрай-

бінг» (швидка ескізна візуалізація музичного фраг-

менту, спрямована на поглиблення розуміння зако-

номірностей репрезентації емоційної інформації 

через семантику музичної інтонації) та «МАК» (ви-

користання метафоричних асоціативних карт, що є 

ефективною технологією, яка дозволяє людині зве-

ртатися до власного внутрішнього світу, підсвідо-

мості, почуттів, емоційного досвіду). 

«Тренінг конгруентної поведінки» був спрямо-

ваний на розвиток умінь емоційної регуляції студе-

нтів, розвиток адекватності та узгодженості емоцій-

них реакцій певних емоційних ситуаціях та під час 

сприймання й інтерпретації творів музичного мис-

тецтва. Метою тренінгу визначено розвиток здатно-

сті студентів: до усвідомленої психічної саморегу-

ляції у процесі художньо-педагогічної комунікації, 

до своєчасного подолання стресу, до генерування 

відповідного ситуації емоційного стану та емоцій-

ної енергії. 

Протягом впровадження означеного тренінгу 

студентам були запропоновані дихальні вправи, а 

також релаксаційно-регуляційні технології «Сила 

голосу», «Візуалізація почуття» та «Інтуїтивний та-

нець». 

«Вікарний тренінг» передбачав розвиток здіб-

ностей емоційного інтелекту не через практичні 

вправи, а через аналіз емоційної поведінки інших. 

Метою тренінгу визначено: розвиток навичок кон-

цептуалізації емоційної інформації студентів, роз-

ширення бази емоційних концептів, адекватності та 

обґрунтованості суджень щодо усвідомлення й оці-

нки емоційної інформації. У цілому, вікарний тре-

нінг передбачав розвиток усіх компонентів емоцій-

ного інтелекту майбутніх учителів музичного мис-

тецтва. Означений тренінг використовував дві 

основних форми роботи: аналітичне спостере-

ження та емоційна фасилітація.  

Завершальний етап експериментальної мето-

дики розвитку емоційного інтелекту – фіксуючий. 

Означений етап мав на меті позитивне закріплення 

та аналіз отриманих результатів, проектування 

стратегії подальшого саморозвитку емоційного ін-

телекту кожним студентом, адже емоційний інте-

лект майбутнього вчителя музичного мистецтва – 

це складний, інтегральний багаторівневий конс-

трукт, який особистість розвиває протягом життя. 

У якості основного методу фінального етапу 

було обрано «Емпауермент – тренінг». Цей тре-

нінг був спрямований на закріплення в студентів 

успішних стратегій емоційної поведінки, досягну-

тих результатів, емоційного ставлення до навколи-

шнього світу, мистецтва. Основна ідея, покладена в 

основу емпауермент-тренінгу – це ідея стабільного 

розвитку [2]. Такий тренінг передбачає стабільне 

систематичне пізнання та самовдосконалення шля-

хом активної творчої діяльності, здатної забезпе-

чити прогрес особистісного та фахового рівня.  

Узагальнюючи результати формувального екс-

перименту, слід зазначити, що діагностичний зріз 

наприкінці третього (останнього) етапу впрова-

дження експериментальної методики показав, що у 

студентів експериментальної групи показники емо-

ційного інтелекту в контексті фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва збільши-

лися, відносно студентів контрольної групи. Це під-

тверджує певні позитивні зрушення відповідно до 

кожного компоненту досліджуваного феномену що 

показано у табл. 1 та рис. 1. 

Табл. 1  

Результати позитивних змін у рівнях розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного 

мистецтва ЕГ та КГ (підсумковий зріз у порівнянні х першим) 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні Динаміка розвитку емоційного інтелекту Рівні Динаміка розвитку емоційного інтелекту 

Високий +25% Високий +5% 

Середній +20% Середній +8% 

Низький –45% Низький –10% 

 

  
Перший діагностичний зріз   Підсумковий діагностичний зріз 

Рис. 1. Динаміка розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва студентів 

контрольної та експериментальної груп 



44 The scientific heritage No 40 (2019) 

Отже, підрахунки результатів підсумкового ді-

агностичного зрізу показали, що кількість студен-

тів експериментальної групи, які мали низький рі-

вень емоційного інтелекту до проведення експери-

менту, значно зменшилася. При цьому збільшилася 

кількість студентів з високим і середнім рівнями 

емоційного інтелекту, що свідчить про ефектив-

ність методики розвитку емоційного інтелекту май-

бутніх учителів музичного мистецтва в процесі фа-

хової підготовки. 
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Анотація 

В статті розглядаються питання діяльності літніх дитячих таборів США. Охарактеризовано діяльність 

різних типів таборів. Особлива увага звертається на табори для дітей з проблемами у поведінці, схильних 

до девіантних проявів. Підкреслюється важливість літніх таборів як складової сучасної освітньої системи 

США. 

Abstract 

This article deals with the problem of summer children’s camps in USA. Different kinds of camps are ana-

lyzed. Special attention is paid to the activity of summer camps for deviant children. It is underlined that summer 

camps are an important part of modern American educational system. 
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Сучасна система освіти США є дуже різнома-

нітною (дошкільні дитячі заклади, школи, позашкі-

льні заклади). Серед закладів, які працюють з непо-

внолітніми, слід особливо відзначити заміські літні 

табори [1; 2]. Такі табори існують в США досить 

давно. Зародження табірного руху в США розпоча-

лося в 1840 році і було спочатку зумовлено приро-

дним бажанням людей дати можливість дітям про-

водити більше часу за містом, подалі від індустріа-

льних центрів. Пізніше відбулося переосмислення 

ролі заміських дитячих таборів в системі освіти, 

внаслідок чого акцент із завдань оздоровлення ді-

тей змістився на освітньо-пізнавальні, морально-

етичні, духовні аспекти. Сьогодні заміські табори в 

США є повноцінною складовою системи освіти. 

Вони розглядаються як місце, де діти можуть не 

тільки зміцнити своє здоров’я, але й долучитися до 

цінного соціального досвіду, оволодіти навичками 

життя в колективі, здійснити повноцінну самореа-

лізацію. 

Аналіз праць американських учених (А. Болл, 

Р. Гейн, Б. Ейдман та ін.) свідчить, що для мережі 
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дитячих заміських таборів як підсистемі освітньої 

системи США властиві такі характерні риси: 

˗ варіативність і різноманітність таборів як 

за приналежністю, статусом й організаційною стру-

ктурою, так і за змістом діяльності; 

˗ гнучкість і відкритість, що дають можли-

вість оперативно реагувати на запити суспільства й 

інтереси дітей; 

˗ орієнтація на інтереси дитини, що створює 

максимально сприятливі умови для реалізації твор-

чого потенціалу особистості; 

˗ неформальність атмосфери спілкування в 

таборі; 

˗ близькість до природи, що дозволяє ефек-

тивно реалізовувати програми з формування еко-

логічної культури й гармонійного розвитку особи-

стості. 

Розглянемо більш детально ці особливості. 

Варіативність і різноманітність. 

Згідно державно-правового статусу, табори 

США підрозділяються на державні й недержавні. 

Державні табори створюються й фінансуються де-

партаментами освіти штатів або окремими шкіль-

ними округами. 

Недержавні табори, у свою чергу, підрозділя-

ються на комерційні (profit) і некомерційні (non-

profit). Некомерційні табори організовуються уні-

верситетами, релігійними громадами, приватними 

особами, громадськими організаціями. Засобу, 

отримані від діяльності некомерційного табору ви-

користовуються винятково на розвиток програм і 

зміцнення матеріальної бази табору. При цьому не-

комерційні табори звільняються від сплати основ-

них видів податків. 

Комерційні табори належать і управляються 

окремою особою, товариством, акціонерним това-

риством або корпорацією. Табір такого типу пови-

нен приносити своєму власникові прибуток, що ви-

трачається після сплати всіх видів податків, на ка-

пітальні вкладення з метою розвитку матеріальної 

бази табору (яка також є приватною власністю). 

Крім того, діяльність комерційних таборів передба-

чає одержання власником за результатами цієї дія-

льності певного прибутку. 

У цілому між некомерційними й комерцій-

ними таборами не така суттєва різниця. Важко ви-

ділити якісь загальні риси, властиві тільки одному 

типу таборів в тому, що стосується цілей і завдань, 

програм діяльності, учасників. 

За режимом перебування дітей табори підроз-

діляються на два типи: денний і табір з постійним 

проживанням. Денний табір працює тільки частину 

дня, як правило, ранком і вдень, звичайно п'ять або 

шість днів у тиждень. Існують денні табори, що 

працюють тільки три дні в тиждень, і такі, які пра-

цюють лише по вечорах. Деякі з них включають у 

табірне життя хоча б одну ночівлю в таборі. 

Табори постійного проживання вивозять дітей 

у якусь мальовничу місцевість, де їм на певний час 

надають умови для проживання. Типовий табір по-

стійного проживання забезпечує харчування, про-

живання й працює як центр спорту, відпочинку, ро-

зваг і освіти. Розклад табірного життя може вклю-

чати подорожі або походи із проживанням у наме-

тах, на стоянках, або в готелях і мотелях, при цьому 

група щодня може переїжджати на нове місце. Ві-

домі приклади комбінованого варіанту, коли табір 

надає умовну кількість місць із проживанням і в той 

же час працює з додатковою групою дітей за про-

грамою денного табору. Так, Асоціація Морський 

табір (Флорида) організовує влітку три, іноді чо-

тири 18-денних заїзди, приймаючи близько 150 ді-

тей за зміну. Одночасно на його території і за його 

програмами діє табір денного перебування на 25-30 

дітей. 

Гнучкість і відкритість. 

Сутність організованого табору, на думку аме-

риканських фахівців, полягає в тому, що в ньому 

діти включаються в нову життєву ситуацію, яка ві-

дрізняється від їхнього повсякденного життя 

вдома, в будинку, у школі або в родичів. Табір з по-

стійним проживанням надає можливість продов-

жити цей досвід нового життя й тим самим ство-

рити ситуацію, при якій підліток багато в чому по-

кладається на себе самого й намагається сам 

звикнути до нової обстановки. Табір денного пере-

бування дає можливість дітям звикнути до нової об-

становки за короткий час, після чого вони поверта-

ються у свою звичайну обстановку й можуть порів-

нювати з нею придбаний ними новий досвід.  

Табори відрізняються і за тривалістю змін. Та-

бірна зміна може тривати від одного до шістдесяти 

днів. Така варіація тривалості викликана прагнен-

ням задовольнити найрізноманітніші запити дітей і 

батьків. 

У практиці американських таборів склалися 

два різні підходи до табірних програм: централізо-

ваний і децентралізований. У рамках централізова-

ної програми діяльність табору планується так, що 

діти можуть брати участь у житті табору за власним 

вибором і повертатися в колектив проживання 

тільки в певний час (для сну або приймання їжі). 

При децентралізованій програмі більша частина за-

планованої роботи виконується в групах прожи-

вання дітей. Практика американських таборів свід-

чить про можливість успішної комбінації елементів 

централізованого й децентралізованого підходу. 

У таборах може працювати найманий персо-

нал, або волонтери (найчастіше вчителі, соціальні 

працівники, студенти), або їх поєднання. Табір 

може самостійно проводити навчання персоналу 

для своєї програми, або залучати на роботу досвід-

чених фахівців. 

Табори можуть працювати дванадцять місяців 

у році, функціонуючи не тільки в найбільш типовій 

ролі літніх таборів, але і як шкільні табори, місця 

проведення конференцій і навчання дітей і дорос-

лих, а також як місце перебування для певних груп 

людей. Табори можуть призначатися для дітей, мо-

лодих, або сімейного відпочинку. 

Орієнтація на інтереси дитини. 

Починаючи з 90-х років, помітно розширилися 

функції, мета, завдання дитячих заміських таборів. 

Оздоровчі й розважальні функції доповнилися осві-

тніми, що зумовлюють інтелектуальний розвиток 
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неповнолітніх, а також корекційно-виховними. 

Щодо цього інтерес представляє, наприклад, порів-

няння цілей і завдань «Морського табору» й табору 

«Дружба». 

Табір «Дружба» через реалізацію програмних 

завдань ставить своєю метою всебічний розвиток 

особистості підлітка. Робота побудована за принци-

пом діяльності клубів за інтересами, у яких педа-

гоги-фахівці даної області регулярно проводять за-

няття з дітьми й підлітками. Надаючи молодим лю-

дям вибір окремих видів діяльності, що їх цікавить, 

програма реалізує завдання творчого самовира-

ження підлітків, розвитку їх духовних і фізичних 

можливостей. 

Програмні завдання «Морського табору» ма-

ють на меті виховання в молодих людей відповіда-

льного ставлення до природи. Пропонуючи учасни-

кам своїх програм роботу на океанічних майданчи-

ках, сухопутних маршрутах, дослідницьку 

діяльність у лабораторії табору, плавання з аквала-

нгами, «Морський табір» вирішує завдання, зв'язані 

не тільки із оволодінням підлітками новими знан-

нями з предметів природничого циклу, але й з розу-

мінням взаємозв'язку й взаємозалежності всіх про-

цесів, що відбуваються в природі, і формуванням у 

молодих людей активної громадянської позиції в 

питаннях збереження навколишнього середовища.  

Відрізняються й види пізнавальної діяльності, 

які використовуються в таборах у процесі реалізації 

програм. Якщо табір «Дружба» пропонує окремі, не 

зв'язані один з одним види діяльності (кінний 

спорт, танці, плавання й ін.), то екологічна про-

грама «Морського табору» пропонує види діяльно-

сті екологічної спрямованості (морські дослі-

дження, лабораторні роботи, спостереження, лек-

ції, зустрічі із ученими й ін.), які сприяють 

придбанню нових знань і вмінь із предметів приро-

дничого циклу. 

Загальним є те, що обидва табори надають пі-

дліткам право вибору тих видів діяльності, які ви-

кликають у них найбільший інтерес.  

Особливо важливе значення мають заміські та-

бори для соціально-педагогічної роботи з дітьми 

групи ризику, схильними до девіантної поведінки. 

Аналіз праць американських учених дає підстави 

стверджувати, що в останні десятиріччя в США ус-

пішно функціонують дитячі заміські табори, які 

призначені спеціально для корекції девіантної по-

ведінки дітей. Цінність таких таборів в тому, що 

діти з девіантною поведінкою не відчувають тут не-

гативного ставлення до себе однокласників і вчите-

лів, мають змогу підвищити свою самооцінку, оскі-

льки залучаються до різних видів діяльності, де мо-

жуть проявити свої здібності. 

Саме кінець XX-го століття характеризується 

особливим розширенням системи дитячих установ 

для дітей з обмеженими можливостями, соціально 

незахищених підлітків (заміських таборів зокрема), 

зміцненням їх матеріально технічної бази, розвит-

ком соціальних програм, пов'язаних з охороною ди-

тинства. Поява широкої мережі дитячих заміських 

таборів, орієнтованих на інтенсивну цілеспрямо-

вану соціально-педагогічну корекційну, профілак-

тичну виховну роботу, дає можливість вирішити 

низку проблем, пов’язаних з формуванням у даної 

категорії дітей позитивної мотивації життєдіяльно-

сті, професійно-особистісним самовизначенням, пі-

двищенням загальної культури і стимулюванням 

розвитку соціально і морально значимих цінностей. 

Слід підкреслити, що існуюча система дитячих та-

борів покликана виконувати також функцію додат-

кової освіти, нейтралізуючи недоліки і проблеми 

шкільного навчання. 

В США розроблено низку спеціальних вихо-

вно-освітніх програм для проблемних дітей. Так, 

широке поширення одержала програма «The Big 

Beginning» («Великий початок»), яка в цей час охо-

плює більш 400 тисяч неблагополучних дітей і ді-

тей із соціально незахищених верств населення. 

Концепція розвитку дитячих установ програми но-

сить комплексний характер і передбачає не тільки 

організацію догляду за дітьми, але і їх розвиток, 

освіту, виховання, сприяння їх особистісному і про-

фесійному самовизначенню, корекцію наявних у їх 

поведінці відхилень. 

Ця програма послужила ідеологічною основою 

для розробки низки програм Фонду «Свіже Пові-

тря» («The Fresh Air Fund») [3]. 

Пошук раціональних шляхів та інноваційних 

форм організації процесу соціального виховання 

неблагополучних дітей, зокрема, у літню пору, при-

вели до створення таборів нового типу, що викону-

ють функцію формування соціальної компетентно-

сті проблемних підлітків. Ця важлива соціально-пе-

дагогічна функція передбачає максимальне 

використання можливостей заміських таборів для 

оволодіння підлітками групи ризику достатнім об-

сягом знань і навичок, завдяки яким вони зможуть 

адекватно виконувати завдання, що виникають пе-

ред ними у повсякденному житті. 

Профілактика і корекція відхилень у поведінці 

молоді в умовах заміського літнього табору перед-

бачає цілеспрямовано організований виховний 

вплив на підлітків з точним визначенням його засо-

бів, методів і форм, а також створення максимальне 

сприятливих умов, при яких виховний процес охо-

пить усі сторони життєдіяльності підлітка. Сього-

дні заміські табори визнано однієї з конструктив-

них форм вирішення питань соціально-педагогічної 

роботи з дітьми групи ризику, попередження педа-

гогічної занедбаності неповнолітніх. Це поясню-

ється тим, що виховна робота, проведена в умовах 

дитячих заміських літніх таборів, дозволяє макси-

мально обмежити і в значній мірі тимчасово нейт-

ралізувати вплив несприятливого мікросередовища 

на підлітків у найбільше «вразливу пору року», 

коли підлітки випадають з-під контролю школи, 

сприяє активному включенню підлітків у різні види 

позитивної діяльності, спрямованої на формування 

в них різносторонніх інтересів, потреб, позитивних 

якостей особистості. 

Корекція поведінки дітей групи ризику в умо-

вах літніх заміських таборів містить комплекс пси-

холого-педагогічних, медичних заходів, спрямова-
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них на корекцію, реабілітацію, компенсацію втра-

чених або серйозно порушених психофізичних фу-

нкцій дитини. 

Неформальність атмосфери, у якій підлітки 

живуть, спілкуються й займаються різними видами 

діяльності. Вони не зв'язані обов'язковими програ-

мами, уроками з певною тривалістю часу, домаш-

німи завданнями, оцінками. Неформальна атмос-

фера табору сприяє розвитку творчих сил підлітка, 

вихованню самодисципліни й відповідальності, що 

сприяє позитивному загальному розвитку особис-

тості. 

Безпосередній контакт із природою – специфі-

чна риса заміських таборів, що надає освітній і ви-

ховній роботі в них більшу ефективність у порів-

нянні зі школами. Сила впливу природи на інтелек-

туальну, емоційну, моральну, поведінкову сфери 

дитини така, що табори з більшим успіхом викори-

стовуються для корекції поведінки й інших психіч-

них якостей особистості, ніж школи. Крім того, 

природне середовище, що оточує, є чудовою лабо-

раторією для навчання. Вона сприяє створенню без-

посереднього контакту дитини з природою в емо-

ційно-сприятливій обстановці. У таборі підлітки 

можуть бачити, чути, відчувати природне оточення, 

тобто використовувати всю різноманітну гаму 

своїх відчуттів і почуттів для пізнання світу.  

Виховна робота в таборах базується на специ-

фічних педагогічних принципах. Це, зокрема, прин-

цип домінування вільного навколишнього середо-

вища («liberatory environment») у вихованні підлі-

тка з відхиленнями у поведінці. Таке середовище 

представляє собою модель освітньо-виховного се-

редовища, в якому вихователі і учні працюють спі-

льно над досягненням певних цілей, виконанням за-

вдань на основі відносин взаємоповаги, рівноправ-

ності, толерантності. Перебування підлітків в 

умовах вільного навколишнього середовища дозво-

ляє йому досягти внутрішньої автономії, навчитися 

позитивно взаємодіяти із зовнішнім світом.  

Інший принцип «ко-інтенції» («co-intention») 

поглиблює зміст попереднього принципу, передба-

чає спільну рівноправну діяльність педагога і вихо-

ванця, в основі якої – саморефлексія, продуктивний 

діалог, позитивне перетворення себе самого і на-

вколишньої дійсності.  

Викликає інтерес принцип «приналежності» 

(«belonging»), який поширений в культурах індіан-

ців США. Центральна його ідея – сприймання будь-

якої дитини як найвищої цінності, яка належить не 

тільки конкретній родині, але й племені, всьому на-

роду. Використання цього принципу у виховній ро-

боті розвиває в дитини відчуття захищеності, влас-

ної значимості і необхідності, впевненості у своїх 

силах, підвищує її самооцінку, допомагає долати 

негативні риси характеру [4] .  

Вищезгадані принципи тісно зв’язані з прин-

ципом гуманізму, який передбачає повагу до особи-

стості дитини у поєднанні з вимогливістю до неї, 

здійснює регулятивну функцію у відносинах педа-

гогів і вихованців, вибудовуючи їх на взаємній по-

вазі, довірливості, доброзичливості, співробітниц-

тві. 

Виховання в умовах заміських таборів США 

органічно поєднується з навчанням. Із процесом ро-

зширення табірного руху, освітні цінності займа-

ють все більше місце в розробці програм відпочи-

нку. В програму для дітей різних вікових груп пос-

тупово включаються такі предмети, як 

образотворче мистецтво й ремесла, музика й танці. 

Це пов'язано з тим, що зміст традиційному шкільної 

програми сконцентрований на викладанні в школі 

основних предметів (читання, писання, матема-

тика, англійська граматика). У той час, як реалізація 

інноваційних освітніх програм в умовах заміського 

табору дає можливість учителеві-вожатому стиму-

лювати й розбудовувати творчий потенціал та інте-

реси дітей в галузі мистецтва, живопису, культури, 

фізкультури й спорту [5]. 

Отже, сьогодні заміські літні табори функціо-

нують як важлива складова системи безперервної 

освіти США. 
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Аннотация 

В статье автор дает характеристику современного общества, его потребностей и ценностей. Важная 

роль в становлении современного члена общества отводится образованию и воспитанию, которые в разной 

степени представлены на всех этапах его взросления. При этом автор указывает на недостаточную реали-

зацию воспитательной функции в рамках высшего образования, которое преимущественно дает студентам 

фактические профессиональные знания, тренирует практические умения и навыки, но часто упускает мо-

рально-нравственный аспект подготовки будущих специалистов.  

Решением данной проблемы видится переосмысление классической модели «студент – преподава-

тель», где одна сторона должна восприниматься как команда индивидуумов, а другая – как лидер-настав-

ник этой команды.  

Для достижения данного статуса отношений и обеспечения благоприятных условий для симбиоза 

обучения и воспитания приводятся несколько стратегий организации и модификации учебного процесса. 

Практически любой учебный контент можно наполнить компонентами воспитательной работы. Такие 

форматы как дебаты, соревнование, конкурсы, студенческие конференции и другие прекрасно подходят 

для этой задачи. Особое внимание автор уделяет технологии игры, способной максимально усилить воз-

можности воспитательного воздействия преподавателя на студентов.  

Указанные стратегии просты в применении, но имеют, по мнению автора, огромную положительную 

отдачу. Помимо значительного повышения качества отработки и усвоения учебного материала, они помо-

гают воспитать в студентах лидерские качества, умение работать в команде, легко социализироваться, вы-

сказывать собственное мнение и так далее. 

В заключение автор указывает на необходимость обеспечения вузом преподавателей всеми возмож-

ными актуальными учебно-методическими ресурсами и технологиями для качественной учебно-воспита-

тельной работы, а также подчеркивает необходимость искренней заинтересованности педагога в успеш-

ном результате его ответственного труда.  

Abstract 
In the article the author characterizes modern society, its needs and values. An important role in the formation 

of a modern member of society is given to education and upbringing, which are represented to varying degrees at 

all stages of their maturation. Moreover, the author points out the insufficient implementation of the educational 

function within the framework of higher education, which mainly gives students actual professional knowledge, 

trains practical skills, but often misses the moral and ethical aspect of the training of future specialists. 

The solution to this problem is the rethinking of the classical «student-teacher» model, where one side should 

be perceived as a team of individuals, and the other – as a leader-mentor of this team. 

To achieve this status of relations and ensure favorable conditions for the symbiosis of training and education, 

several strategies for organizing and modifying the educational process are given. Almost any educational content 

can be filled with components of educational work. Formats such as debate, competition, contests, student confer-

ences and others are great for this task. The author pays special attention to the technology of the game, which is 

able to maximize the possibilities of the educational impact of the teacher on students. 

These strategies are easy to use, but they have, in the opinion of the author, a huge positive outcome. In 

addition to significantly improving the quality of training and mastering educational material, they help to cultivate 

leadership qualities in students, the ability to work in a team, easily socialize, communicate their own opinions 

and so on. 

In conclusion, the author points out the need for the university to provide teachers with all possible relevant 

teaching resources and technologies for high-quality educational work, and also emphasizes the need for sincere 

interest of the teacher in the successful result of their responsible work. 

Ключевые слова: воспитание, учебный процесс, лидерские качества, саморазвитие, стратегии. 

Keywords: upbringing, educational process, leadership skills, self-development, strategies. 
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Современное человеческое сообщество пред-

ставляет собой сложный механизм, состоящий из 

множества элементов, действие и взаимодействие 

которых подчиняется постоянно меняющимся нор-

мам и правилам. Человек, будучи «винтиком» в 

этом механизме, в то же время представляет собой 

отдельную уникальную личность, способную дей-

ствовать самостоятельно, развиваться, продвигать 

свои собственные идеи и объединять вокруг себя 

единомышленников. Неотъемлемой составляющей 

современного мира стали два «конкурирующих» 

явления: сотрудничество и жесткая конкуренция. 

Чтобы не просто выжить, но и достойно жить 

в изменчивом и противоречивом мире людей, каж-

дая личность должна обладать набором важных ка-

честв, умений и навыков, которые она может полу-

чить на этапах подготовки вхождения во «взрослый 

мир» – в ходе процессов воспитания и обучения. 

Безусловно, основы воспитания закладыва-

ются в человека в семье преимущественно на 

начальных этапах жизнедеятельности. Оставаясь 

по сути ребенком, школьник тоже получает воспи-

тание вместе с сопутствующим образованием. За-

дачи вуза также предусматривают образователь-

ную и воспитательную составляющие учебного 

процесса, однако, на наш взгляд, роль и важность 

воспитания в вузе в значительной степени недооце-

ниваются. Данное суждение не претендует на одно-

значную объективность, но оно основано на доста-

точно богатом педагогическом опыте автора, пре-

подающего в вузе уже более двенадцати лет.  

Часто мы, педагоги, подмечаем, что «милые и 

добрые», даже слегка наивные, первокурсники с го-

дами могут меняться не в лучшую сторону в плане 

манер и поведения, жизненных позиций и убежде-

ний. «Решением этой возможной проблемы должно 

стать более активное воспитательное воздействие 

педагогов вуза на студентов, подкрепляющее поло-

жительный опыт детства и юношества студентов и 

помогающее им адаптироваться к современным 

условиям «жестокого» мира, не теряя нравствен-

ных и морально-этических ориентиров [1]». 

Для того, чтобы иметь возможность эффек-

тивно воздействовать на студентов с целью воспи-

тания в них «добрых» качеств, а также жизненно-

необходимых умений и навыком, преподаватель и 

сами студенты должны адекватно воспринимать 

статус и формат их взаимоотношений в рамках 

учебного процесса. «Преподаватель должен ви-

деться студентам не как контролирующая и караю-

щая сила, а как наставник, лидер команды и, в не-

которой степени, друг [3]». Студенты, в свою оче-

редь, должны искренне осознавать себя 

равноправными членами команды и равняться на 

лидера – преподавателя. Только при таком понима-

нии шаблонной модели «преподаватель – сту-

денты» возможно, на наш взгляд, качественное и 

ненавязчивое воспитательное воздействие педагога 

на его подопечных. 

Чтобы студенты видели в преподавателе «со-

юзника» или, что еще лучше, достойного подража-

ния лидера команды, педагог должен задействовать 

все имеющиеся у него знания методики, психоло-

гии, риторики, а также искренне, абсолютно ис-

кренне, желать и стремиться к воспитанию успеш-

ных личностей студентов, верь в успех своей ра-

боты и успех своих подопечных. 

Рассмотрим несколько полезных стратегий 

взаимодействия преподавателя со студентами, поз-

воляющих создать доверительную атмосферу на за-

нятиях и вывести участников процесса на каче-

ственно новый уровень общения, сформировать у 

студентов потребность в саморазвитии и самосо-

вершенствовании, а также повысить эффектив-

ность усвоения им учебного материала.  

1. Чтобы воспитывать в студентах столь не-

обходимые в наше время лидерские качества, пре-

подаватель сам должен быть примером лидера-

наставника, демонстрировать открытость и искрен-

ний интерес к своему предмету и студентам. В про-

цессе аудиторных занятий полезно дополнять 

«классические» задания учебников элементами 

игры, в которой бы проявлялись лидерские и ко-

мандные навыки студентов. Например, простое об-

суждение текста можно заменить форматом деба-

тов, где две команды (во главе с лидером в каждой) 

дискутируют на проблемную тематику текста. При 

этом и вопросы оппонентам, и ответы команды об-

суждаются внутри каждой команды сообща; ли-

деры команд направляют размышления остальных 

членов, делегируют задачи и т.д. Такое несложное 

усовершенствование шаблонного формата работы с 

текстом позволяет:  

а) развить интерес студентов (и даже способ-

ствовать формированию потребности дальнейшего 

самосовершенствования);  

б) повысить эффективность усвоения фактиче-

ского материала;  

в) научить студентов выступать в роли лидера 

и члена команды;  

г) в смягченной форме подготовить студентов 

к предстоящей им во «взрослой» жизни конкурент-

ной борьбе и необходимости постоянно отстаивать 

свое мнение.  

И это всего лишь один из множества примеров 

того, как смена учебного формата может положи-

тельно повлиять на качество обучения и воспита-

ния новых поколений активных граждан. 

2. К сожалению, современное общество 

очень разобщено. Люди редко оказываются спо-

собны легко войти в новый коллектив или создать 

собственное сообщество. Вуз – прекрасная плат-

форма для отработки навыков коллективного взаи-

модействия и социализации. Кроме того, что пре-

подаватель и студенты во время занятия должны 

действовать как единая команда (и осознавать это), 

следует также внедрять в учебный процесс как 

можно больше форматов, позволяющих студентам 

работать в команде. Для этих целей могут подхо-

дить: ранее упомянутый формат дебатов; разбор 

кейсов и ролевые игры; формат студенческих круг-

лых столов и конференций.  

Отдельно следует отметить обучение студен-

тов навыкам публичных выступлений и презента-
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ций, которые так востребованы в современном де-

ловом мире. Подобные формы учебной работы 

научат студентов помимо прочего уважению к чу-

жому мнению, корректному поведению в спорных 

и конфликтных ситуациях, повысят уровень их со-

циализации. Студенты, прошедшие подобную 

«школу жизни», будут способны в дальнейшем со-

здавать социально значимые молодежные сообще-

ства и движения, легко сближаться с людьми и 

находить общие интересы, строить совместные 

предприятия и т.д. 

При правильном подходе к студентам можно 

добиться максимальной цели – частичной автома-

тизации процесса обучения, когда учащиеся сами 

мотивируют себя к учебе и охотно выходят за 

рамки материала, предусмотренного программой. 

В такой ситуации главной задачей преподавателя 

становится направление внутренних потребностей 

студентов к познанию, создание условий для прак-

тики применения получаемых знаний и формаль-

ный контроль, который при этом перестает иметь 

негативную коннотацию в сознании обучающихся. 

[4] 

3. Важным условием качественного воспита-

тельного воздействия преподавателя на студентов 

является адекватный подбор учебного контента и 

умение педагога свободно видоизменять его, в со-

ответствии с конкретными воспитательными и об-

разовательными задачами. Если базовый учебник 

или учебное пособие не содержит воспитательной 

составляющей, преподавателю следует добавлять и 

расширять ее. По сути дела, в обсуждении любой 

темы по любой дисциплине можно выйти на диалог 

о морально-нравственной стороне вопроса. Если 

преподаватель при этом будет использовать новей-

ший материал, действительно жизненные и акту-

альные в дальнейшем примеры, ссылаться на свой 

авторитетный опыт, студенты охотнее воспримут 

предлагаемый им воспитательный посыл, воз-

можно, даже не замечая, как он вплетается в учеб-

ный материал. Именно ненавязчивое, доверитель-

ное и «естественное» воспитательное воздействие 

педагога на студентов (а не откровенный и враж-

дебный морализм) будет иметь наилучший резуль-

тат. 

4. Особо следует упомянуть технологию 

игры. В формате игрового процесса возможности 

преподавателя влиять на студентов, в том числе в 

воспитательном аспекте, возрастают в разы. «Ис-

пользование игровых методик в образовании не яв-

ляется новым явлением. Однако, спектр игр посто-

янно расширяется. В начале 21-го в. в образовании 

возник и закрепился термин «игрофикация» (или 

«геймификация»). Суть ее состоит в том, чтобы до-

бавить в различные сферы взаимодействия людей, 

включая образовательный процесс, элементы ком-

пьютерной игры. В такой игре за выполнение опре-

деленных действий/заданий участники получают 

различные бонусы, игровую валюту, «поднимают» 

свой уровень, получают новые возможности и т. д. 

[2]». 

Кстати, трансформировать в игру можно прак-

тически любое задание при должных креативных 

качествах преподавателя и целесообразности ме-

нять оригинал. Например, если в группе есть сту-

денты с разным уровнем владения иностранным 

языком, позитивная трансформация учебного зада-

ния на аудирование может дать больший результат, 

чем простое прослушивание. Можно предложить 

«слабым» студентам распределить роли и читать по 

скриптам, а «сильные» студенты тоже выберут себе 

роли но уже для перевода. Еще немного творческих 

дополнений и скучное монотонное аудирование 

превратиться в интересную беседу иностранцев.  

Перечислять различные стратегии эффектив-

ного воспитательного воздействия преподавателя 

на студентов можно еще долго. Все они помогут со-

здать в каждом студента уверенную, социально раз-

витую личность, могущую и готовую к самосовер-

шенствованию в условиях современного общества. 

Главной сложностью при этом становится отнюдь 

не поиск правильных методик и стратегий (коих 

можно предложить огромное множество), а созда-

ние таких условий в вузе, которые бы мотивиро-

вали преподавателей к применению инновацион-

ных подходов, делали их не только материально, но 

и «идейно» заинтересованными в результатах и ка-

честве своей работы. Только преподаватель с моти-

вацией способен обучить и воспитать достойного 

активного члена общества, полноценно развитую 

личность, нацеленную на успешное будущее.  
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Анотація 

Однією зі складових уроку музичного мистецтва є публічна презентація, яка включає персональне 

представлення різних музично-інформаційних проектів, спрямованих на формування певних знань та емо-

ційно-образного стану учнів. До презентаційних умінь вчителя музичного мистецтва ми відносимо: здат-

ність до педагогічного спілкування, уміння утримувати довільну увагу учнів, оволодіння художньо-обра-

зним словом, здатність до індивідуальних творчих проявів і творчих дій, володіння різними видами музи-

чної і музично-педагогічної творчості; наявність оцінних музичних суджень, переконливе виконання 

інструментальних творів, складання мультимедійних проектів. У статті виділені основні механізми досяг-

нення успішності в презентаційній діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва. До них віднесено: 

організація змісту, структури, способів подачі, психологічної спрямованості, вибір лексики, мовних та му-

зично-виконавських засобів презентації емоційно-слухової та художньо-вербальної інформації. 

Abstract 

One of the components of a music and art lesson is a public presentation. This kind of presentation includes 

a personal demonstration of various musical and informational projects aimed at the forming of certain knowledge 

and emotional condition of the students. Among the presentation skills of music teacher considered: the ability to 

pedagogical communication, the ability to retain the arbitrary attention of students, the possession of artistic and 

figurative speech, the ability to individual creative manifestations and creative actions, the possession of various 

types of musical and pedagogical creativity; presence of valuable musical judgments, convincing performance of 

instrumental works, drafting multimedia projects. The main mechanisms of successful presenting activities of fu-

ture music teachers are highlighted in the article. These include organization of content, structure, methods of 

submission, psychological orientation, choice of vocabulary, linguistic and musical-performing means of presen-

tation of emotional-auditory and artistic-verbal information. 

Ключові слова: презентація, презентаційні уміння, інтерактивне педагогічне спілкування, вербально-

комунікативне спілкування, майбутній учитель музичного мистецтва. 

Keywords: presentation, presentation skills, interactive pedagogical communication, verbal communication, 

future teacher of music art. 

 

Сучасний учитель музичного мистецтва пови-

нен володіти досить високим рівнем комунікатив-

ної компетентності, що дозволяє забезпечити успі-

шність професійної діяльності та подальше профе-

сійне зростання.  

Наявність опосередкованих форм взаємодії у 

процесі навчання, що виражаються в дистанційних 

і тестових формах навчання і контролю, а також іс-

нуюча тривалий час практика односторонньої тра-

нсляції викладачем інформації і, разом з тим, одно-

стороннього відтворення тієї ж інформації студен-

тами на семінарах, є неспроможною в контексті 

сучасного підходу до підготовки майбутнього вчи-

теля гуманітарних дисциплін. Причому, такі форми 

як самостійна робота з літературними джерелами, 

вивчення інтернет-ресурсів, захист рефератів і ма-

гістерських робіт також є односторонньою формою 

комунікації в навчальному процесі, яка призводить 

до подальшої професійної діяльності, до неспромо-

жності ведення мовного діалогу з учнями або сту-

дентами.  

Таким чином, традиційна організація навчаль-

ного процесу (передача інформації) формує у сту-

дента навички односторонньої комунікації. Сту-

дент відточує такі важливі вміння, як робота з тек-

стом, запам’ятовування, знаходження інформації за 

допомогою інтернет-ресурсів, сприйняття, розу-

міння, складання висновків. Однак, зазначені фо-

рми навчання не надають студентові можливості 

формувати навички співробітництва, міжособисті-
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сного спілкування, вміння приходити у процесі об-

говорювання теми до спільної думки, вирішувати 

виникаючі розбіжності. 

Одна із сучасних позицій вчених і педагогів у 

питаннях вдосконалення освітньої системи полягає 

в зміні стереотипів «студента, якого навчають» на 

нову модель – «студента, що навчається», що в 

свою чергу вимагає розробки нових підходів до 

форм і методів навчання. 

У педагогіці під методами навчання вчені ро-

зуміють сукупність прийомів і підходів, що відо-

бражають форму взаємодії учнів і тих, кого навча-

ють, в освітньому процесі. Класифікація методів 

навчання, що визначають форму взаємодії учнів і 

вчителя, на думку вчених, зводиться до трьох форм: 

пасивний, активний та інтерактивний методи. 

Пасивний метод – це форма взаємодії, при якій 

студенти або учні виступають у ролі пасивних слу-

хачів, а односторонній зв’язок суб’єктів освітнього 

процесу здійснюється за допомогою письмових, те-

стових або усних опитувань. Цей метод є досить 

ефективним в роботі з підготовленою аудиторією, 

яка націлена на глибоке вивчення предмета або 

проблеми і володіє ґрунтовними знаннями в області 

теми лекції. 

Активний метод передбачає взаємодію учнів і 

викладача в ході навчання. Всі учасники навчаль-

ного процесу є активними його учасниками. 

Найбільш сучасною формою активного методу 

прийнято вважати інтерактивний метод, заснова-

ний на взаємодії учнів не тільки з викладачем, але 

й один з одним при домінуванні активності у про-

цесі навчання. 

Цей метод передбачає модель багатосторон-

ньої комунікації, що допускає привнесення до осві-

тнього процесу знань учнів. Викладання, «відкрите 

у комунікативному плані», на думку Д. Михальче-

нко, А. Жидовінова, В. Чумакова, характеризують 

такі позиції: 

– ті, що навчаються, краще оволодівають пев-

ними вміннями через їх власний практичний дос-

від; 

– ті, що навчаються, краще вчаться, якщо ви-

кладач активно підтримує їх спосіб засвоєння 

знань; 

– ті, що навчаються, краще сприймають мате-

ріал, якщо викладач, з одного боку, структурує пре-

дмет для більш легкого засвоєння, з іншого боку, 

приймає і включає в обговорення думки учнів, які 

не збігаються з його власною точкою зору [10].  

Таким чином, інтерактивне педагогічне спіл-

кування передбачає створення у процесі навчання 

атмосфери емоційного комфорту, обстановки прий-

няття співрозмовниками один одного, умов для ро-

зкриття індивідуальності кожного учня. Інтеракти-

вні форми проведення занять, зауважує Н. Двуліча-

нська, здійснюють зворотний зв’язок, сприяють 

ефективному засвоєнню навчального матеріалу, 

пробуджують в учнів інтерес, заохочують активну 

участь кожного в навчальному процесі, формують 

в учнів думки і ставлення, активують почуття кож-

ного з тих, хто навчається, формують життєві нави-

чки, сприяють зміні ставлення до навчання [3].  

Враховуючи вищевикладене, можна стверджу-

вати, що формування навичок вербально-комуніка-

тивного спілкування дає можливість педагогу: 

– підтримувати творчу атмосферу на заняттях; 

– «перекладати» і розуміти ступінь засвоєння 

знань студентами; 

– враховувати рівень їх інтелекту, індивідуа-

льно-психологічні особливості; 

– налаштовувати учнів на позитивну оцінку 

предмета обговорення; 

– переконувати, вибудовувати докази і аргуме-

нти на захист теоретичного положення або проекту. 

Однією зі складових уроку музичного мистец-

тва є публічна презентація (персональне представ-

лення різних музично-інформаційних проектів). 

Метою такої презентації є залучення учнів до мис-

тецтва засобами емоційного впливання на них. Сту-

пінь впливу на учнів залежить від вибору вчителем 

методів переконання і спонукання до необхідних 

дій. Серед різних форм презентацій (наукових, 

управлінських, політичних і т. д.) Т. Кузьміна виді-

ляє «презентацію, що формує думку» (Public 

Relations) [8]. Вчена стверджує, що успішність дій 

презентатора полягає: в організації змісту струк-

тури, способі подачі, психологічній спрямованості, 

виборі лексики і мовних форм, темпі, тоні голосу в 

процесі вербального спілкування [8]. 

Таким чином, комунікативна компетентність 

забезпечує оволодіння студентами навичками пре-

зентації. У зарубіжній літературі презентаційні 

вміння розглядаються як інтегративні вміння, серед 

яких вчені називають комунікативні, організатор-

ські, проектувальні, прогностичні та ін. Аспект 

професійних умінь розглядався в педагогічній літе-

ратурі Н. Кузьміної, А. Маркової, Г. Михалевської, 

Г. Трофімової, які вивчали професіоналізм учителя. 

Звертаючись до проблеми формування комунікати-

вних умінь, вчені розглядають їх класифікацію та 

структуру. При визначенні дефініції «комунікація» 

ми спираємося на формулювання В. Тищенко. На 

думку вченого, комунікація – це система способів 

спілкування, за допомогою якої здійснюється взає-

модія суб’єктів, на рівні передачі та прийняття різ-

номанітної інформації [14].  

Виходячи з цього, комунікативні вміння – це 

вміння правильно, грамотно, дохідливо пояснити 

свою думку і адекватно сприймати інформацію від 

партнерів по спілкуванню. 

Одним з основних універсальних способів спі-

лкування, на думку Ю. Свистунова, в сучасному 

світі виступає вербальна комунікація. Величезний 

обсяг інформації передається шляхом усних і пись-

мових вербальних засобів [13].  

Структуру комунікативних умінь, яка розгля-

дається зарубіжними вченими, проаналізовано і 

описано Ю. Жуковим. Зокрема він зазначає, що 

«одні мають на увазі під вміннями насамперед по-

ведінкові навички, інші – здатність розуміти кому-

нікативну ситуацію, треті – здатність оцінювати 

свої ресурси і використовувати їх для вирішення 

комунікативних завдань» [5].  

На думку автора, комунікативні вміння склада-

ються з блоку загальних умінь (вміння говоріння та 
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вміння слухання) і блоку спеціальних умінь (вміння 

провести презентацію, бесіду, навички інструкту-

вання і переконання). 

Іншу складову комунікативних умінь виділяє 

А. Мудрик: об’єктивне сприйняття реципієнтів; 

аналіз і оцінка ситуації; вміння співпрацювати в рі-

зних видах діяльності [11].  

Відмінністю в описі різних класифікацій кому-

нікативних умінь є вибір критерію, за яким вченим 

виконується систематизація. Класифікуючи струк-

туру цієї категорії, Л. Петровська, Н. Шевандрин 

виділяють навички активного слухання і вміння 

встановлювати міжособистісний зворотний зв’язок 

[12; 15]. 

Умовами розвитку ефективного зворотного 

зв’язку виступають: 

– відсутність оціночної форми спілкування; 

– невідкладність, адже зворотний зв’язок необ-

хідний у момент спілкування; 

– зворотний зв’язок має відноситися до конк-

ретного прояву, вчинку і виходити з конкретного 

джерела [12].  

Г. Андрєєва вказує, що будь-яка класифікація, 

запропонована вченими, відповідає одній з трьох 

складових спілкування: 

– комунікаційної (цілі, мотиви, засоби і сти-

мули спілкування, вміння чітко висловлювати ду-

мки, аргументувати, аналізувати висловлювання); 

– перцептивної (емпатії, рефлексії, саморефле-

ксії, вміння слухати і чути, правильно інтерпрету-

вати інформацію, розуміти підтексти); 

– інтерактивної (співвідношення раціональ-

ного та емоційного факторів у спілкуванні, самоор-

ганізація, вміння проводити бесіду, переконувати, 

формулювати вимогу, спілкуватися у конфліктних 

ситуаціях) [1].  

Говорячи про способи формування презента-

ційних умінь у процесі міжособистісної комуніка-

ції, вчені відзначають основні перешкоди успішно-

сті цього процесу. До них віднесені труднощі пси-

хологічного характеру, що з’являються під час 

спілкування і слугують причиною конфліктів і від-

сутності взаєморозуміння [2]. Такі перешкоди І. Зи-

мня визначає категорією «бар’єр» спілкування і по-

яснює його як суб’єктивну освіту, переживання 

суб’єктом певної складності, незвичності, нестан-

дартності, суперечливості ситуації [7].  

Серед багатьох чинників, що створюють пере-

шкоди в міжособистісних відносинах, вчені виділя-

ють наступні «бар’єри»: логічний виникає при ная-

вності в аудиторії реципієнтів з різним типом мис-

лення; стилістичний – невідповідність форми 

подання інформації її змісту; семантичний бар’єр, 

який визначає невідповідність лінгвістичного слов-

ника смисловій інформації; фонетичний, створюва-

ний особливостями мови мовця [6, с.113]; естетич-

ний, пов’язаний з несприятливим зовнішнім вра-

женням; соціальний, що вказує на відмінності в 

соціальному статусі; емоційний, що пробуджує в 

людині почуття страху, роздратування тощо; сте-

реотипний, що виникає при наявності установки на 

раніше сформовані негативні мислеформи по від-

ношенню до особистості; самозахисний, пов’яза-

ний з наявністю комплексів; мотиваційний бар’єр, 

який є актуальним при різних мотивах спілкування 

[2; 4; 9].  

Виходячи із загальних проблем, що виникають 

при формуванні міжособистісних відносин, можна 

виділити основні причини складнощів, що виника-

ють у процесі презентаційної діяльності майбут-

нього вчителя: відсутність чіткої мети; відсутність 

інтересу до теми аудиторії учнів; відсутність чіткої 

послідовності при викладі вчителем інформації; пе-

ревантаженість подробицями; надмірна тривалість 

і деталізація матеріалу, що викладається. 

Таким чином, презентаційні вміння є одними з 

професійних компетентностей, якими необхідно 

володіти фахівцеві, зокрема, майбутньому вчите-

леві музики для здійснення міжособистісної кому-

нікації у процесі навчальної та професійної діяль-

ності. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема воспитания патриотического и гражданского самосознания как 

духовной ценности военнослужащего. Автор приходит к заключению, что система аксиологических цен-

ностей является важным фактором создания современных войск и сил, характеризующихся высоким мо-

рально-психологическим состоянием, боевой выучкой, мобильностью, готовностью к выполнению слож-

ных и ответственных задач по защите Отечества в условиях реформирования российского общества. 

Abstract 

The article discusses the problem of education of patriotic and civic consciousness as a spiritual value of a 

military man. The author comes to conclusion that axiological value system is an important factor in сreation of 

modern troops and forces characterized by a high moral and psychological state, combat training, mobility, and 

willingness to perform complex and crucial tasks to protect Fatherland in context of Russian society reform. 
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Источником жизнедеятельности армии и эф-

фективной профессиональной военной службы 

офицера является его гражданская позиция, а также 

наличие в его психике и в глубине души особого 

чувства – патриотизма, «краеугольного камня», ба-

зового этического принципа для военнослужащих 

различных сфер, специальностей и подразделений. 

Проблема воспитания патриотического и граждан-

ского самосознания военнослужащего являлась 

предметом постоянного внимания мыслителей, 

ученых, педагогов. Н.И. Болдырев, Л.И. Мищенко, 

Н.Е. Щуркова и др. трактовали патриотическое вос-

питание как часть духовно-нравственного воспита-

ния, тогда как Л.И. Аманбаева, А.С. Гаязов, Н.А. 

Савотина, И.В. Суколенов, М.В. Чельцов и другие 

ученые рассматривали идею патриотизма как часть 

гражданско-патриотического воспитания. Патрио-

тизм и гражданственность, духовность и нравствен-

ность - это два разных по своей природе, но в тоже 

время теснейшим образом взаимосвязанных фено-

мена. Нельзя не согласиться с тем, что военно-пат-

риотическое воспитание основывается на системе 

сформировавшихся на протяжении многих веков 

духовно-нравственных ценностей. Эти ценности, 

такие как: преданность Отечеству, воинская честь, 

храбрость, стойкость, взаимовыручка, верность во-

инскому долгу являлись важнейшим мотивом дей-

ствий российских войск, отличавшихся на полях 

сражений самоотверженностью, доблестью и му-

жеством.  

В своей статье «Роль семьи в формировании 

гражданственности и патриотизма» в качестве при-

оритетных М.Г. Волков выделил следующие цен-

ности военно-патриотического воспитания моло-

дежи:  

- преданность своему Отечеству;  

- развитие лучших традиций Вооруженных 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и 

органов;  

- самоотверженность и способность к преодо-

лению трудностей и лишений;  

- гуманизм и нравственность;  

социальная активность, приоритет обще-

ственно-государственных интересов над личными;  

- гражданственность и патриотизм [4; С. 63-

64].  
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В свою очередь необходимо более подробно 

раскрыть суть и содержание понятий «граждан-

ственность» и «патриотизм». Слова «патриотизм» и 

«патриот» пришли в Россию в эпоху Петра I из 

французского языка, где patriote означало «соотече-

ственник». Поколения русских военных деятелей 

видели в идее патриотизма нравственное начало 

жизни русского народа, защиты родной земли, 

идею ответственности за судьбу Отечества в целом. 

Сегодня патриотизм все чаще понимается как важ-

нейшая ценность, интегрирующая не только соци-

альный, но и духовно-нравственный, идеологиче-

ский, культурно-исторический и другие компо-

ненты. Патриотизм есть нравственный принцип 

национальной и народной психологии, что предпо-

лагает любовь к Отечеству. Патриотичность явля-

ется отличительной чертой военной культуры, что 

подразумевает уважение к своему Отечеству, со-

причастность с его историей, культурой, достиже-

ниями и ценностями народа. Патриотизм должен 

проявляется в активной позиции личности, его го-

товности к самореализации на благо Отечества. 

Патриотизм военного офицера должен проявляться 

в его гордости за достижения Родины, в сохранении 

культурных особенностей, а также самоидентифи-

кацию, то есть эмоциональное переживание своей 

принадлежности к стране и своему гражданству, 

языку, традициям с другими членами народа, за-

щита интересов Родины и своего народа. Патрио-

тизм военнослужащего должен проявляться в пози-

тивном отношении к таким понятиям, как стой-

кость и мужество, героизм, гордость и достоинство, 

созидательный труд.  

В статье «Формирование патриотизма и граж-

данственности в контексте становления националь-

ного самосознания» С.С. Иванов пишет, что «под-

линный русский патриотизм – это пробуждение 

воли русского народа, с целью раскрытия творче-

ских сил русской народной души, что способствует 

возрождению настоящей русской культуры, духов-

ному оздоровлению и демографическому подъему 

нации. Это преобразует Россию в современное сво-

бодное и демократическое, сильное и справедливое 

национально-федеративное государство». [5; С.40-

41].  

Патриотичность является отличительной чер-

той военной культуры. Патриотизм человека-воина 

был совестью всех русских солдат. Героизм и пат-

риотизм должны быть присущи не только военно-

служащим, но им, тем не менее, эти качества необ-

ходимы гораздо более, чем представителям других 

слоев населения и профессий еще и потому, что в 

современных условиях их деятельность объективно 

связана с усилением меры ответственности за 

судьбу страны. Этическую сторону патриотизма 

отмечал В.С. Соловьев. Истинный патриотизм 

находит у него выражение в чувстве долга перед 

Родиной, а наивысшим проявлением этого долга – 

военная служба: «Издревле, – отмечал В.С. Соло-

вьев, – всякий военный человек знал и чувствовал, 

что служит делу важному и хорошему, благород-

ному, почетному, которому всегда служили самые 

лучшие, первейшие люди, вожди народов, герои». 

[6; С. 378]. 

Настоящий патриот всегда относился к своей 

Родине, как достойный сын к своей родной матери. 

Да, у неё (матери) бывает много недостатков. Она 

может не всегда правильно вести себя, поступать, 

как не следовало бы. Но она мать! Автор приходит 

к заключению, что у нашего народа, в силу его мно-

готрудной исторической судьбы, патриотические 

чувства особенные. В них - источник трудолюбия, 

героизма, веры и долготерпения, скромности, вер-

ности и преданности, ответственности, то есть 

всего того, что на протяжении многих столетий вос-

принимается как национальный характер и душа 

российского народа.  

Рассуждая о понятиях «гражданин» и «граж-

данственность» в своей монографии «Националь-

ные традиции и обычаи офицерского корпуса Рос-

сии» Б.Л. Беляков отмечает, что гражданственность 

определяется как нравственно-политическое каче-

ство, важной составляющей которого является пат-

риотизм. Это означает, что гражданственность 

должна всегда рассматриваться в её соотношении с 

патриотизмом. Если патриотизм выражает отноше-

ние личности к своей Родине, к её историческому 

прошлому и настоящему, то гражданственность 

связана с принадлежностью человека к тому или 

иному народу, с его политической активностью. 

Патриот преисполнен любовью к своей Родине, 

гражданин же знает свои обязанности перед ней [2; 

С.156-158]. 

Достойным гражданином быть непросто, это 

отмечал ещё в XIX в. Н. Некрасов:  

Поэтом можешь ты не быть,  

Но гражданином быть обязан.  

А что такое гражданин?  

Отечества достойный сын.  

В философских работах понятие «гражданин» 

определяется через комплекс нравственных ка-

честв. Гражданин (греч. polities, лат. civis, англ. 

citizen) – лицо, способное иметь гражданские права 

и обязанности и добросовестно исполнять их. Чело-

век не станет достойным гражданином до тех пор, 

пока не поймёт, что гражданственность – это прио-

ритетная ценность, обретение которой позволяет 

осознать человеческое достоинство и достигнуть 

человеческого идеала. Способность быть гражда-

нином – это осознанная способность поднять себя 

до мнения (воззрения), интересов всей страны. Во-

еннослужащий должен осознавать себя граждани-

ном своей страны, быть готовым к активному со-

действию и процветанию общества. Только сфор-

мировав личность гражданина и патриота России с 

присущими ему духовными ценностями, можно 

рассчитывать на успешное решение более конкрет-

ных задач по подготовке к реализации функции за-

щиты Отечества, к военной и другим, связанным с 

ней, видам государственной службы. Ученый В.М. 

Азаров выделил следующие компоненты, которые 

подразумеваются под понятием «гражданствен-

ность»: 

- чувство собственного достоинства; 
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- внутренняя свобода, превращённая в само-

стоятельную дисциплину; 

- способность быть истинным субъектом 

права; 

- уважительное и доверительное отношение к 

другим гражданам и государственной власти; 

- способность превращать свою свободу в доб-

ровольную лояльность, воспринимать свои права 

как обязанности и свои обязанности как права [1; 

С.36-38]. 

Таким образом, идеи гражданственности и 

патриотизма формируют духовную основу и нрав-

ственную позицию личности военнослужащего. 

Патриотизм коренится не столько в разуме, сколько 

в сердце как духовном средоточии жизни чело-

века. Анализируя содержание понятия «ду-

хоʙность», можно прийти к выводу, что категория 

духоʙности предстаʙляет определенную сложность 

в связи сʙоей многозначности, неопределенности и 

разнонапраʙленности. По мнению Е. Шагардино-

вой, духовность – это прояʙление ʙысших психиче-

ских способностей челоʙеческого сознания, зало-

женных природой, но требующих определенного 

старания и нравственных усилий ʙоли личности. В 

результате данного процесса, происходит расшире-

ние границ сознания и осознанного ʙосприятие 

жизни. Когда человек работает над своим характе-

ром и воспитывает в себе добродетели, его духов-

ная воля становится сильнее и крепче. Когда речь, 

мысли и поступки человека направлены во вред, ка-

чества духовности человека ослабевают. Духов-

ность и нравственность - это не просто слова, не 

просто практики, а то состояние сознания и настро-

ение человека, которое находиться в его душе [7; С. 

147-153].  

Духовность берёт своё начало от природного 

стремления человека к счастью. Отсюда тяга к зна-

нию, совершенствованию, самореализации. Все ре-

лигии и учения призыʙают к почитанию таких 

принципоʙ, как истина, сострадание, доброжела-

тельность, преданность ʙозʙышенному, стойкость 

и ʙсепрощение. Однако для того, чтобы применять 

эти благородные принципы, чтобы реально обре-

тать духовные качества, челоʙеку необходимы 

практические методы. Одно только понимание та-

ких идеалоʙ отнюдь не делает челоʙека духоʙным. 

В статье «Генезис феномена духовности в фи-

лософском и психологическом аспектах воспита-

ния личности» Е. Шагардинова трактует ду-

хоʙность как целенапраʙленные усилия и устремле-

ния к соʙершенстʙоʙанию духа и сущности. 

Духоʙно-нравственное ʙоспитание гражданина и 

патриота страны требует целенапраʙленной орга-

низации образа жизни, целью которой яʙляется ʙоз-

можность изменения характера и преображения 

ʙнутренних сʙойстʙ и качестʙ души челоʙека. По 

мнению автора, необходимо поднимать уроʙень со-

знания, который дает понимание эʙолюции смысла 

жизни челоʙечестʙа - такоʙо глаʙное предназначе-

ние челоʙека, путь к которому лежит ʙ ʙедении 

определенного образа жизни. Его состаʙными яʙля-

ются: чистота помыслоʙ, чистота сознания, 

утʙерждение общего блага. Из этого следует, что 

духовность и нравственность - это не просто слова, 

не просто практики, а то состояние сознания и 

настроение человека, которое находиться в его 

душе. Духовность берёт своё начало от природного 

стремления человека к счастью. Отсюда тяга к зна-

нию, совершенствованию, самореализации. Для 

того, чтобы повышать духовность нужно изменить 

себя и окружающих в лучшую сторону, что явля-

ется важной духовно-нравственной проблемой со-

временной теории и практики воспитания патрио-

тизма и гражданственности [8; С.349]. 

В связи с вышеизложенным, решение 

проблемы патриотического воспитания ʙозможно 

благодаря ʙосприятию духоʙных ценностей, 

которые яʙляются альтернатиʙными по отношению 

к потребительским. Работа по формированию, вос-

становлению и коррекциии духовных сил личности 

военнослужащего, его нравственнных ценностей 

должна носить комплексный, междисциплинарный 

характер. Для профессиональных военных, в силу 

специфического характера деятельности, патриоти-

ческое воспитание связано с формированием пат-

риотически ориентированного смысла жизни, бази-

рующегося на патриотических духовных ценно-

стях. 

В своей статье «Этическая концепция ду-

ховно-нравственного воспитания» Н.М. Борытко 

подчеркивает, что «… у военнослужащего не мо-

жет быть другого Отечества, кроме России, интере-

сами которой он должен руководствоваться и жить. 

Суть его деятельности состоит в служении Отече-

ству. Такой она была во все века, такой будет все-

гда» [3; С.29-32]. Нельзя не согласиться с тем, что 

гражданственность, патриотизм, преданность Оте-

честву, любовь к Родине – одно из необходимых 

элементов формирования новых поколений россий-

ских граждан. Однако с сожалением приходится 

констатировать факт отсутствия в отечественной 

педагогике не только достаточно апробированных 

эмпирических моделей исследований духовно-пат-

риотических ценностей кадровых военнослужащих 

современной армии, но даже их методологических 

основ. Место должных теоретических моделей 

структуры ценностных основ личности пока заме-

няют расплывчатые и далекие от смысловой одно-

значности рассуждения о духовных ценностях и 

смысложизненных ориентациях личности, греша-

щие (одни в большей, другие в меньшей мере) пу-

таницей духовного и душевного в человеке.  
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1940-1960 гг. XX века, как отмечают многие 

специалисты, является общим подъемом научно-

исследовательской деятельности по всей стране, в 

том числе и в Республике Саха (Якутия). Поворот-

ным и знаменательным событием этого периода яв-

ляется переход якутской письменности на кирил-

лицу. С переводом письменности на новую графику 

началась интенсивная разработка, переработка и 

усовершенствование важных разделов языкозна-

ния, как орфография и терминология.  

Новый алфавит получил официальное одобре-

ние в марте 1939 г., а в августе того же года был 

утвержден Верховным Советом Якутской АССР. 

Это важное культурно-политическое мероприятие 

было осуществлено под руководством тюркологов 

проф. С.Е. Малова и Е.И. Убрятовой.  

Переход на русский алфавит дал возможность 

упорядочить заимствованные термины в плане ор-

фографирования путем сохранения русского напи-

сания их основы. В 1940 году правительственная 

комиссия разработала и опубликовала «Орфогра-

фический справочник якутского языка». В преди-

словии «справочника» указаны исходные основы 

правил орфографии. Главным приоритетом стало 

единство написаний, которое позволяло сохранять 

русское написание заимствованных терминов 

например: единица [2, C. 81], телеграф [2, C. 137], 

спектр [2, C. 136], конституция [1, С. 120], лекция 

[1, C. 132], реабилитация [1, С. 222], редакция [1, С. 

223], полюс [2, С. 128], потенциал [2, С. 129], руда 

[2, С. 62], эмульсия [2, С. 172], училище [1, С. 273], 

фабрика [1, С. 273], шахта [1, С. 288], экономика 

[1, С. 293], оппозиция [1, С. 175] и.т.д. В произно-

шении исконных якутских слов-терминов выступа-

ющих в двух или нескольких вариантах произноше-

ния, в письменной речи, требовалось сохранение 

морфологической структуры слова-термина, т.е. 

использовался тот вариант произношения, который 

совпадал с живой морфологической структурой 

слова. Например, слова-термины произносятся: 

быччыҥ и былчыҥ «мышца», а пишется былчыҥ [1, 

C. 154]; произносится маччыт и масчыт «дрово-

сек», а пишется масчыт [1, С. 255]; произносится 

чоҕучу и чоҕочу «брыжейка», а пишется чоҕочу, 

и.т.д. Как пишет академик П.А. Слепцов: «В отно-

шении заимствованных слов, давно укоренившихся 

в якутском звучании, единство написаний закреп-

ляло для письма тот вариант произношения, кото-

рый оказывался ближе к русскому оригиналу и 

имел широкое распространение. Например, гово-

рится мандьыыт, мальдьыыт, бандьыыт, бадь-

дьыыт, мандьыык, а пишется бандьыыт ‘бандит’» 

[7, С. 38].  
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В 1940-х гг. в нашей республике заметно ожи-

вилась терминологическая работа, были выпущены 

словари по различным отраслям знаний. В «слова-

рях» тех лет заимствованные слова были частично 

подвергнуты унификации, составители добивались 

четкости и однозначности терминов. 

В 1942 г. был издан «Русско-якутский словарь 

учебных терминов» (1942 г.) который включал в 

себя термины: географии, естествознания, матема-

тики, физики и химии. В словарь вошли 1135 тер-

минов по пяти отраслям знаний в объеме обшеоб-

разовательной средней школы. Из них, по подсче-

там академика П.А. Слепцова, 40,9% - русские 

заимствования, 9,3 % гибридные термины, 7,2 % 

кальки, 42,6 % оригинальные термины [8, С. 108]  

Значительным по объему и качеству являлся 

«Русско-якутский словарь» (1948, 1949 гг.) состав-

ленный Н.Н. Павловым и И.Н. Поповым, который 

был издан в конце 1940-х гг. Авторы «Словаря» 

успешно использовали методику и приемы подбора 

лексики в национально-русских и русско-нацио-

нальных словарях среднего объема. Как пишет П.А. 

Слепцов: «Достоинством словаря является наличие 

синонимических рядов для выражения значения од-

ного и того же русского слова» [9, С. 219]. Такое 

толкование нельзя отнести к ряду недостатков сло-

варя. Оно исходит из стремления возможно полнее 

и точнее передать смысл русских слов и показывает 

более высокую степень лексикографической обра-

ботки словарного материала. Например, вялый - 

‘мѳлтѳх’, ‘уккураҥ’, ‘салба’, ‘сыылба’, ‘улук’, 

‘уку’, ‘нукаай’, ‘мѳдѳѳт’, ‘сороҕой’, ‘аҥаары’, 

‘аҥаархай’ [5, С. 110], что позволяло выбирать 

наиболее подходящий вариант в зависимости от 

жанрово-стилистических особенностей переводи-

мых текстов. Еще одним достоинством работы яв-

ляется то, что в ней представлена якутская народ-

ная терминологическая лексика, которую в рамках 

русско-якутского словаря подобного объема 

обычно совершенно не удается отразить. Напри-

мер: житель – ‘олохтоох, киһи, ыал’; городской 

житель ‘куорат киһитэ’; жители ‘дьон, ыал’; сель-

ские жители ‘тыа дьоно, тыа олохтоохторо’; до-

линные жители ‘дойду дьоно’; горные жители 

‘хайа дьоно’; лесные жители ‘тыа дьоно’; город-

ские жители ‘куорат дьоно’ [5, С. 177]. Узел – 

‘түмүк’, ‘баайыы’, ‘туомтааһын’, ‘бохсуу’, ‘ту-

таах’, ‘суу’, ‘суулаах’, ‘силбэһии’, ‘холбоһуу’, 

‘сүһүѳх’ [6, С. 227]. Последний – ‘тиһэх’, 

‘сыҕарым’, ‘уһук’, ‘кэнники’, ‘баара суоҕа’, ‘бэсти-

лиэнэй’, ‘тиһэх’, ‘саҥа’, ‘саамай саҥа’, ‘куһаҕан’, 

‘мѳкү’ [6, С. 90]. Как видно из вышеприведенных 

примеров, авторы «Словаря» не избегают русиз-

мов, тем не менее, прослеживается явная тенденция 

перевести все, что возможно. Однако стремление к 

максимальному привлечению синонимов при от-

сутствии стилистической дифференциации слов-

терминов приводит, к противоречиям с понятиями 

нормы и принципами нормализации лексики якут-

ского языка. Многие, даже общепринятые научные 

слова-термины снабжены несколькими синоними-

ческими вариантами, что в свою очередь приводит 

к вариативности перевода. 

В эти годы были выпущены небольшие сло-

вари, предназначенных для учащихся якутских 

школ. Среди них можно назвать словарь Г.С. Тар-

ского «Русско-якутский словарь для начальных и 

семилетних школ» (1942 г.), который содержит 

около 6000 тыс слов-терминов и терминологиче-

ских словосочетаний. Далее вышел в свет «Краткий 

терминологический словарь якутского языка» 

(1955 г.) составленный П.П. Барашковым. Данный 

словарь включает в себя термины различных отрас-

лей знаний начиная с общественно-политической и 

кончая терминами бухгалтерии, медицины и фото-

графии. В нем довольно отчетливо отразилось все 

усиливающееся влияние русского языка на разви-

тие якутской терминологии.  

В «Кратком якутско-русском словаре» И.Н. 

Попова (1947 г.) в качестве заглавных единиц ши-

роко представлены якутские терминологические 

словосочетания и другие аналитические формы. В 

нем широко представлены корневые слова, а также 

незначительное количество производных основ.  

Со второй половины 1940-х гг. приток военной 

лексики, связанной с Великой Отечественной вой-

ной, постепенно уменьшается и к 1950-м годам по-

чти прекращается.  

С начала 1950-х гг. в якутский язык посте-

пенно входят новые слова-термины, а так же акти-

визируются заимствования предыдущих лет. В те 

годы сотрудниками Института языка, литературы и 

истории ЯФ СО АН СССР были подготовлены 

«Краткий русско-якутский терминологический 

словарь», а также «Толковый словарь заимствован-

ных слов и терминов» оставшиеся неизданными. В 

этих работах отразилась все более усиливающееся 

влияние русского языка на развитие терминологи-

ческой лексики 1940-х и 1950-х гг. Как показывает 

анализ содержания источников, с этого времени 

стала заимствоваться, в основном терминологиче-

ская лексика. Это явление отражено в различных в 

словарях, опубликованных в середине 1950-х гг. 

Как отмечают многие специалисты, в 1970-

1980-е гг. начались особенно интенсивные исследо-

вания. Увеличилось число выпускаемых словарей 

специальной лексики, расширились области их 

практического применения.  

После 20 летнего перерыва был издан «Русско 

якутский словарь» (1968 г.) под редакцией П.С. 

Афанасьева и Л.Н. Харитонова. Словарь ознамено-

вал собой новый этап в развертывании лексикогра-

фической и терминологической работы в Респуб-

лике Саха (Якутия). Словарь содержит 28500 слов, 

среди которых значительное количество слов-тер-

минов. Затем появился в свет «Якутско-русский 

словарь» (1972 г.) под редакцией П.А. Слепцова, 

который содержит 25300 слов. Исходя из помет, 

расставленных составителями словаря, то в нем за-

фиксированы слова-термины по 56 различным от-

раслям науки и техники. 

В 1974 г. был издан «Краткий русско-якутский 

словарь биологических терминов» сост. А.А. Мака-

ров. В словаре квалифицированно отобраны широ-

коупотребительные термины биологии. В нем ав-

тор, как крупный специалист в этой области, сумел 
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найти терминам местной флоры и фауны их экви-

валенты на якутском языке.  

«Русско-якутский поэтический словарь» Г.М. 

Васильева содержит термины поэзии, прозы, дра-

матургии и литературоведения. В словаре наряду с 

общеупотребительными словами зафиксированы и 

узкоспециальные термины, обозначающие понятия 

литературоведения. В качестве приложения приве-

дены некоторые якутские термины (иногда в фоне-

тизированном написании), вошедшие в научный 

обиход.  

В целом, в 40-80-е гг. языковая политика в Рес-

публике Саха (Якутия) проводилась в духе реализа-

ции общеизвестных лозунгов «сближения и слия-

ния наций» и образования новой исторической 

общности – «советский народ». Вся письменная ли-

тература в основном была ориентирована на тер-

мины, заимствованные из русского языка.  

Но с другой стороны, за эти годы были со-

зданы общефилологические, диалектологические, 

терминологические и другие типы словарей якут-

ского языка. В будущем нам остается извлекать по 

крупицам все прогрессивное и поучительное, со-

держащееся в огромном массиве указанных слова-

рей.  
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Анотація 

У статті схарактеризовано синтагматичні властивості дієслів відчуття в українській мові. Установ-

лено, що речення із дієсловами відчуття нецілеспрямованої дії інформують про наявність або про появу в 

свідомості суб’єкта тих чи інших образів або відчуттів. 

Суттєвою особливістю дієслів відчуття цілеспрямованої дії є наявність додатків, що виражають пре-

зумпції існування своїх референтів там, де є суб’єкт дії. У художніх текстах ця особливість використову-

ється з метою передачі імпліцитної інформації. 

Abstract 

Syntagmatic properties of Ukrainian feeling verbs (so-called «vidchutia» verbs) are characterized in the arti-

cle. It is defined that purposeless action sentences where verbs of feeling are used, inform about the presence or 

appearance in consciousness of the subject certain images or feeling.  

An essential feature of the purposeful action feeling verbs, is the availability of applications that express the 

presumption of the existence of their reporters, where there is the subject of the action. It is used to convey implicit 

information in fiction. 

Ключові слова: синтагматичні відношення, дієслова відчуття, валентність дієслова, семантичне зна-

чення, цілеспрямована / нецілеспрямована дія, українська мова. 
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Keywords: syntagmatic relations, feelings verbs, the property of the verb, semantic meaning, purposeful / 

purposeless action, the Ukrainian language. 

 

Постановка проблеми. Змістовна валент-

ність дієслів відчуття залежить від їх типової сема-

нтики та може змінюватися в різних підгрупах. За-

галом склад семантичних валентностей слова ви-

значається ситуацією, яку воно позначає.  

Валентність як лінгвістична категорія бере 

свій початок у принципі очікування – феномена, 

зумовленого антропоцентричним характером 

мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

даної теми. Категоріальні значення валентності 

дієслова є значущими і в семантичному, і в форма-

льно-синтаксичному відношенні. У сучасних дос-

лідженнях (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. 

П. Загнітко, М. П. Кочерган, Т. Є. Масицька, М. В. 

Мірченко та ін.), валентність розглядається як се-

мантико-синтаксична категорія, яка «відбиває зда-

тність предикатного слова (єдиного носія валент-

ності) прогнозувати кількість партнерів та їх якіс-

ний стан, тобто виключає можливість реалізації 

незаповнених позицій іншими партнерами. Визна-

чальними при відборі контекстних партнерів є се-

мантичні ознаки сумісності / несумісності поєдну-

ваних (семантично головного і семантично підпо-

рядкованого) елементів (у лінгвістичному плані), 

які, у свою чергу, мотивовані позамовними реалі-

ями» [3, с. 255]. Тобто, валентність – це «категорія 

міжрівневого … характеру» [2, с. 218].  

Саме валентність предиката відбиває його се-

мантично зумовлену сполучуваність з іншими не-

предикатними компонентами [1, с. 110]. Отже, ва-

лентність розуміється як здатність одноріневих 

одиниць мови входити в певні відносини, зумов-

лені внутрішніми властивостями цих одиниць. 

Будь-яке дієслово характеризується «актив-

ною валентністю, передбачаючи реалізацію вален-

тних гнізд відповідними аргументами» [3, с. 256]. 

Це твердження є справедливим відносно й дієслів 

відчуття. 

Мета статті – визначити та схарактеризувати 

синтагматичні властивості дієслів відчуття в укра-

їнській мові. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дієслова відчуття марковані позицією суб’єкта – іс-

тоти. Тому більшість дієслів є двохвалентними пе-

рехідними і мають процесуальну семантику – поз-

начення дії, замкненої, зосередженої в суб’єкті.  

Семантичний зміст перехідних дієслів 

«суб’єкт (діяч) – дія – об’єкт» відповідає узагальне-

ному граматичному значенню, що передається 

структурою формальної валентності дієслів: Sназ. – 

V – Sзнах. відм.: Людина відчуває запах. Отже, гра-

матична ознака у цих дієслів є функціонально зна-

чущою. Дієслова відчуття виражають відношення 

між суб’єктом (носієм відчуття) та об’єктом від-

чуття. Але об’єкт відчуття не зазнає впливу з боку 

суб’єкту, а тільки охоплюється його відчуттям, 

сприйняттям, що є для нього джерелом інформації. 

Тому значення перехідності послаблено. Спрямова-

ність дієслівної дії двобічна – не тільки до об’єкту, 

але й від об’єкта. Кінцевим пунктом дії є суб’єкт 

(дія завершується в суб’єкті): Кожен раз, коли со-

кира рубнула по виноградному корені або тріснула 

галузка, Замфір відчував біль у голові та серці (М. 

Коцюбинський) [4, т.1, с. 662]; Я муку чую... (М. 

Старицький) [4, т.11, с. 385]; На душі важко, на се-

рці сумно – аж мов нудно... Так буває тоді, як сер-

цем чуєш якесь лихо (Панас Мирний) [4, т.11, с. 

385]. У дієсловах відчуття спостерігається проти-

річчя між їх граматичними ознаками та семантич-

ним значенням: вони є перехідними дієсловами, але 

не мають семантичних компонентів дії.  

Проте відзначена властивість перехідних діє-

слів відчуття не є абсолютною: одні з них завжди 

поширені прямим додатком у знахідному відмінку 

– назвою відчуття або об’єктів відчуття: Приємно 

відчувати запах прілого листя і соснової смоли (С. 

Чорнобривець); Як же ті віжки на спинах відчули 

розбурхані коні, Кидатись стали туди і сюди (М. 

Зеров) [4, т.1, с. 662]; Платон підставляв вітрові 

лице і вловлював п'янкі запахи осіннього поля (М. 

Зарудний) [4, т.10, с. 431]; Мабуть, він перебував у 

такому віці, коли музику слухають ще ногами (І. 

Сенченко) [4, т.9, с. 382]; Хто в грудях почува пі-

сень високий дар... (М. Рильський) [4, т.7, с. 474]; а 

другі – вживаються абсолютивно (тобто без пря-

мого додатка): бачити, слухати, дочувати і т. ін.: 

Просто розкажіть, що у вас трапилося, бо я на 

старість погано дочуваю і можу поставити неві-

рний діагноз (О. Іваненко) [4, т.2, с. 400]; Зараз він 

зовсім погано бачить, тільки тримається так, 

ніби нічого особливого немає (О. Копиленко) [4, т.1, 

с. 114]. 

Деякі дієслова в окремих ЛСВ мають безосо-

бове значення та вживаються лише в безособових 

конструкціях (видати, зачуватися, різати та ін.). 

Наприклад: видати в значенні ‘можна бачити’: У 

село шлях звивається, а села самого не видати за 

могилою стрімчастою (Марко Вовчок) [4, т.1, с. 

552]; зачуватися в значенні ‘ставати відчутним, 

здаватися’: Їй не зачувалось, що вона йде усе нижче 

та нижче [запустила господарство]; а хоч коли й 

шаснула їй по душі така думка, – вона на неї рукою 

навіки махнула (Марко Вовчок) [4, т.3, с. 410]; Сни-

лось мені, що вийшов я з шатра, а надворі день і 

сонце сліпуче, якого я не бачив ніколи, аж в очах 

ріже (О. Корнійчук) [4, т.8, с. 561]; Все спить мер-

твим сном. Ось почулося – щось десь шурхнуло 

(Панас Мирний) [4, т.7, с. 476]. 

Отже, дієслова відчуття мають неоднотипні 

граматичні характеристики: вони можуть бути пе-

рехідними (пряма або непряма перехідність) або не-

перехідними (відчувати, віщувати, зазнавати – пе-

рех.; завмирати, глядіти – неперех.; дурманити – 

перех. і неперх.; почувати, почути – перех. і не-

перх.; слухати – перех. і неперх.); можуть поширю-

ватися назвами обставинних актантів (дивитися – 

що? в що? на кого? куди?; бачити – що? наскрізь 

кого?; звертати (звернути) очі (око, погляд, пог-

ляди, зір і т. ін.) – на кого – що? до кого – чого?; 
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перейматися – чим?; пахнути – чим?). Ідентичний 

зміст може передаватися перехідними та неперехі-

дними дієсловами: П’янкий аромат дурманив (пе-

рех.) голову. – Квіти дурманять (неперех.) п’янким 

ароматом. 

Семантичні значення дієслів відчуття 

пов’язано з описом чуттєвого сприйняття дійсності. 

Тому це лексико-семантичне поле складають, з од-

ного боку, дієслівні лексеми, які позначають фізи-

чні дії, спрямовані на відчуття властивостей пред-

метів або на їх сприйняття, тобто дії навмисні, об-

думані, контрольовані, цілеспрямовані, наприклад: 

дивитися, слухати, нюхати, мацати і т. ін. З дру-

гого боку, дієслова, що називають самі акти від-

чуття, тобто дії нецілеспрямовані, неконтрольовані, 

такі, які робляться незалежно від волі, бажання їх 

суб’єктів: бачити, чути, чути носом, відчувати за-

пах, смакувати і т. ін. Сема ‘цілеспрямованість / не-

цілеспрямованість дії’ суттєво впливає на синтаг-

матичні властивості дієслів відчуття, передусім, на 

сполучуваність дієслів із своїми актантами, які на-

зивають предмети, властивості, що відчуваються 

або викликають певні відчуття. 

Так, дієслово бачити в основному ЛСВ озна-

чає ‘мати здатність сприймати зором’ [4, т.1, с. 

114]; чути – ‘сприймати за допомогою органів 

слуху які-небудь звуки’ [4, т.11, с. 385]; чути (но-

сом) – ‘виявляти, розпізнавати, знаходити кого-, 

що-небудь за допомогою органів нюху’ [4, т.11, с. 

385]; смакувати – ‘відчувати на смак що-небудь’ 

[4, т.9, с. 394]. 

Із цього випливає, що речення із дієсловами 

нецілеспрямованої дії інформують про наявність 

або про появу в свідомості суб’єкта тих чи інших 

образів або відчуттів, наприклад: Він ще не встиг 

накласти окуляри, погано бачив, і лице його ... зда-

валось змішаним (М. Коцюбинський) [4, т.1, с. 114]; 

Соломія з тихим смутком дивилась на Остапа й 

чула, як по її виду котилась сльоза за сльозою (М. 

Коцюбинський) [4, т.11, с. 385]; Аж прискорив ходу 

Давид. Недалеко вже. Навіть уже чути брунько-

вий дух од верб понад ставом (А. Головко) [4, т.11, 

с. 385]. Але, зауважимо, в таких реченнях немає ві-

домостей про те, що адресати тексту знають про на-

явність у певних предметів тих властивостей, які 

відчуває суб’єкт. Ці висловлювання використову-

ються в різноманітних текстах (передусім, худож-

ніх) для того, щоб, описуючи процес відчуття кого-

небудь із персонажів, одночасно вводити в поле 

зору читача певні властивості предмету / предметів: 

Я й досі чую рідних рук ласкавий дотик (В. Со-

сюра) [4, т.11, с. 385]; На голоси з суміжної кім-

нати з дитиною на руках вийшла Докія Петрівна, – 

чула, знати, розмову (А. Головко) [4, т.11, с. 385]; 

Несподівано хлопчик углядів за десяток кроків від 

себе зайця (О. Донченко) [4, т.10, с. 375]. Саме за-

вдяки дієсловам відчуття нецілеспрямованої дії у 

першому прикладі читач дізнається про те, що до-

тик був ласкавий; у другому – про розмову у сумі-

жній кімнаті, що була почута героїнею, у третьому 

– про те, що хлопчик побачив зайця. 

У деяких випадках дієслова відчуття нецілесп-

рямованої дії зовсім не інформують читача про дій-

сність, яка описується: вони відбивають лише уяву 

персонажа: Він знов бачив Марічку, її миле об-

личчя, її просту і щиру ласкавість, чув її голос, її 

співанки... (М. Коцюбинський) [4, т.11, с. 385]. 

Досить часто такі дієслова уживаються обра-

зно, в переносному метафоричному значенні, на-

приклад: Співай, моя пташко, гуляй на просторі. 

Щоб сонечко чуло, щоб бачили зорі! (Л. Глібов) [4, 

т.1, с. 114]; Ну що б, здавалося, слова... Слова та 

голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, Як 

їх почує (Т. Шевченко); Не почує тиша ця глибока 

Голосу твойого [твого], друже мій... (М. Рильсь-

кий) [4, т.7, с. 474]. 

Дієслова відчуття, що мають сему цілеспрямо-

ваної дії, в реченні інформують про фізичні дії, які 

суб’єкт спрямовує на певні предмети з метою від-

чути їх властивостей. Наприклад: слухати (‘спря-

мовувати слух на створювані ким-, чим-небудь 

звуки; намагатися сприймати що-небудь слухом’) – 

Гаї шумлять – Я слухаю (П. Тичина) [4, т.9, с. 382]; 

нюхати (‘вдихати через ніс який-небудь запах’) – 

Оце я ... задер свою кирпу вгору до неба та й ню-

хаю, чи не печуть млинців на небі (Нечуй-Левиць-

кий) [4, т.5, с. 458]; дивитися (‘спрямовувати пог-

ляд, прагнучи побачити кого-, що-небудь’) – Ма-

тюїха довго й пильно дивився йому в обличчя, а 

потім одійшов на крок (А. Головко) [4, т.2, с. 270] 

та ін. 

Зрозуміло, що для адекватного розуміння та-

ких висловлювань читач повинен знати про існу-

вання в дійсності, що описується, тих предметів, на 

які спрямовано дії суб’єкта. Порівняємо два висло-

влювання: Я підійшов до вікна та побачив незнайо-

мця (І); Я підійшов до вікна та подивився на незна-

йомця (ІІ). Перше речення веде читача до подаль-

шого тексту, в якому він (читач) сподівається 

знайти інформацію про незнайомця та причини 

його введення в текст. Сприйняття другого речення 

передбачає повернення читача до попереднього те-

ксту (передтексту), в якому необхідно знайти більш 

ранішні згадування про незнайомця. Отже, семан-

тика висловлювань із присудком – дієсловом від-

чуття цілеспрямованої дії передбачає наявність до-

датків, у яких відбивається поінформованість адре-

сату про наявність у фрагменті дійсності, що 

описується, відповідних предметів. Тобто додатки 

при дієсловах відчуття цілеспрямованої дії виража-

ють презумпції існування своїх референтів у том 

фрагменті дійсності, де знаходиться суб’єкт дії. 

Частіше за все презумпції відповідають реаль-

ним знанням читачів: Задерши голову до сонця, він 

кілька разів глибоко нюхає сухе зілля і вдоволено 

крутить головою (О. Гончар) [4, т.5, с. 458]; Марта 

стояла якраз передо мною і дивилася кудись да-

леко, між дерева у садок, задумалась (Марко Вов-

чок) [4, т.2, с. 270]; [Барабаш:] Вдивіться в оцю 

пику. Сам себе, дурень, в осла перетворив (О. Кор-

нійчук) [4, т.1, с. 311]. 

Також презумпції, що виражаються дієсло-

вами відчуття цілеспрямованої дії, можуть переда-
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вати імпліцитну інформацію, тобто нову, неявну ін-

формацію, але таку, яка, на думку відправника (ав-

тора) тексту, повинна бути відомою читачеві. Поді-

бний спосіб передачі інформації М. Ю. Федосюк 

називає «імпліцитною предикацією» [5, с. 103]. По-

рівняємо: Слухаємо співачку; Я дивлюся на зоряне 

небо (повідомлення з предикатом – дієсловом від-

чуття цілеспрямованої дії). – Співачка співає. Наді 

мною зоряне небо (повідомлення з імпліцитною 

предикацією).  

Імпліцитна предикація здійснюється за допо-

могою додатків при дієсловах відчуття цілеспрямо-

ваної дії: Сотник, обійшовши пригород, запримі-

тив на самому ближчому майданчику, сажнів за 

триста не більше, якийсь вал (М. Старицький) [4, 

т.3, с. 277]. – На самому ближчому майданчику, са-

жнів за триста не більше, якийсь вал (повідом-

лення з імпліцитною предикацією). 

Дієслова відчуття цілеспрямованої дії так 

само, як і нецілеспрямованої дії, можуть уживатися 

образно: Співає соловей, неначе у садочку, А серед 

ночі, в тихий час, Тут мавочки гуляють у таночку, 

І ясний місяць дивиться на нас (Л. Глібов); Тюпцем 

круг неї [землі] лисий місяць Беззубо дивиться в 

монокль (П. Тичина) [4, т.2, с. 270]; Слухає далеч 

орлина звитяжної пісні мотив (В. Сосюра) [4, т.9, 

с. 382]; Чмелів довгенько дуже слухав І землю но-

сом рив і нюхав, І дуже жалібно стогнав (І. Котля-

ревський) [4, т.5, с. 458].  

У стилістичному відношенні ЛСП дієслів від-

чуття відзначається переважанням нейтральної та 

розмовної лексики: боліти, грітися, лоскотати, 

млоїти, нюхати, паморочити, п’яніти, чухатися 

тощо (нейтр.); обморочити, нудити, пухнути, роз-

бирати, перегріватися, підпити, студити, уча-

діти, шкрябатися тощо (розм.). Застарілі слова, ді-

алектизми зустрічаються рідко, наприклад, діал.: 

чутися – у значенні ‘почувати себе як-небудь’, те-

рпіти – у значенні ‘страждати від хвороби, немо-

щів’, розвалятися тощо; застар.: угрівати, почува-

тися (у значенні ‘виявляти у почуттях своє став-

лення до сприйманого’) тощо. 

Висновки з дослідження і перспективи пода-

льших пошуків у даному науковому напрямку. 

Таким чином, речення із дієсловами відчуття неці-

леспрямованої дії інформують про наявність або 

про появу в свідомості суб’єкта тих чи інших обра-

зів або відчуттів. 

Суттєвою особливістю дієслів відчуття цілесп-

рямованої дії є наявність додатків, що виражають 

презумпції існування своїх референтів там, де є 

суб’єкт дії. У художніх текстах ця особливість ви-

користовується з метою передачі імпліцитної інфо-

рмації. 

Подальше вивчення семантичних зв’язків діє-

слів відчуття із дієсловами сприйняття, бажання та 

інших лексико-семантичних груп є перспективним 

напрямом наукових розвідок. 
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