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Аннотация. 

Язык неразрывно связан с обществом, его культурой и людьми. С другой стороны, язык используется 

каждым отдельно взятым человеком. В первом случае язык выступает как общественное явление, как 

система единиц, правила употребления которых хранятся в коллективном сознании носителей языка, во 

втором случае наблюдается индивидуальное использование какой-либо части системы. Эта разница 

между системой языка и его функционированием в речи отдельного человека позволяет разделить поня-

тия «язык» и «речь». Так как речь представляет собой использование имеющихся речевых средств и пра-

вил в языковом общении людей, то она может быть определена как функционирование языка. В статье 

рассматривается эти и другие проблемы языка как социальное явление. 

Abstract. 
Language is inextricably linked to society, its culture and people. On the other hand, language is used by 

every single person. In the first case, the language acts as a social phenomenon, as a system of units, the rules of 

use of which are stored in the collective consciousness of native speakers, in the second case, there is an individual 

use of any part of the system. This difference between the system of language and its functioning in the speech of 

an individual makes it possible to separate the concepts of "language"and " speech". Since speech is the use of 

existing speech tools and rules in the language communication of people, it can be defined as the functioning of 

the language. The article deals with these and other problems of language as a social phenomenon. 

 

Ключевые слова: язык, социолингвистика, функциональный стиль, индикатор, диалект, текст, 

термин 

Keywords: language, sociolinguistics, functional style, indicator, dialect, text, term 

 

Язык и речь тесно взаимосвязаны. Чтобы убе-

диться в этом, достаточно представить себе язык, 

на котором никто не говорит и не пишет. В таком 

случае, как могли бы мы знать о его существова-

нии? О древних языках мы знаем только благодаря 

сохранившимся письменным источникам. Но и 

речь не может существовать без языка. Без языка 

речь превращается в набор бессвязных, неорганизо-

ванных слов и звуков. Однако, несмотря на взаимо-

связь языка и речи, они обладают рядом специфи-

ческих характеристик: 

– язык – это система единиц, средство обще-

ния, а речь – реализация данной системы; 

1) язык абстрактен, речь материальна, в ней 

корректируется и варьируется все, что существует 

в языке; 

2) язык стабилен, статичен, что достигается 

системой норм, речь активна и динамична, для нее 

характерна высокая вариативность; 

3) язык является достоянием общества, в нём 

отражается «картина мира» говорящего на этом 

языке народа; речь же индивидуальна, она отражает 

опыт отдельного человека; 

4) для языка характерна уровневая организа-

ция, т. е. иерархические отношения, для речи – ли-

нейная последовательность слов, связанных в по-

токе; 

5) язык независим от ситуации общения 

(иначе бы система разрушилась), речь же ситуа-

тивно обусловлена [1, 121]. 

Таким образом, язык и речь соотносятся как 

общее и частное: общее (язык) выражается в част-

ном (речь), частное же есть воплощение общего. 

Исходя из речевой ситуации и социальной роли 

в процессе общения, можно переключаться с одних 

языковых средств на другие в зависимости от усло-

вий коммуникации и адресата. Это означает, что в 

языке имеется набор средств, позволяющих об од-

ном и том же говорить поразному. Эта возмож-

ность лежит в основе языковой вариативности. 

Разные языковые варианты могут использоваться в 

зависимости от социальных различий между носи-

телями языка и различий в условиях речевого об-

щения. Так, московскими лингвистами проведено 

исследование зависимости между возрастом, ме-

стом рождения, профессией, уровнем образования 

и теми вариантами, которые предпочитают люди в 

своей речевой практике. В словах езжу, брызжет, 

вожжи, дрожжи представители старшего поколе-

ния и гуманитарной интеллигенции предпочитают 

поколения и 
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технической интеллигенции – твёрдый вариант. 

Этот вид варьирования У. Лабов называет социаль-

ным, поскольку оно отражает дифференциацию 

языкового сообщества на социальные слои и 

группы в зависимости от возраста, образования, 

профессии. Лабов именует такого рода варианты, 

зависящие от социальных характеристик говоря-

щих, индикаторами: каждый вариант указывает на 

социальное положение носителя языка [2, 78]. 

Использование вариантов зависит от условий 

коммуникации: в официальной обстановке говоря-

щий пытается контролировать свое произношение, 

выбирает варианты, соответствующие литератур-

ной норме, стремится, чтобы его речь была понятна 

слушающему, в неофициальной выберет варианты 

неформального общения. Подобные варианты Ла-

бов называет маркёрами: они маркируют различ-

ные стили речи, к которым принадлежат разные ва-

рианты одной языковой единицы. Итак, вариатив-

ность зависит от факторов двух видов: от 

социальных характеристик носителей языка и от 

ситуации речевого общения. Понятие варианта 

тесно связано с нормой – совокупностью правил 

выбора и употребления языковых единиц. Норма 

рекомендует одни языковые средства как «закон-

ные», другие отвергает как противоречащие языко-

вой традиции (запрещается говорить в клубу, пе-

кёт). Нормы исторически изменчивы, но обновля-

ются в силу консервативности литературного языка 

крайне медленно. Формирование системы норм 

связано с оформлением литературного языка, кото-

рый обслуживает культурные потребности обще-

ства: науку, культуру, печать, средства массовой 

информации, деловое общение. Вместе с тем, не-

смотря на консервативность литературного языка, 

норма достаточно динамична. Она не делит жестко 

языковые единицы на плохие и хорошие. Одни язы-

ковые средства пригодны в бытовом общении и мо-

гут быть неуместны в официальноделовом. Норма 

коммуникативно целесообразна, то есть зависит от 

условий, в которых осуществляется общение. 

Нормативность присуща не только литератур-

ному языку. Она свойственна и другим подсисте-

мам национального языка (диалекты, просторечия, 

жаргоны). Отличие литературной нормы в том, что 

она специально внедряется, пропагандируется в 

книгах, по радио, телевидению, в системе образова-

ния. В диалектах, просторечиях и жаргонах этого 

нет: есть традиция использования определённых 

единиц, которая сознательно не культивируется но-

сителями, не оберегается от каких-либо влияний. 

Учитывая разницу между нормой пропагандируе-

мой и нормой-традицией, уругвайский ученый Эд-

вард Косериу предложил разграничить два понятия 

нормы: в широком смысле норма соответствует 

тому, что по традиции используется в речевой прак-

тике, а в узком – является результатом целенаправ-

ленной деятельности общества по отбору, фикса-

ции определенных языковых единиц в качестве об-

разцовых, рекомендованных к употреблению. 

Усилия общества по сохранению и пропаганде 

нормы называют лингвистической кодифика-

цией. Кодификации подвергается не весь нацио-

нальный язык, а те его подсистемы, которые соци-

ально приоритетны, важны в социальном и комму-

никативном аспекте. Таким приоритетным сред-

ством общения выступает и литературный язык, 

который кодифицируется обществом, в то время 

как диалект и жаргон не подвергаются такой созна-

тельной кодификации [3, 102]. 

Как известно, речь обусловлена ситуацией 

коммуникации и социальной ролью, которые опре-

деляют выбор тех или иных языковых средств. В 

зависимости от целей и задач процесса общения 

применяются различные языковые средства. В ре-

зультате создаются разновидности литературного 

языка – функциональные стили, т. е. исторически 

сложившиеся и существующие с определенной це-

лью системы речевых средств, используемые в той 

или иной сфере общения. Стили языка получили 

название функциональных, поскольку они выпол-

няют важнейшие коммуникативные функции, явля-

ясь средством общения, передачи информации, воз-

действия на слушателя. В соответствии с целью 

каждый функциональный стиль выбирает из лите-

ратурного языка те формы и конструкции, которые 

могут наилучшим образом выполнить внутреннюю 

задачу стиля. Закрепленность различных средств 

языка за определенным стилем объясняется тем, 

что многие единицы языка имеют эмоционально-

стилистическую окраску. Например, синонимы 

врун – лжец, плакаться – сетовать, нехватка – де-

фицит отличаются друг от друга своей стилистиче-

ской принадлежностью: первые слова этих пар ис-

пользуются в разговорной речи, вторые – в офици-

ально-деловой и публицистической. 

Каждый функциональный стиль представляет 

собой сложную систему, охватывающую все 

уровни языка: произношение слов, лексико-фразео-

логический состав, морфологические средства и 

синтаксические конструкции. Современному рус-

скому языку присущи книжные функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-

деловой и разговорный, применяющийся в основ-

ном в устной форме. В современной науке ведутся 

споры относительно языка художественной литера-

туры. Некоторые ученые выделяют его как само-

стоятельный стиль. Другие же считают эту точку 

зрения спорной, так как писатель в своем произве-

дении использует все многообразие языковых 

средств. Академик В.В. Виноградов полагает, что 

язык художественной литературы не вполне соот-

носим с иными стилями, типами или разновидно-

стями речи: он использует их, включает в себя, но в 

своеобразных комбинациях и в функционально 

преобразованном виде. 

Таким образом, стиль фильтрует и дифферен-

цирует языковые средства в соответствии со своей 

внутренней задачей, которая зависит от социаль-

ных условий коммуникации. 

Носителями вариативности в языке являются 

не только стили литературного языка, но и некоди-

фицированные подсистемы национального языка, к 
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которым относятся диалекты как носители террито-

риальной языковой вариативности и социолекты 

как носители социальной вариативности. 

Диалект – это территориальная разновид-

ность языка, чаще всего применимая для характе-

ристики речевых особенностей сельских жителей. 

Основные свойства диалектов: 

1) социальная и возрастная ограниченность 

(это главным образом сельские жители старшего 

поколения); 

2) ограничение сферы использования диа-

лекта бытовой коммуникацией; 

3) исчезновение своеобразия диалектной 

речи под влиянием литературного языка. В связи с 

процессом кодификации диалект или разрушается 

полностью, или объединяется с другими диалект-

ными системами в интердиалекты, распростра-

ненные на более широкой территории [3, 67]. 

Социолект – совокупность языковых особен-

ностей, присущих какой-либо социальной группе 

(профессиональной, сословной, возрастной). При-

мером социолектов могут служить особенности 

речи солдат, школьников, хиппи и т. д. Социолекты, 

в отличие от диалектов, не представляют собой це-

лостной системы коммуникации: эти особенности 

распространяются на использование отдельных 

слов, словосочетаний, синтаксических конструк-

ций, которые изменяются по общеязыковым моде-

лям и правилам (балда, кусок, мент, хаза, шмонать 

– уголовное арго). Разновидностями социолектов 

являются арго, жаргон, сленг. 

Арго – это в той или иной мере тайный язык, 

создаваемый для того, чтобы сделать язык социаль-

ной группы непонятным для других. По мнению 

Д.С. Лихачева, в арго проявляются особенности во-

ровского мышления, магического отношения к 

миру, когда не вовремя сказанное слово, понятное 

окружающим, может навлечь беду. В связи с этим в 

преступном мире обычные слова заменяются арго-

тическими, а также существует ряд табуированных 

тем, о которых не следует говорить даже на арго. 

Ещё одной причиной существования арго, по-

мимо секретности, является его экспрессивная 

функция. 

В арго существует множество слов, которые по 

своему смыслу незначительно отличаются от нор-

мативных, а потому не могут претендовать на сек-

ретность (поджениться – завести сожительницу). 

В отдельных случаях слова арго отличаются от об-

щеупотребительных по семантике: люди – те, кто 

соблюдает воровской закон. 

Рассмотрим два текста. 

Текст 1. «После живодерни мантулю в ды-

могарке на угольке. Моего напарника, мужика-

кирюху, трюманули за махаловку и оборотку сов-

ком по бестолковке одному животному с блудой, 

он у него за шаронки царапнул антрацит». (После 

больницы работаю в кочегарке. Моего напар-

ника, не принадлежащего к воровскому миру, по-

садили за драку в карцер. Он ударил совковой ло-

патой по голове мошенника, который украл из 

его куртки хлеб). 

В представленном тексте лексический состав, 

характерный для арго, не позволяет понять лексиче-

ский смысл информации. В других случаях упо-

требление арго становится более понятным, по-

скольку в нём используются слова, вошедшие в ли-

тературный язык. 

Текст 2. «Работяга Вильгельм Оранский под-

нял в стране шухер. Его поддержали гезы. Мад-

ридская малина послала своим наместником гер-

цога Альбу. Альба был тот герцог! Когда он прие-

хал в Нидерланды, голландцам пришла хана. 

Альба распатронил Лейден, главный голланд-

ский шалман. Остатки гёзов кантовались в море, 

а Оранский припух в своей зоне. Альба был пра-

вильный полководец. Солдаты его гужевались от 

пуза, в обозе шло тридцать тысяч шалашовок. Но 

Альба вскоре даже своим переел плешь. Все 

знали, что герцог в законе и на лапу не берет». 

(Л.Н. Гумилев «История отпадения Нидерландов 

от Испании») 

В данном случае понимание текста не затруд-

нено, поскольку большинство слов внедрилось в 

современную разговорную речь. Это является след-

ствием процесса демократизации языка в 20-е годы 

XX века, когда в связи с созданием нового литера-

турного языка языковая норма была дестабилизи-

рована, в повседневный язык проникли слова уго-

ловного происхождения, которые закрепились в ре-

чевой практике, и вскоре их происхождение уже не 

осознавалось. С 30-х годов усилился контроль за 

письменной речью, но устная речь осталась под 

сильным влиянием арго. Вторая волна арготизации 

началась с перестройкой. В связи с отменой цен-

зуры арготизируется язык средств массовой инфор-

мации и публичных выступлений: Пахан не будет 

бороться со своей малиной (В.В. Жириновский); В 

обществе нужно жить по законам, а не по поня-

тиям (В.В. Путин). В разговорную практику на со-

временном этапе развития языка арготизмы прони-

кают не только снизу, но и сверху (из журналов, га-

зет, телевидения, публичных выступлений). 

Термин сленг более характерен для западной 

лингвистической традиции, а содержательно бли-

зок к тому, что понимается под жаргоном. Он пред-

ставляет собой речевые особенности определенных 

профессиональных групп (сленг компьютерный, 

студенческий, молодёжный). В отдельных случаях 

это может быть как профессионально, так и соци-

ально изолированная группа. Речь такой группы от-

личается чертами профессионального и социаль-

ного жаргона (речь студентов-компьютерщиков, 

солдатский жаргон). 

Особое место в системе подсистем националь-

ного языка занимают койне и просторечия. Они 

объединяют в себе территориальные и социальные 

факторы и характеризуют в основном речь город-

ского населения, где смешиваются территориальные 

и социальные речевые особенности. 

Термин койне первоначально применялся 

лишь к общегреческому языку, который сложился 

в IV–III вв. до н. э. и служил единым языком дело-

вой, научной и художественной литературы Греции 

до II–III вв. н. э. 
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В современной социолингвистике койне пони-

мается как средство повседневного общения, свя-

зывающее людей, говорящих на разных региональ-

ных или социальных вариантах данного языка. В 

роли койне могут выступать наддиалектные формы 

языка – своеобразные интердиалекты, объединя-

ющие в себе черты разных территориальных диа-

лектов, – или один из языков, функционирующих в 

данном ареале. 

Понятие койне особенно актуально при описа-

нии языковой жизни больших городов, в которых 

перемешиваются массы людей с разными рече-

выми навыками. Межгрупповое общение в усло-

виях города требует выработки такого средства 

коммуникации, которое было бы понятно всем. Так 

появляются городские койне, обслуживающие 

нужды повседневного, главным образом устного, 

общения разных групп городского населения. 

Помимо городских койне выделяют койне аре-

ала, т. е. определенной территории, на которой рас-

пространен данный язык (или языки). Так, в много-

язычной республике Мали (Африка) в качестве 

койне используется язык бамана, имеющий наддиа-

лектную форму. Понятие койне иногда применя-

ется и к письменным формам языка 

– например, к латыни, использовавшейся в 

качестве языка науки в средневековой Европе. 

Просторечие реализуется исключительно в уст-

ной форме в таких наиболее типичных сферах и ситу-

ациях, как семья (общение внутри семьи и с родствен-

никами), очередь, «посиделки» во дворе коммуналь-

ных домов, суд (свидетельские показания, приём у 

судьи), кабинет врача (рассказ пациента о болезни) и 

немногие другие. В целом по сферам функционирова-

ния просторечие сопоставимо с территориальными 

диалектами: и в том и в другом случае преобладают уз-

кобытовые и внутрисемейные ситуации общения. 

Поскольку просторечие складывалось в ре-

зультате смешения разных диалектных и жаргон-

ных потоков, их преобразования в условиях город-

ской языковой жизни, в нём сосуществуют черты 

южных и северных диалектов (например, чаво, 

едуть, местов, хотишь, в пальтё и т. п.), и эле-

менты жаргонной речи (втихаря, по-быстрому, 

балдеть, приперлись по нахалке и т. п., личные об-

ращения типа друг, кореш, хозяин и др.). 

Иногда говорят об анормативности просто-

речия: в нём может быть представлено всё, что до-

пускается системой данного языка, его словарными 

и грамматическими возможностями. Это не совсем 

так. Действительно, в просторечии нет нормы в уз-

ком понимании термина норма, поскольку данную 

подсистему языка никто не кодифицирует. Но про-

сторечию, как и другим некодифицированным под-

системам языка, присуща определенная традиция 

использования языковых средств. Иное дело, что 

здесь гораздо шире вариативность используемых 

единиц: носитель просторечия может сказать и хо-

тИшь, и хочешь, и делов, и дел (родительный падеж 

множественного числа), и ездию, и ездю, и езжу и 

т. п. 
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«Табу (полинезийское) – запрет на употребле-

ние тех или иных слов, выражений или собствен-

ных имен. Явление табу связано с магической 

функцией языка (речи), то есть с верой в возмож-

ность непосредственного воздействия на окружаю-

щий мир при помощи языка. Табу характерны для 

языков народов с архаичной культурой (Африка, 

Австралия, Океания, Народы Севера и др.), однако 

в большей или меньшей степени встречаются во 

всех языках. 

 Табу – не специфически языковое явление 

(бывают табу на те или иные акты поведения, кон-

такты с определенными людьми, употребление ка-

кой-либо пищи, питья, употребление некоторых 

предметов и материалов)…»[1,501c]. 

Исходя из определения в лингвистическом эн-

циклопедическом словаре, можно отметить, что по-

нятие термина «табу» не ограничивается только за-

претными словами, а охватывает также ряд различ-

ных действий, которые в свою очередь можно 

отнести к знаковым системам (например, запрет на 

употребление определенных предметов, пищи, же-

стов и т.д.). 

Табу – широко распространенная в каждом 

языковом обществе этнографическая лексика.  

Поэтому является объектом этнолингвистики 

– науки, которая «есть раздел языкознания…, ори-

ентирующее исследователя на распространение со-

отношения и связи языка и духовной культуры, 

языка и народного менталитета, языка и народного 

творчества, их взаимозависимости и разных видов 

их корреспонденции. …Связь слова с обрядом, ми-

фом, тем или иным звеном древней… духовной 

культуры может снабдить слово дополнительной 

информацией, необходимой для его лингвистиче-

ской стратиграфии»[2,184c]. 

Табу – этнолингвистическое понятие берет 

начало с полинезийского языка Тонга. В данный 

момент это распространенный в каждом языке 

международный термин. 

Если говорить точнее, слово «taboo» или 

«tabu» впервые ввел в английский язык известный 

мореплаватель и первооткрыватель, великий путе-

шественник Джеймс Кук (капитан Кук). Что каса-

ется быстрого распространения данного термина в 

других языках, большую роль в этом сыграло в 

первую очередь то, что английский язык являлся 

языком могущественной в то время империи, кото-

рая оказывала огромное влияние на жизнь и разви-

тие многих стран и народов, во-вторых, то, что табу 

было характерным этнолингвистическим явлением 

любой культуры и языка.  

В этой связи, «табу» уже давно является объ-

ектом исследования многих ученых. Известно не-

мало научных трудов, посвященных исследова-

ниям «табу» как объекта этнографии, и как объекта 

лингвистики. Среди них встречаются монографии и 

диссертации на разных языках мира.  

Нужно отметить, что казахские ученые тоже не 

обошли данную проблему стороной. Проблема 

«табу» была освещена в ценных трудах академиков 

Маргулана А.Х., Кайдарова А.Т., знаменитого эт-

нографа Аргынбаева Х.А., а также известного язы-

коведа А.Ахметова. 

Как было отмечено выше, табу не специфиче-

ски языковое явление, а охватывает также и невер-

бальные компоненты. Например, табу, наложенные 

на некоторые акты поведения, непосредственно на 

те или иные жесты. Многие из них связаны с эти-

кетными нормами. Проявляется это чаще всего в 

том, что на систему жестов, функционирующих в 

данной культуре, накладываются ограничения, в 
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результате которых различают жесты, предписан-

ные этикетом (например, рукопожатие мужчин при 

встрече); этикетно – нейтральные (большая группа 

жестов – идеограмм, сопровождающих разговор); 

этикетно – недопустимые жесты. 

К недопустимым жестам, то есть к жестам – 

табу, связанными с этикетом в казахской культуре 

можно отнести, например, следующие: 

 нельзя потягиваться при людях; 

 при старших нельзя сидеть, вытянув ноги. 

Но наряду с жестами – табу, связанными с эти-

кетными нормами, существуют также жесты – табу, 

связанные с ритуалами, магией, мифом, приметами. 

Можно привести массу примеров: 

 нельзя сидеть, упершись руками о землю 

(так сидят люди, лишившиеся близкого человека); 

 нельзя руками без причины закрывать лицо 

(так поступают люди, уставшие от горя и страда-

ний); 

Сравнение этнических репертуаров жестов – 

табу позволяет выявить и те, которые являются спе-

цифическими для той или иной национальной куль-

туры. Только в пределах данной культуры такие 

жесты имеют смысл. С позиции другой культуры 

они лишены какого бы то ни было значения, или 

значение это абсолютно другое. Например, если 

русские женщины могут стоять «подбоченясь», т.е. 

«руки в боки», то для казашек этот жест является 

табу, так как этот жест употребляется при исполне-

нии «жоктау», песни – причитания по умершему 

близкому человеку. Поэтому использование дан-

ного жеста при повседневности считается плохой 

приметой.  

Итак, рассмотрев ряд примеров, можно сде-

лать вывод, что казахский язык очень богат табуи-

рованными невербальными средствами коммуни-

кации, которые являются богатым материалом для 

исследования. Теоретическая и практическая важ-

ность глубокого изучения кинесики неоспорима, и 

исследование жестов – табу явилось бы неоцени-

мым вкладом в проблему изучения «body language». 
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Література перш за все моделює людину. Мо-

жна сказати, що людина, але не обов’язково від вла-

сного імені чи особи, відтворює як Божий світ і світ 

ідей, стосунки людей, поведінку громадську, так і 

світ індивідуального життя. Отже, є сенс вважати, 

що у залежності від уявлень про людину загалом і 

свого сучасника в культурі змінюються стилі, 

прийоми зображення не тільки людини, а й усього 

навколишнього світу. В мистецькому творі картина 

світу і людина в ній знаходиться на пересіченні 

ряду естетичних, етичних, часових координат. Ця 

художня картина світу в українській рукописній лі-

риці останньої чверті XVII–XVIII ст. значно ширша 

за ту, в якій перебуває ліричний герой твору й кон-

кретизує історичний зріз його життя, соціальні об-

ставини, епоху. Через прикмети історичного часу, 

географічні назви, умови, в яких проходить життя 

героя і вирують його почуття, через різного роду 

алюзії та асоціації невідомі на імена автори віршів-

пісень рукописних співаників загалом передають 
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широкомасштабну картину універсуму, характерну 

не тільки для цих творів, але й для історико-культу-

рної доби, її різних рівнів і варіантів. 

 Тут неодмінно постає питання поняття моделі 

у сфері образного освоєння світу. Вона ґрунтується 

на знаковій, символічній теорії літератури та мис-

тецтва, з одного боку, а з іншого – на естетиці нату-

ралізму. Ці теорії мистецтва розвиваються в різних 

своїх видах і варіантах. Для німецького філософа 

Е.Кассірера, одного з творців символічної теорії 

мистецтва, котрий писав, що «мистецтво може бути 

визначено як символічна мова» [27, с.168], символи 

чи «символічна форма» – це «інваріанти пізнання», 

єдиний прототип і зразок розуміння людиною 

світу, Бога і самої себе. Але для Кассірера, як і для 

його послідовників (Р. Барта), символи виступають 

не тільки засобом розкриття, пізнання світу. Вони 

як конкретні, історичні знаки духовного життя лю-

дей змінюються, розвиваються у діалогічному зітк-

ненні зі складною системою інших символів, ство-

рених людиною. Мабуть, найвиразніше артикулю-

ють цю символіко-знакову природу мистецтва 

структуралісти й особливо розвиває у своїх працях 

Ю. Лотман: мистецтво одночасно виступає як ко-

мунікативна і моделююча система [10, с.22]. У цій 

концепції приховані широкі можливості побудови 

загальної художньої моделі світу, вираженої «вто-

ринною» мовою – художньою мовою, яка водночас 

є відображенням моделі форм свідомості тієї чи ін-

шої епохи, реального світу та посередником між лі-

тературним твором і дійсністю. Поруч з цими 

двома підходами випрацьовується практика дослі-

дження мистецтва, механізмів творчості, прямих 

зв’язків і навіть відповідностей між знаково-симво-

лічною моделлю світу, поетичним кодом твору та 

процесами життя, а відтак й аналіз уже не «твору», 

а «тексту» з тим значенням, яке надає цим термінам 

Барт.  

 І такий підхід не вступає у протиріччя з істо-

рією чи з досвідом української художньої культури 

XVII–XVIII ст., як не заперечує різноманіття зв’яз-

ків літератури й дійсності, розкриття глибинних 

процесів соціального, духовного життя людей. Тож 

текст художнього твору – завжди модель людини 

цієї епохи, людини взагалі, бо це одна з головних 

рис поезії. Але тут необхідно враховувати і харак-

тер культури, в яку входить ця поезія, тобто встано-

вити зв’язок поезії з культурно-історичними понят-

тями, що складають художню модель світу. 

 Поняття моделі світу розроблено детально, 

його широко вживано в гуманітаристиці. Це звіль-

няє від необхідності детального аналізу цього по-

няття, яке у найбільш загальному вигляді визнача-

ється як скорочене й спрощене відтворення всієї 

суми уявлень про світ у даній традиції в їхньому си-

стемному й операційному аспекті. Слід додати, що 

на основі різних універсальних кодових систем, за 

допомогою яких і упорядковується світ, різних іс-

торико-культурних понять, уявлень про взає-

мозв’язок світу та людини в її свідомості – від мі-

фологічного рівня до соціологічного дослідження 

поведінки суб’єкта – відтворюється один об’єкт – 

світ, картина якого описується в творі, моделюється 

з точки зору людини, головного його компонента, в 

її чуттєвому сприйнятті світу. Однак широковжива-

ний у літературознавстві термін «художній світ», 

що передає розуміння цього спеціального поняття 

як образної картини, втіленої автором в окремому 

творі, так і самого автора чи цілого літературного 

напряму, який відображений, скажімо, у конкрет-

ному витворі через реальні явища дійсності, пред-

мети, події, образи, висловлювання, не виключає і 

другий, потенційний, план тексту – умовний, допо-

міжний, орнаментальний. Умовні образи в худож-

ньому творі – це символи, які доповнюють та ускла-

днюють його новими асоціаціями. Ці асоціації мо-

жуть не тільки доповнювати основні теми чи 

образи твору, а й пропонують читачеві вийти за ра-

мки реального плану художнього твору, створити в 

своїй уяві той художній світ, який лежить за ме-

жами реального сюжету, подій, образів.  

 Що ж до української літератури XVII–XVIII 

ст. – часу розриву з середньовічною традицією і 

створення чисто світських форм естетичного мис-

лення, – то культура цієї епохи зберегла чимало 

прикладів центральності проблеми світобудови і 

загального сенсу людського життя. Чи нам слід 

радше сказати, що вирішення цієї проблеми в пое-

тичній свідомості цієї доби визначається модерним 

характером світовідчуття та християнською писем-

ною культурою. Правда й те, що традиційно серед-

ньовічний світогляд та християнська етика ствер-

джували, що хоча людина й перша серед «творінь 

божих», але норми її поведінки виводяться із Бо-

жого веління. Усі філософські пошуки XVII – пер-

шої половини XVIII ст. здійснювалися в рамках ре-

лігійного світогляду, але досягають в Україні знач-

ної самостійності в судженні про людину, її 

соціальну суть та призначення у світі. Людина уяв-

ляється як мікрокосм, як пише відомий учений, це-

рковник і письменник цієї доби Феофан Прокопо-

вич, – «скороченою частиною видимого і невиди-

мого світу». Важливо, що українських мислителів 

«людина» приваблює до себе увагу не як символі-

чна частка божественної ієрархії, а як жива істота, 

в усіх її соціальних та природних зв’язках, яка бо-

реться за свої права, утверджує своє «я» не в потой-

бічному, а в реальному світі. Дарма що людина в 

уявленні українських мислителів XVIII ст. ще абс-

трактна, а її сутність виводиться з природи. Проте 

все частіше чуються голоси, що стверджують дос-

тоїнства й цінність людини, її земного буття, котра, 

на думку Прокоповича, є «ніби другою, якщо не ве-

личиною, то повнотою досконалостей, рівною цілій 

природі» [14; 2, с.311], що є доказом дійсного відк-

риття людини в контексті української версії ренеса-

нсного гуманізму.  

 Певна річ, з численних і часом суперечливих 

висловлювань Прокоповича складно виробити сис-

тему його поглядів на людину. Учений по-різному 

оцінює людину в поезіях, в курсах поетики, рито-

рики чи етики. Натомість, він завжди орієнтується 

на рівень читацької аудиторії, пристосовується до 

неї не тільки способом викладу, але й самими іде-

ями. Прокопович визнає, що головним об’єктом по-

езії є людина, і в курсах поетики та риторики, які 
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він читав у Києво-Могилянській академії в 1705–

1709 рр., дуже багато говорить про те, як слід зо-

бражувати людину в поезії. Для Прокоповича, як це 

засвідчує саме теоретичне слово мислителя, найха-

рактернішими є два суперечливі моменти: з одного 

боку, він, по суті, відмовляється від глибокого про-

зирання в сутність суперечливого людського хара-

ктеру, а з іншого – розробляє чіткі схеми «пристой-

ного» зображення й особливо уславлення людини, 

щоб розповісти про подію так, «як вона могла чи 

мала відбутися» [15, с. 402, 419]. Їх треба розуміти 

як норми та критерії оцінки особистості, тісно 

пов’язані з новою філософською концепцією лю-

дини як суб’єкта й об’єкта знання, появою літера-

тури «нових фактів», відкриттям і зображенням но-

вих сфер життя не у протиставленні в людині духо-

вного і тілесного начал, а в утвердженні їхньої 

гармонійної єдності, прагненні людини реалізувати 

себе в земному житті, пізнанні своєї внутрішньої 

сутності. Погляди Прокоповича можна було б на-

звати раціоналістичними щодо теології. А втім, такі 

тенденції властиві не тільки автору «Поетичного 

мистецтва», але, наголошують дослідники куль-

тури XVIII ст., і для всієї епохи відкриття «я» в лю-

дині [23, с. 226].  

 Загалом же тема «людина і світ» репрезенту-

ється в книжній культурі XVIII ст. не як крайнощі, 

а як головний мотив літератури. Одначе, коли вона 

постає у віршах-піснях рукописних пісенників, то 

має одну особливу рису. У «пісні свіцькій» і лю-

дина, й її інтимні почуття, дійсно, стають особли-

вим, неодмінним світом та предметом художнього 

відтворення – завжди центральним. І це надає пое-

тичним творам своєї власної естетичної цінності, в 

якій «художній світ» не обов’язково повинен спів-

падати з реальною дійсністю, історичними, соціа-

льними реаліями чи відображати конкретну істори-

чну обстановку. Пісенні тексти через естетичні, 

просторові, етичні координати, які авторами сві-

домо наповнені різними алюзіями, проектують ко-

нтури картини світу. Ось чому в тогочасній книж-

ній ліриці вона дається не чітко і не повністю, бо не 

пропонується копія цього світу, а саме конструю-

ється, відновлюється через внутрішній світ лю-

дини, її життя, через її культурну генетичну 

пам’ять, яка забезпечує принцип повноти худож-

нього тексту і вибудовує перспективу в картині 

світу. Ліричному герою вірша-пісні надається мож-

ливість рухатись не лише рядами подій сюжету, але 

й орієнтуватися у більш широкому просторі. Він 

сам все частіше уявляється як мікрокосм, повторює 

все, що відчувалося у всесвіті, але в етичних і есте-

тичних вимірах. 

 Ці судження можна підсумувати так: у руко-

писних віршах-піснях слід шукати не лише зобра-

ження земних турбот людини, її почуттів і пережи-

вань, а й культурне надбання, яке виражає цінність 

самої культури. Відтак в масштабах цієї задачі, при-

родно, що в діаді «світ/людина» добудовується і 

третій член – Бог. Не заперечуючи, що людина пе-

ребуває в центрі уваги тогочасного словесного ми-

стецтва, вона разом з тим поетами не стверджується 

як вищість, бо вона повинна служити Богові, місце 

якого в системі барокового мислення є так само 

центральне. Однак тому в певному розумінні лю-

дина стає більш реальною. Коли ми говоримо про 

ці три ланки в художній картині світу – «Бог/світ 

/людина», – мусимо воднораз зауважити: перше – 

їхню динаміку в бароковій поезії (домінантна лінія 

«Бог/світ» у метафізичній поезії й лише серія пара-

лелей у ліриці цього часу). А друге – саме ця тріада 

найкраще характеризує літературні конвенції руко-

писних пісенників: людина в «пісні свіцькій» ви-

ступає не тільки літературним персонажем, а це той 

«читач», активність і роль якого особливо врахову-

вала література бароко, з однаковим успіхом і ав-

тори книжної лірики (в основному представники 

трьох соціальних середовищ – міщанського, коза-

цького й академічного), наслідуючи фольклорні пі-

сенні твори. 

 Цей двоякий характер думки підказує нам 

розв’язок тієї проблеми, що логічно пов’язана з 

протиставленням «людина/Бог». Якщо йдеться про 

світоглядну позицію авторів віршів-пісень, то вони 

бачили в людині окремий світ, усвідомлювали її 

значимість і недругорядність у Всесвіті. Але худо-

жній твір повинен не просто абстрактно передавати 

події, ситуації, емоції персонажів, а зображати, 

«озвучувати» їх. У виразі «озвучувати» криється ві-

дкриття світогляду, менталітету людини. Україн-

ська книжна пісня кінця XVII–ХVIII ст., не виклю-

чаючи й усю літературу цієї доби, сповнена, за про-

никливим спостереженням П. Житецького, 

«релігійним ідеалізмом» у ставленні до Бога, який 

далекий від відчуття людини «рабом» Божим. Зро-

зуміло, поети не відходять від основного принципу 

в стосунках між людиною та Богом. Принцип цей – 

любов до Всевишнього, бажання бути його спіль-

ником, вірним і вдячним сином, що, вважається, ха-

рактерно для українського менталітету. І водночас 

традиційна барокова опозиція «Бог/світ/людина» 

набуває у вірші-пісні любовного змісту дещо іншої 

визначеності. Людина, розкриваючи свій внутріш-

ній світ, бачить його і себе саму як частину єдиного 

світу, створеного Богом («От бога маю, от бога то 

все приймаю... » [17, с. 97]), вважає автор пісенного 

твору, а читач, пізнаючи цей світ, домислював себе 

і до християнського макрокосму, і до мікрокосму 

літературного персонажа. Саме ці риси світогляду 

невідомих на імена авторів пояснюють характер зо-

браження Всевишнього в поезіях, говорять про ста-

влення до нього, створюють можливість читачеві 

бути активним, відчувати і формувати свій світ – 

коротше кажучи, бути героєм цього літературного 

твору.  

 Теза про протиставлення «людина/Бог» в ру-

кописній ліриці знаходить свою підтримку у філо-

софському вченні про серце, або у «філософії се-

рця», в центрі якого стоїть людина, і яке найбільш 

яскраво виражає специфіку української культури. 

Вихідна теза полягає в тому, що ліричний герой – 

це не реальна чи конкретна людина, це, радше, та 

«внутрішня людина», той «малий світ», сковороди-

нське «сердечне око», через яке людина дивиться 

на світ, сприймає його й живе в ньому. Але Бог ра-

зом з людиною є центром цього символічного світу, 
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як, до прикладу, у віршах-піснях «Поки ж думати, 

боже, дай знати...», «Во печалі, во великой...», «Ци 

не жаль сердечне...», «Мусиш ти ся признати...». В 

книжній ліриці кінця XVII–ХVIII ст. діада «Бог/лю-

дина» важлива не сама по собі, не як естетичне пе-

реживання чи етичний догмат, а як специфічне між-

людське спілкування, досвід психологічної і суспі-

льної природи. В такий спосіб частково 

привідкривається суть кризи ренесансної гармонії 

земного та небесного, минущого й вічного, яка 

знайшла свій вияв в одному з головних типів баро-

кового світовідчуття – звернення до довічного, до 

божественного, до релігійності, що, за словами 

польського дослідника Ч. Хернаса, визначило осно-

вну драматичну альтернативу барокової гуманності 

й дві протилежні одна одній тенденції в поезії: ме-

тафізичну та світську [28, с.79]. Відчуття минущого 

й вічного позначилося на розумінні поезією чуттє-

вої природи людини, а невимовна любов бере на 

себе функцію спілкування з Богом. 

 Дійсно, в любовній пісні ліричний герой часто 

звертається зі словом до Всевишнього («Богу пе-

чаль оддаю») – у хвилини відчаю він звертається з 

надією, мольбою і навіть з докором. Герой закликає 

Бога дати йому сил, з’єднати з коханою, бути спра-

ведливим і допомогти чи покарати («Чем тужиш, 

серденько...», «Вспоможи, Боже, моє серденько...», 

«А що за жит[тє], коли не любо...», «Ой, коли я тобі 

да нелюба била...», «Ой, листеньком дороженька за-

пала, запала...»). Насправді ті слова в пісні, які ге-

рой промовляє до своєї найдорожчої людини, вони 

адресовані й до Бога, як у акровірші, з якого вичи-

тується ім’я поетеси Анни Любовичівни: 

Боже, вволи мою волю, бо у смутку трачу 

силу, 

Не дай милому заснути, доки не згадає милу. 

Очі мої, вуста мої хай не забуває, 

Хай покине воювати, швидше повертає! 

Вийми серце, святий отче, силу твою видно, 

Серце без твойого ока житиме безпідно [13, с. 

228].  

 Ліричний герой в пісенних творах ніби пере-

посвячує свої думки, слова кохання, благання лю-

бові земної возвеличенню Бога-отця й уславленню 

любові до нього. Всевишній для авторів такий же 

об’єкт любові, як і коханий чи кохана, лише вивіре-

ний, більш надійний, якому можна звірити найпо-

таємніші думки, побажання, інтимні почуття: 

 Слухай мене, нещасную, 

Хоч на вроду прекрасную, 

Бог - отець мні і потіха. 

Як забуду всего лиха, 

 В нему надежду [17, с.70]. 

 Часто ми переконуємося у тому, що в лірич-

ному творі віра в Спасителя видається сильнішою, 

аніж віра в щирість і доброту людей. Зрештою, тра-

диційні погляди християнської релігії на любов, 

природу почуттів людини, які через загальні релі-

гійно-етичні погляди цих часів мали певний вплив 

на поетів, прояснюють і деякі протиріччя природи 

образу любові в їхніх творах. Якщо у пошуках но-

вої художньої мови, образів і навіть сюжетів любо-

вної пісні віршувальники неодмінно звертались до 

традиції народної лірики, то у трактовці самої теми 

любові книжна пісня не розвивалась у суворій ізо-

ляції від основних тенденцій в українській літера-

турі цієї доби. 

 Інтимна поезія рукописних збірників кінця 

XVII–XVIII ст. дає надзвичайно багатий матеріал 

для дослідження різноманітних світоглядних та ху-

дожньо-образних проявів філософії кордоцентри-

зму. Для тогочасних ліриків ейдос серця пов’язаний 

зі сферою людського пізнання, яка виходить за 

межі та існує поза розсудком, насамперед з пізнан-

ням непростого і незглибного світу людини, її інти-

много світу, її переживань та пристрастей. Звісно, 

поети по-різному, з увагою на соціокультурне, сві-

тоглядне чи філософсько-релігійне оточення, вира-

жають та інтерпретують духовно-емоційне начало 

в людині. Коли метафізична поезія на рівні філо-

софської рефлексії репрезентує ідею серця, з огляду 

на постулати релігійної філософії, на ідеї як на про-

образи речей, то популярній пісні любовного змісту 

більш притаманний, власне, образ серця, який вті-

лює народний світогляд та ідеали (Два серця, один 

дух||Двѣ мовлѣ, один слух [4, с.3]), і відображає осо-

бливий стан духовності героя, акумулює багату 

чуттєву інформацію про людину. 

 Образ серця у «пісні свіцькій» становить ту 

частину ліричного героя, яка «тужить, сумує», на-

ближаючись до ейдосу «душа», концепту ДОЛЯ, 

поняття щастя і часом символізує саму людину: 

 Таяж то милост серденку неволя: 

 Тужу ведлуг злости. Нещасная [доля] ! 

 Отож то милост! Вѣр же сердцу мому, 

 Же я тебе люблю таки бес сорому ... 

 Буду я те серденко любити 

 Через усѣ присяги, тюкол бути [жити] [3, 

с.164]. 

 Можна показати певну схематизацію харак-

теру індивідуального життя людини в поетичних 

творах. Наприклад, одним з епізодів традиційного 

ліричного сюжету є мольба героя до коханої, че-

кання її, довготерпіння. Тож у цьому випадку образ 

серця на одному з рівнів тематичних узагальнень 

передає активність героя, але не в рамках дій чи 

вчинків персонажа, а в сфері почуттів (Коли тебе 

не побачу, то серденько знуджу.||Серцем засму-

чуся, [з] твару ізмінюся ...[26, с.46]). Причому сю-

жет пісні не обов’язково завершується нагородою 

чи боротьбою героя за свою кохану. Навпаки, коли 

в книжній пісні і трапляються мотиви боротьби ге-

роя за кохану, вони здаються виключенням. Герой, 

як правило, просить любові, звертається до коханої 

з молитвами (зазвичай ці просьби звернені до Все-

вишнього, до міфологічних істот – явищ природи), 

найчастіше він страждає, нарікає на неподільну лю-

бов, а не бореться за кохання чи досягає своєї мети. 

Він радше готовий бути слугою своєї коханої (Не-

хай я твою давню ласку маю,||Твоїм слугою зо-

стану [17, с. 92]). 

 А ось іще один важливий аспект. Тема ко-

хання є не просто центральною у віршах-піснях ру-

кописних співаників, але стає схемою художнього 

бачення. Особливо яскраво це у численних варіа-

ціях проявляється в мотиві «любов/смерть». Тут ми 
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можемо говорити про елементи неоплатонівської 

філософії, звичайно, переосмислені й трансформо-

вані під впливом основних принципів християнсь-

кої етики: християнізоване метафоричне бачення 

платонівського єднання душ набуває виразно екзи-

стенційного звучання та відтворення вітальних сил 

у естетичному переживанні, у звільненні від гріхо-

вності. Тут також витворюється так званий «світо-

глядний песимізм» [11, с. 42], трагічно забарвлене 

світовідчуття світу людиною бароко та популяр-

ність теми смерті у мистецтві цієї доби. У пісенних 

творах ці світоглядні, етичні погляди, естетичні 

смаки й уподобання невідомих авторів, зреалізо-

вані у модифікаціях і керовані творчою та інтелек-

туальною інтуїцією піснярів, набирають нових ми-

стецьких елементів, виконують естетичну функцію 

у творі, яка переважає функціональну роль поняття 

«смерть» у старій релігійній літературі та право-

слав’ї.  

 Звичайно, поетична творчість далеко не 

обов’язково підкорена установленим теоретичним 

правилам, проте, як не є, а співвідноситься певним 

чином із зрозумілим словом – носієм моралі, іс-

тини, знання, цінностей. Такому «готовому» слову 

культура підвладна, затим що воно підкорює собі 

життя, яке і може бути пізнане, побачене, змальо-

ване тільки через нього, бо було «вираженням од-

них і тих самих вражень» [2, с. 300]. Звісно, подіб-

ність мотивів у різних типах культур – це щось бі-

льше, ніж одномоментна кристалізація образів чи 

просто запозичення. Бо так само і в основі міфоло-

гічного мислення, як доводить К. Леві-Строс, ле-

жать визначальні семантичні опозиції, які можуть 

замінюватися більш слабкими, а їхня символіка ви-

ступає як трансформація якоїсь глибинної й загаль-

ної логічної структури [9, с. 35]. Сказати б інакше, 

в міфі людина формулює свою концепцію життя, іє-

рархію цінностей, яку відтворюють мистецькі 

твори. Великі теми міфології – сотворіння світу, 

людини, походження вогню, шлюбу – доводять, на-

скільки глибоким є відчуття цінностей навіть тоді, 

коли ці теми кристалізуються тільки в обрядах і ме-

тафорах. Зрозуміло, що метафора ніколи не була го-

товою величиною і перш, ніж від своєрідного реф-

лексу міфологічного світогляду набути форми пев-

ного поетичного виразу, зазнала змін, розширюючи 

свій реальний зміст для передачі нових почуттів, 

думок та абстрактних понять. 

 Насправді ми навіть можемо говорити про бі-

льшу різноманітність і варіативність у літературі в 

порівнянні з фольклором, наприклад, мотиву «лю-

бов/смерть» як відтворення давніх світоглядних і 

ритуальних уявлень. Пояснення цьому російська 

дослідниця традиційної культури В. Єрьоміна ба-

чить в тому, що «активне життя фольклору почина-

ється досить часто на уламках зникаючих обрядів, 

але і те, що зовсім не все у фольклорі здатне отри-

мати художнє втілення» [7, с. 175]. До того ж, та 

традиційна лінія розвитку від ритуалу (міфу) до 

фольклору, а через нього до літератури не завжди 

однозначна вже з тієї причини, що взаємозв’язки 

всередині фольклору між уснопоетичним твором та 

міфом чи ритуалом – це відношення, які стосуються 

семантики текстів, а відношення між фольклором і 

літературою стосуються в основному плану вира-

ження [6]. Так у літературному бароковому тексті, 

де, як відомо, панує своя закономірність комбінації 

мотивів, що пов’язана з поглядом поета на свій 

текст «як на результат прочитаного, вивірене з тим, 

що було вже написане», тобто з літературною тра-

дицією, яка «стає важливим елементом розгортання 

або підсилення мотиву» [8, с. 80], мотив «лю-

бов/смерть» збережений значно повніше. Це, оче-

видно, пов’язано не лише з бароковою естетикою 

тотожності, а й з відтворенням тієї ґрунтовної, цик-

лічної в своїй першооснові, моделі «відходу і пове-

рнення», яку англійський теоретик історичної на-

уки А. Тойнбі називає «темою космічного масш-

табу, що лягла в основу одного з найпервісніших 

образів міфології, яка є інтуїтивною формою розу-

міння й виразу універсальних істин» [16; 1, с. 220, 

224-225], і є, вважає вчений, внутрішнім механіз-

мом розвитку культури та історії. 

 І підтвердження цій тезі знаходимо в рукопи-

сній поезії останньої чверті XVII–XVIII ст., у різно-

манітних поетичних трактовках та основних інварі-

антах мотиву «любов/смерть» («смерть як втеча в 

пущу, пустелю», «втеча героя від світу», «бажання 

смерті як порятунок», «імітація смерті як нове на-

родження»), зафіксовуємо в них повторюваність 

основних елементарних сюжетів тієї чи іншої відо-

мої і поширеної міфологічної концепції, але транс-

формованої під впливом релігійної думки та поети-

чного оформлення, стикаємося з готовими форму-

лами, метафорами як необхідним елементом 

художнього мислення, котрі, за точним зауважен-

ням академіка О. Веселовського, «здатні оживля-

тися новим настроєм, стати символом, спричиняти 

до новоутворень» [2, с. 301]. Наприклад, з психоло-

гічної точки зору зацікавлюють модифікації в «пі-

сні свіцькій» архаїчного мотиву «втеча, відхід ге-

роя від світу як смерть». Одні з них пов’язують ан-

тиномічні теми, інші – в основному стабільно 

відтворюються в межах окреслення різних відтінків 

людської чутливості: втеча, відхід героя від світу як 

смерть (Гей, пойду ж бо я да в зелену діброво-

ньку,||Ачей же я там положу||Свою бідну голово-

ньку ...[17, с.97], відраза до життя без коханої (Того 

світу білого ненавиджу...[17, с.93]). 

 Особливо яскраво це виявляється у випадку з 

мотивом бранця. У таких творах, як «Нехай нагоро-

дять неба твої труди...», «Ах я нещасний, що маю 

діяти!..», «Вийду в дубровонку...», йдеться перш за 

все про уявну смерть колишнього героя, котрий шу-

кає емоційного порятунку (Ой, випущу тугу||По те-

мному лугу [3, с.159]), і народження іншого, «но-

вого» героя, який звільнився від полону кохання: 

Ой, там же мені пребиваєт жити, 

В нещасной долі горькі сльози лити. 

Там моя розмова з звірятами буде, 

Поки моє серце любві не забуде. 

Лучче було не знати [17, с.91]. 

 Не будемо уточнювати ані семантику цих мо-

тивів і символічних образів, ані їхню генезу. Проте 

варто зауважити, що мотив «добровільна смерть ге-
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роя або його втеча від світу» в нових версіях книж-

ної любовної пісні виступає в ролі метафоричних 

виражень чуттєвої інформації, а для його семан-

тики більше характерне відтворення процесу пере-

сотворення почуттям. Він здобув у новому соціа-

льно-історичному та культурному середовищі нове 

значення і системно розвивався, створюючи ново-

часні форми світоглядних понять – цінність лю-

дини в її чуттєвому світі. 

Не завдавай серцю туги, дівчинойко, 

 Не допускай умирати, голубонько. 

 Дай мені місце, серце, в себе, 

 Так мене люби, яко і я тебе [17, с.101].  

 Однак у такому підході вирізняються дві осо-

бливості мотиву «любов/смерть». По-перше, у ві-

рші-пісні він несе в собі символ перемоги волі над 

найглибшими природними інстинктами, а смерть 

стає початком нового життя людини в одному з 

найдавніших (у порівнянні з метафорами 

смерть/сон і пробудження, відділення душі від тіла 

як повторні моменти) варіантів метафоричного ви-

раження смерті. Друга істотна особливість цього 

мотиву – він обернений до універсального світо-

вого уявлення: через смерть до нового народження. 

Такі вічні світові уявлення, як круговорот життєвих 

форм, ідея повторного народження у новій іпостасі, 

ідея обов’язкової смерті всього живого для даль-

шого відродження, як показали дослідження О. 

Фрейденберг, пізніше В.Єрьоміної, А. Байбуріна, 

увійшли не тільки в народні вірування, обряди, 

фольклорні твори і стали організуючою ідеєю об-

ряду та фольклору, а як механізм культури діють в 

культурі усіх часів [21]. 

 Другим прикладом динаміки і функціонально-

сті метафорики цього універсального мотиву в ав-

торському творі є його психологічний ефект. Ви-

значаючи актуальність зображення у мистецтві не 

стільки смерті, як самого переживання смерті в ху-

дожньому творі, простежуємо аналогії з катартич-

ним елементом у ритуалах. Антропологи, психо-

логи, починаючи з класичних праць В. Тернера, Б. 

Маліновського, К. Леві-Строса, в сучасних дослі-

дженнях [24, с. 113-122], здається, вже вирішили 

питання про роль емоційних процесів у ритуаль-

ному дійстві й схильні розглядати навіть сльози та 

плач, радість, почуття духовного піднесення не як 

безпосереднє вираження певних афектів, а як скла-

дний продукт розвитку людської культури. Це по-

біжне посилання на прагматичну природу зобра-

ження емоційних процесів у мистецтві знову пове-

ртає до тези про дотримання в рукописній поезії 

певних конвенцій, таких, приміром, як заданість, 

запрограмованість художньої точки зору у творі. 

Загалом кажучи, заданість, стереотипність ситуацій 

породжує і заданість емоційних реакцій. Щоправда, 

висловлювати думки героя об’єктивовано – уві сні, 

молитвою, віщуванням, монологом, причому вимо-

вленим вголос, через аналогії, ритуальні тексти або 

жести, – було характерною рисою середньовічної 

літератури. Сьогодні ж психопоетика середньовіч-

ної культури таке об’єктивоване відтворення думок 

у творі називає «законом екстеріоризації» внутріш-

нього життя, побудованим за законами ритуальної 

поведінки, близьким до фольклору [25, с. 27-28]. 

Але ми помічаємо, що повного уподібнення фольк-

лорного твору у вірші-пісні немає. Поети все ж пра-

гнуть передати стандартні ситуації чи переживання 

закоханого в інших порівняннях, епітетах, одним 

словом, іншими словами. Таке явище творчого упо-

дібнення М. Гаспаров вдало назвав «творчим зма-

ганням» [5, с. 471], що може пояснити природу та й 

саму кількість у світовій ліриці спроб переказати 

«те саме своїми словами». 

 Говорячи про основні тематичні константи та 

систему символів віршів-пісень рукописних співа-

ників XVII–XVIII ст., мусимо одну зі сталих вели-

чин визнати конститутивною. Це концепт СМЕРТЬ 

і мотив «любов/смерть». На символічному рівні мо-

жна вести мову про ідентичний механізм бачення (в 

релігії) і відтворення (в літературі) в серії парале-

лей, відображень, контрастів. А от на відміну від 

персоніфікованого образу та універсального по-

няття смерті у народнопоетичній творчості, в кни-

жній пісні вони трактуються лише як ідея – ідея но-

вого відродження людини, звільнення людини від 

пристрастей, яка, безперечно, запозичена в христи-

янстві, а в світлі декоративності та довіри до краси 

й чутливості українського бароко набула екзистен-

ційних ознак. Література трансформувала це уні-

версальне світове уявлення – через смерть до но-

вого народження – для вираження теми «відкриття 

людини». У книжній поезії в апеляції до мотиву 

смерті визнається перевага мистецького елементу в 

зображенні смерті над чисто функціональною ро-

ллю поняття «смерть», яке домінувало у правосла-

вній стихії. Смерть як ідея у вірші-пісні реалізує 

себе через слово, через абстрактне поняття («Смер-

тенько, матенько, возьми ж ти мене ...»), навіть 

якщо зрідка і набирає конкретності фольклорного 

стереотипного опису предмета чи особи. 

 Але смерть в піснях із рукописних співаників 

завжди означає кінець цьогобічного життя. Виріша-

льним тут, як бачимо, є твердження: розв’язка колі-

зії завжди пов’язана зі смертю. В «пісні свіцькій» 

смерть постає в різних іпостасях – добровільна й 

усвідомлена («Пойду ж я, пойду на гору вісоку...», 

«Гей ти, горда, дівонько, на що ти дуфаєш...», «Ци 

я була не красная?..», «Перепеличенька я невели-

чен[ь]ка…»), неминуча («Мізерія на сім світі, ах, 

мені, бідному...»), всюдисуща і всепереможна («Ци 

не жаль сердечне...», «Ах я нещасний, що маю ді-

яти!..»), застерігаюча («Нудно ж мені, що ду-

маю...»), як розплата й як данина («Фальшивая 

юность, зрадлива фортуно...»). Водночас це й як кі-

нець життєвого шляху, його логічне завершення, 

чи, можливо, кінець долі визначеної («Вимовити 

мені трудно, що тя люблю...», «Ах ти мні, біда 

мні...») або тієї, яку сама робить собі людина. Пра-

вда, для ліричного героя смерть – це не межа, за 

якою, за релігійною схемою, наступає воскресіння. 

Це, радше, відмова від чогось найдорожчого серцю, 

рідного, природного – зречення кохання. Одним 

словом, те, що ми б назвали бажанням ліричного 

суб’єкта повернутися назад, а у площині психологі-

чній, у досліджених З. Фройдом глибинних механі-

змах дії людської психіки та законах управління 
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нею одержало назву «інстинкту смерті». Тому в 

«пісні свіцькій» Ерос і Танатос існують у симбіозі, 

любов і смерть виступають у тісному союзі. Відпо-

відь тут буде та, що для ліриків земне життя уявля-

ється нормальним станом для людини. А проблема 

смерті розв’язується в поезії тільки у контексті 

життя: 

 Гей, знаю, знаю, хто щире кохае: 

 Познавши, зараз и сприяе, 

 Не дасть гнѣвати, 

 Доволѣ спати; 

 За такую не жаль умирати [3, с. 162]. 

 Тобто смерть може стати і стає початком но-

вого життя людини. Такий доказ добре узгоджу-

ється з висновками сучасної критичної теорії. «Ба-

роковий автор, – наголошує медієвіст Л. Ушкалов, 

– розуміє під смертю не відокремлення душі від 

тіла, а звільнення душі від пристрастей» [19, с. 45]. 

Ще з Платона починається традиція звеличувати 

душу й нехтувати тілом, бо, «згідно з Платонівсь-

кою традицією, душа живе в тілі полонянкою. А з 

точки зору християнства, ми «приходимо в цей світ 

один-єдиний раз і тільки заради того, щоб вряту-

вати свою душу», – говорить сучасний мексикансь-

кий поет і літературний критик О. Пас [12, с. 235]. 

 Саме ідея смерті, усвідомлення смерті не як 

ворога людини, як його помічника у безгрішному 

переході через життя, прагнення смерті як зневіра у 

житті, але і як передумова воскресіння, народження 

до нового життя, що йде від найпервіснішого об-

разу міфології та християнського канону поняття 

смерті, стала головною формою розуміння та ви-

разу універсальних істин, прояснює природу осно-

вних мотивів творів рукописних збірників. Справді, 

мотив добровільної смерті домінує у змалюванні 

героя любовної пісні й кидає світло на його образ 

«картини світу» Він побудований з широковідомих 

суджень: любов – завжди страждання, невпевне-

ність, підозра, зневіра у своїй долі, майбутньому. 

Так, повсякденність картин страждання, втрата ко-

ханого сприймається людиною дуже боляче й тра-

гічно, примушує її безупинно думати про марність 

світу, про смерть. Однак «смерть» – і як факт, і як 

поняття – по-різному сприймається в різних типах 

культур. Напівлітературна і напіфольклорна руко-

писна лірика середини ХVII–ХVIII ст. пропонує 

своє прочитання основного, універсального пи-

тання людського життя. Так, в основі поетичного 

мотиву «добровільна смерть героя (або втеча від 

світу як смерть)» лежить переконання: воля лю-

дини торжествує над найглибшими природними ін-

стинктами і вищий вияв свободи особистості – 

втеча від несправедливості долі: 

 Гди би-м в пущі сиділ і жалю би-м не мал, 

 То би-м пред собою нікого не видал. 

 Але в світі жиючи, 

 Щодень на люди глядячи, 

 Не раз і заплачу, 

 Же так літа трачу [17, с.99]. 

 За своєю природою до цього мотиву близький 

мотив полоненого, бранця почуття. У любовному 

вірші-пісні «Джерела, не бийте, скаламутьте 

води!..» з «Пряшівського співаника» середини 

XVIII ст. герой так і визнає себе полонеником своїх 

сумних почуттів: 

 Я в полоні б’юся, 

 Серденьком журюся ... 

 Вже не веселюся на ясні потоки, 

 В серденьку в мене біль глибокий [13, с. 255]. 

 Любов у поезії всіх народів віддавна сприйма-

ється як полон і передається таким постійним сим-

волом, як «сіті любові». Уявлення про любов як про 

чарівні кайдани, тенета, які буквально сковують ба-

жання й волю закоханих, має давні коріння. Це пе-

редусім символ полону й рабства, в космічному 

плані – це символ союзу неба і землі, а в плані зем-

ного існування – це символ шлюбу. Символіка те-

нет тісно пов’язана з символізмом лову. У грецькій 

міфології бог ковальської справи Гефест обвиває 

свою зрадливу дружину Афродіту та її коханця 

Ареса сіткою, щоб обох виставити на глум богів. 

Протилежна картина змальовується в Євангелії від 

Луки, де йдеться про багатий улов риби сітями, що 

стало пізніше прообразом «лову людей» апосто-

лами [1, с. 242-243]. Серед широкої символіки цих 

понять домінує ідея: сіті або кайдани – це зброя, 

якою людину беруть у полон, з якого вона не може 

вирватись навіть самогубством або виривається, 

якщо вона сильна. 

 Лишається зробити декілька висновків із цієї 

тези, яку ми намагалися ствердити. Герой любовної 

пісні прагне звільнитися від полону кохання, жаги і 

бачить своє звільнення, свій порятунок у доброві-

льній смерті, в утечі в пущу, в монастир, в скелі, що 

означає: смерть «колишнього» героя і народження 

«іншого», котрий звільнився від полону почуттів. 

Герой «пісні свіцької» не обов’язково тікає від вла-

сних почуттів, тікає від любові, а його відхід від 

життя, втеча від світу не означає лише розчару-

вання та безсилля. За розпачем і сумом, що оволо-

дівають серцем закоханого, стоїть невгамовна сила 

бажання свободи, а втеча стає виявом його волі. Ге-

рой не покладає надій на долю – вона йому зрадила, 

вона несправедлива до нього. Цар небесний – як уо-

соблення долі – теж не допомагає герою. І герой іде 

геть від несправедливості долі, кидається навтіки. 

Скрізь – це смерть його нинішнього «я», що є ви-

явом волі людини, яка прагне сама вирішувати 

свою долю (у віршах-піснях «Гей ти, горда діво-

нько, на що ти дуфаєш...» Григорія, «Ох, мні жаль 

не помалу...», «А що ж за жит[тє], коли не любо...»).  

 Втім, втеча ліричного героя від світу як доб-

ровільна смерть чи втеча в пущу, монастир в рядках 

пісень про кохання – це не бунтарство духу лю-

дини. До цього поняття свободи особистості давній 

поет був ще не готовий. Поетична ідея втечі чи сме-

рті заради нового життя як показник початку но-

вого етапу в житті людини, нової долі не несе в собі 

якоїсь руйнівної сили, а є лише відтворенням різ-

них відтінків людської чутливості та усвідомлен-

ням вільного вибору людини, що і не суперечить 

християнському розумінню проблеми свободи. 

Такі погляди піснярів на любов і людину відповіда-

ють також традиційним уявленням українців про 

волю, долю, свободу. Пригадаємо, доля в народній 

свідомості не має містичного забарвлення. Так, за 
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переконанням пращурів, доля у кожного своя, вона 

залежить від вроджених та набутих вихованням мо-

жливостей, проте, швидше, це вільний вибір влас-

ного життя, що підкреслюють і сучасні дослідники 

української духовності [22, с. 2].  

 На завершення, врешті, треба сказати, що лю-

дина нової епохи потребувала нової поезії, яка б ви-

світлила найпотаємніші глибини людської душі. І 

вона у цьому більше покладається на ідеали добра 

й людяності, на вічні духовні цінності, освячені 

християнською релігією, на інтуїтивну мудрість на-

родного світогляду, зрештою – на почуття, серце, 

любов. Ця тенденція була плідною і для авторів пі-

сенних текстів рукописних співаників.  
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Аннотация. 
В статье рассматриваются основные принципы дистанционного обучения, которые в настоящее 

время прибрели особую актуальность. В качестве методической доминанты в данном контексте явля-
ется обучение выразительности письменного высказывания с элементами рассуждения. Уделяется вни-
мание основным метапредметным компетенциям, способствующим развитию умений студентов логи-
чески строить развернутое письменное высказывание с выражением собственного мнения, подкрепляя 
его системой аргументации/контраргументации. Авторами статьи демонстрируется система рецеп-
тивных и продуктивных упражнений, в целом нацеленных на формирование стратегий эффективной ком-
муникации на иностранном языке и, в частности, на методические приёмы обучения выразительности 
письменного высказывания. 

Abstract. 
The article discusses the basic principles of distance learning, which are currently of particular relevance. 

As a methodological dominant in this context, is the training of expressiveness of a written statement with elements 
of reasoning. Attention is paid to the main meta-subject competencies that contribute to the development of stu-
dents' skills to logically build a detailed written statement with an expression of their own opinion, reinforcing it 
with a system of argumentation / counterargument. The authors of the article demonstrate a system of receptive 
and productive exercises, generally aimed at developing effective communication strategies in a foreign language 
and, in particular, at teaching methods for teaching expressiveness of a written statement. 
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Ситуация с COVID-19 внесла коррективы в 

нашу повседневную жизнь и в частности в органи-
зацию учебного процесса. Актуальным стало ди-
станционное обучение, которое раннее рассматри-
валось как один из компонентов целостного про-
цесса. В этой связи хотелось бы акцентировать 
внимание на тех принципах и составляющих обуче-
ния на расстоянии, использование которых спо-
собно максимально обеспечить качественное обра-
зование. Исследователи выделяют ряд характери-
стик, присущих эффективному дистанционному 
обучению: 

• тщательное и детальное планирование учеб-
ной деятельности, чёткая постановка задач и целей 
обучения; пакет необходимых учебных материа-
лов; 

• максимально возможная интерактивность 
между обучаемым и преподавателем, групповое 
обучение; 

• высокоэффективная обратная связь – сту-
денты должны быть уверены в правильности своих 
решений, благодаря доступному и профессиональ-
ному комментарию преподавателя. 

• мотивация – использование разнообразных 
приёмов и средств. 

 Основными методическими принципами, 
имеющими концептуальное значение для организа-
ции системы обучения на расстоянии являются: 

• коммуникативный принцип, который обеспе-
чивается не только при контактах с преподавате-
лем, но и при работе в малых группах, разработке 
совместных проектов, в том числе и международ-
ных с носителями языка; 

• принцип сознательности, предусматриваю-
щий опору на определённую систему правил, пред-
варяющих формирование навыка и в совокупности 
дающих обучаемому представление о системе изу-
чаемого языка; 
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• принцип опоры на родной язык, что должно 
находить отражение в организации ознакомления 
обучаемых с новым языковым материалом, при 
формировании ориентировочной основы действий; 

• принцип наглядности, включающий аутен-
тичные тексты и речевые образцы, демонстрирую-
щие функциональные особенности изучаемого язы-
кового материала в определённой культурной 
среде. 

• принцип доступности, что обеспечивается 
благодаря интерактивному режиму работы; 

• принцип положительного эмоционального 
фона, который способен сформировать устойчивую 
мотивацию учения для каждого обучаемого [1]. 

 Ниже приведём основные метапредметные 
компетенции, способствующие формированию и 
развитию умений студентов логически строить раз-
вернутое письменное высказывание с выражением 
собственного мнения, подкрепляя его системой ар-
гументации/контраргументации: 

- четкая формулировка собственного мне-
ние по заявленной теме/проблеме в виде исход-
ного тезиса (положения), истинность которого 
надо доказать; 

- построение системы аргументации в под-
держку собственного мнения; - формулировка ве-
сомых аргументов и убедительных доводов; 

- обобщение выбранной системы аргумента-
ции/контраргументации разного уровня сложности 
- микровыводы и общие выводы. 

Для достижения эффективности выразитель-
ности письменного высказывания необходимо по-
нимание значений терминов, составляющих поня-
тийный аппарат теории аргументции/контраргу-
ментации :  

тезис - исходное положение, которое требу-
ется обосновать, доказать, защитить; выражает 
точку зрения автора высказывания или его оппо-
нента; 

• аргументация — обоснование, доказатель-
ство какого-либо тезиса (положения) посредством 
знания, фактических данных и логических умоза-
ключений; 

• аргументы — знания и фактические дан-
ные, доказательства, используемые при обоснова-
нии тезиса; отвечают на вопрос, почему исходный 
тезис является истинным; 

• контраргументация - процедура отрица-
ния, дискредитации элементов системы аргумента-
ции оппонента; 

• контраргументы — элементы системы 
контраргументации, подкрепляемые доводами; 
приводятся для отрицания, дискредитации элемен-
тов системы аргументации оппонента; 

• микровывод - аргумент, уточненный и рас-
ширенный за счет приведенных доводов; точно, ло-
гично и ясно вытекает из предложенных элементов 
аргументации/контраргументации; содержит обоб-
щения и выводы относительно единичных аргумен-
тов/контраргументов; дает основанный на доводах 
полный ответ на вопрос об истинности исходного 
тезиса [2]. 

 В заключении логично предложить систему 
рецептивных и продуктивных тренировочных за-
даний, способствующих формированию навыков 

выразительности письменного высказывания: Ре-
цептивные: 

1. Выберите из приведенных текстов аргу-
мент, обосновывающий заданный тезис. 

2. Укажите фрагмент текста, который содер-
жит аргумент, не являющийся обоснованием задан-
ного тезиса. 

3. Упорядочите последовательность абзацев 
текста-рассуждения. 

4. Соотнесите предложенные аргументы с со-
ответствующими тезисами. 

5. Разделите доказательства, предложенные 
для обоснования заданного тезиса, на группы аргу-
ментов и контраргументов. 

6. Выберите из предложенного текста аргу-
менты/контраргументы для обоснования/опровер-
жения заданного тезиса. 

7. Выберите из предложенного устного или 
письменного текста поддержки/примеры для под-
тверждения убедительности предложенного аргу-
мента. 

8. Подберите примеры из литературы (соб-
ственного опыта и пр.) для подтверждения/опро-
вержения предложенных тезисов/аргументов. 

9. Выделите сильные и слабые стороны в си-
стеме аргументации/контраргументации предло-
женного высказывания или текста-рассуждения. 

Продуктивные тренировочные задания могут 
включать следующие учебно-познавательные дей-
ствия: 

1. Откорректируйте систему аргумента-
ции/контраргументации предложенного текста-
рассуждения. 

2. Постройте систему поддержек/примеров, 
подтверждающую или опровергающую предло-
женные аргументы (методом «мозгового штурма»). 

3. Подтвердите заданные тезисы, используя 
различные способы аргументации. 

4. Составьте систему контраргументов для 
предложенного аргумента, подкрепленного систе-
мой поддержек/примеров. 

5. Измените в предложенном тексте-рассуж-
дении логические переходы, микровыводы и об-
щий вывод, сохраняя неизменной систему аргумен-
тации/контраргументации. 

6. Выскажите свое обоснованное суждение 
по заданной проблеме (тезису), подкрепив его си-
стемой аргументации. 

7. Оспорьте высказывание оппонента, пред-
ложив убедительную систему контраргументации. 

 8.Подготовь устное выступление на дебатах 
но заданной проблеме. 

10. Напиши сочинение-рассуждение (эссе) по 
заданной проблеме [3]. 
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Резюме. 
В статье рассматривается образ главного героя Раскольникова в аспекте символа настоящего про-

изведения искусства, которое развивается, опираясь на культурно-исторический контекст эпохи, при 
этом показывая конкретную логику процесса развития художественной литературы, как олицетворение 
борьбы маленького человека с государственной системой. 

Summary 
The article deals with the main character Raskolnikov in the aspect of the character of this artwork, which is 

based on cultural-historical context of the era, showing the specific logic of the development process literature, 
as the personification of the struggle of the little man with the state system . 

Түйіндеме. 
Мақалада дәуірдің мәдени-тарихи контекстіне сүйене отырып , дамып келе жатқан осы өнер 

туындысының символының аспектісінде бас кейіпкер Раскольниковтың бейнесі қарастырылады, бұл 
ретте көркем әдебиеттің даму процесінің нақты логикасын көрсете отырып, кішкентай адамның 
мемлекеттік жүйемен күресінің бейнесі көрсетілген. 
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Родион Романович Раскольников – главный ге-

рой романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание», один из самых ярких персонажей не 
только русской, но и мировой литературы, а также 
олицетворение борьбы маленького человека с затх-
лой системой. Молодой человек, согласно сюжету 
романа, живет в тесной комнатке, которая лишь от-
даленно напоминает место, предназначенное для 
комфортного проживания. В этой неприятной ка-
морке, которая по ходу романа получает от автора 
новые названия, олицетворяющие роль этой ком-
наты в данном романе («гроб», «шкаф»), Расколь-
никову приходит в голову сумасшедшая идея, кото-
рая привела его к серьезному обдумыванию совер-
шения страшного преступления.  

Во многих литературоведческих анализах об-
раз Раскольникова трактуется через его отношение 
к Богу, что позволяет лучше раскрыть лейтмотив 
данного произведения. Главный герой рассматри-
вается в аспекте символа настоящего произведения 
искусства, которое развивается, опираясь на куль-
турно-исторический контекст эпохи, при этом по-
казывая конкретную логику процесса развития ху-
дожественной литературы [1,61]. 

С развитием литературоведческих процессов 
позиция литературных критиков, публицистов, а 
также методистов остается неизменной – главной 

проблемно-смысловой основой романа «Преступ-
ление и наказание» является философская состав-
ляющая данного произведения, ведущим вопросом 
которого остается религиозный вопрос, который 
обеспечивает связь главным компонентам романа и 
позволяет сохранять системно-целостную гармо-
нию сюжета.  

Ф.М.Достоевский затрагивает те сферы жизни 
человека, которой присуща драма во всей ее красе: 
духовно-нравственная трагедия, погружаясь в ко-
торую, человек ищет внутренне «Я», через поиск 
которого он становится на путь поиска ответа на во-
прос о существовании Бога. Особое внимание чита-
теля привлекает эстетика идей автора, которые он 
воплотил в поступках героев своего романа. Отли-
чительной чертой социального романа Достоев-
ского является духовное странствование человека, 
в котором он ищет путь к себе настоящему, истин-
ному, подлинному. [2,11]. 

В образе Родиона Раскольникова воплощены 
главные идеи романа, его тема и пафос. При изуче-
нии данного произведения преподаватели зачастую 
прибегают к путям исследования, предложенными 
советским лингвистом и литературоведом В.В.Ви-
ноградовым, то есть методу «от сложного единства 
к его расчленению», с помощью которого образ 
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Раскольникова исследуется через призму персо-
нажа, содержащего в себе философскую проблема-
тику романа.  

Ни для кого не секрет, что интерпретация ху-
дожественного произведения зависит от самого 
текста произведения, а также от грамотности и 
осведомленности читателя. Данный принцип рас-
пространяется и на роман Ф.М.Достоевского «Пре-
ступление и наказание», главный герой которого не 
перестает обсуждаться читателями на протяжении 
полувека. Образ Родиона Раскольникова не во все 
времена трактовался как литературный герой, в ком 
писатель заключил всю трагедию человека, стремя-
щегося найти собственное «Я». [3,65]. 

С самых первых строк романа читатель заме-
чает обособленность Родиона Раскольникова от 
остального общества, предаваясь которой герой 
поддерживает в себе способность концентриро-
ваться на своем внутреннем мире, зацикливаясь 
лишь на себе, на своих проблемах и волнующих его 
вопросах о предназначении человека в этой жизни. 
[4,95]. 

Раскольников постоянно ведет диалог с самим 
собой, в которых задается вопросом о том, чего же 
люди боятся на свете более всего, на который тут 
же сам находит ответ: люди боятся всего нового, 
бояться делать новый шаг, боятся сказать новое 
слово и выделиться из толпы. Рассуждая таким об-
разом и насмехаясь над другими, главный герой 
осекается, так как сам боится претворить в жизнь 
собственную идею, которую по большей части вос-
принимает как несбыточную и невыполнимую 
мечту. Свою теорию Раскольников изначально при-
думывает ради забавы, от скуки, однако с течением 
времени эта теория все больше начинает занимать 
его мысли, не оставляет его в покое. Герой как бы 
невольно начинает обдумывать все детали преступ-
ления, ругает себя за допущенные ошибки в мыс-
лях, продумывает пути скрытия улик и следов пре-
ступления. Заглядываясь на старушку-процент-
щицу – свою потенциальную жертву – 
Раскольников пытается вызвать у себя отвращение 
к ней, убедить себя в том, что она недостойна жить 
в этом мире и приносит людям одни убытки и стра-
дания.  

Однако временами в нем проступает отвраще-
ние лишь к самому себе и к своим гнусным мыслям. 
Раскольников не понимает, как такая сумасшедшая 
идея могла прийти ему в голову, и в таких ситуа-
циях отчаивается и обращается к Богу, после чего 
чувствует некое временное облегчение, освобожде-
ние от самого себя, он испытывает дружелюбие и 
желание быть частью общества. Через призму опи-
сываемых в романе противоречий читатель видит 
Раскольникова как воплощение созданного Богом 
человека, который содержит в себе отрицательные 
и положительные начала. 

Внутренние переживания и душевная тревога 
Раскольникова, судя по всему, являются страдани-
ями, пройдя через которые, черты фарисейства бу-
дут разрушены внутри него. Духовные метания 
Раскольникова читатель видит везде, где автор опи-
сывает внутренние диалоги героя, которые он ведет 

в своей голове, а также диалоги с другими персона-
жами произведения. Интересна его реакция на про-
поведь Петра Петровича Лужина, в которой он при-
зывает нашего героя полюбить прежде всего себя, 
ибо, полюбив себя, и тогда все вокруг него поменя-
ется в лучшую сторону. Раскольников крайне резко 
реагирует на данную проповедь и, несмотря на 
внутреннее желание последовать ей, восклицает, 
что ему никто не нужен и он никого не боится.  

Внутреннее желание героя любить себя, лю-
бить ближних, сострадать и помогать им борется с 
душевными порывами и стремлениями быть 
обособленным от общества, быть другим, не таким 
как все. Именно эта идея о желании быть «другим» 
становится основанием для создания теории Рас-
кольникова, согласно которой лишь избранный 
способен переступить через себя и через свои 
страхи ради достижения своих целей и выгод, о чем 
герой ведет горячий спор с Порфирием Петрови-
чем. Их диалог напоминает разговор двух вражду-
ющих генералов, ведущих переговоры: Раскольни-
ков беседует со следователем осторожно и стара-
ется не выдать себя своим поведением, однако 
внутри беспокоясь о том, что Порфирий Петрович 
знает о том, что он преступник. Главный герой изо 
всех сил пытается изображать равнодушие ко всему 
окружающему, рассчитывая свой каждый шаг, каж-
дый взгляд, каждую фразу. [5,120]. 

Достоевский достаточно долго подготавливает 
и героя, и читателя к убийству, вынашивая завет-
ный план преступления. В конечном итоге все: ав-
тор, главный герой и читатели желают этого убий-
ства как завершения некой части сюжета, которое 
всем ненадолго приносит облегчение. Читатель не-
осознанно становится на сторону Раскольникова, 
он вместе с ним желает этого убийства, стремится 
к нему наравне с ним, против своей воли как бы по-
могает ему. Достоевский незаметно делает чита-
теля невольником соучастником преступления, а 
значит и тем, кто вместе с Раскольниковым разде-
ляет его вину. С помощью этого психологического 
эффекта писатель заставляет людей почувствовать 
свою природу, согласно законам которой, в глубине 
души каждый человек способен на убийство. 
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Аннотация. 
Статья посвящена обучению профессиональной лексике в медицинском вузе на примере изучения ла-

тинского языка. Латинский язык- основа профессиональной коммуникации и его знание является обяза-

тельным условием для конкурентоспособного специалиста в области медицины. Вниманию представлены 

принципы, методы и этапы работы с медицинскими терминами. Лексические упражнения описаны с по-

зиции достижения цели в виде владения активной терминологией. Процесс формирования лексической 

компетенции у студентов-медиков многогранный, непрерывный, требующий от педагога методически 

грамотного подхода к выстраиванию учебного процесса и заслуживает дальнейшего изучения. 

Abstract. 

The article is devoted to teaching professional vocabulary at a medical higher school basing the example of 

studying the Latin language. Latin is the basis of professional communication and its knowledge is a prerequisite 

for a competitive specialist in the field of medicine. Attention is given to the principles, methods and stages of 

working with medical terms. Lexical exercises are described in terms of achieving the goal in the form of 

knowledge of active terminology. Types of lexical exercises are described from the point of view of achieving the 

goal in the form of knowledge of active terminology. The process of forming lexical competence among medical 

students is multifaceted, continuous, requiring a methodologically competent approach from the teacher to build-

ing the educational process and deserves further study of the issue. 

 

Ключевые слова: профессиональная лексика, принципы изучения терминов, этапы работы, навык 

употребления лексических единиц, лексические упражнения. 

Keywords: professional vocabulary, principles for studying terms, stages of work, the skill of using lexical 

units, lexical exercises. 

 

Формирование у студентов профессионально-

ориентированной компетенции происходит в усло-

виях интеграции образования и науки. Латинский 

язык в медицинском вузе является обязательной 

учебной дисциплиной и неотъемлемой частью всех 

клинических дисциплин. Студент- медик, как буду-

щий врач, должен владеть профессиональной лек-

сикой, основы которой изучаются на начальном 

этапе обучения в вузе и применяется в течение 

всего учебного периода. Формирование терминоло-

гической компетенции происходит путем поэтап-

ного овладения лексическими единицами, навы-

ками профессиональной коммуникации. Для буду-

щих врачей профессиональная терминология 

является инструментом, посредством которого про-

исходит актуализация медицинских знаний в ра-

боте. 

В методике преподавания иностранных языков 

нет единогласного мнения как обучать профессио-

нальной лексике, поэтому в статье мы рассматри-

ваем личный практический опыт на основе изуче-

ния латинского языка в медицинском вузе. Обуче-

ние происходит с применением дидактических, 

лингвистических и методических принципов. 

Названые принципы определяют цель, задачи, тех-

нологию обучения, находятся в тесной взаимо-

связи. Существует множество трактовок перечис-

ленных принципов, но наша задача заключается не 

в рассмотрении таковых российскими и зарубеж-

ными учеными, а в их применении при обучении 

профессиональной лексике/терминологии. «Каж-

дый из этих принципов может по-разному прояв-

ляться в каждом из предметов» [1, с.44] Мы также 

считаем, что не все принципы находят применение 

в изучении латинской терминологии в силу того, 

что латинский язык относится к мертвым языкам. 

Рассмотрим, какими принципами руководствуемся 

мы в работе с медицинской лексикой. 

Дидактические принципы (системность, по-

следовательность, преемственность, научность, 

связь теории с практикой, сознательность, актив-

ность, индивидуализация, прочность, наглядность) 

активно применяются в изучении лексического ма-

териала.  

Системный подход к процессу обучения – обя-

зательное условие для успешного овладевания ла-

тинской терминологией. Это прежде всего плани-

рование с соблюдением четкой хронологии, мо-

дульное изучение материала, грамотное 

выстраивание и закрепление такового с помощью 

упражнений, регулярная тренировка, доведение 
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изученного до автоматизма в применении. Изуче-

ние материала происходит поэтапно, с наращива-

нием лексико-грамматических трудностей. 

Преемственность – неотъемлемый компонент 

обучения, поскольку ни одна дисциплина в медвузе 

не обходится без латыни. Начинают студенты с изу-

чения анатомической терминологии, далее присо-

единяются модули клинической и фармацевтиче-

ской терминологии, которые в свою очередь явля-

ются компонентами микросистемы и одновременно 

изучаются латинские термины на таких дисципли-

нах, как анатомия, биология, гистология, физиоло-

гия, биохимия и пр.  

Профессиональная лексика всегда рассматри-

вается с научной позиции, поскольку наука/меди-

цина развивается, появляются новые научные тер-

мины, старые выходят из употребления, а неоло-

гизмы прочно входят в нашу жизнь. Новые методы 

и технологии в диагностике способствуют возник-

новению медицинских терминов. Например: флуо-

ресцентный биоимиджинг, Pano Viev панорамное 

сканирование, Elasto Scan эластография, пози-

тронно-эмиссионная томография – ПЭТ, Pulse In-

version Harmonic (пульсовая инверсная гармоника). 

[2,https] «В конце ХХ века появилось большое ко-

личество слов с префиксом био-: биопотенциалы, 

биопротез, биоритмология и др. Это слова, которые 

означают новые тенденции развития медицинской 

науки, новые отрасли медицинского знания». [3, 

с.321] Процесс обновления медицинской термино-

логии постоянен, требует изучения и обновления 

лексического состава подъязыка медицины. 

Научно обоснованный отбор ЛЕ для активного ис-

пользования в профессиональной среде – одна из 

главных задач обучения студентов-медиков. 

Применение теории на практике состоится уже 

на 1 курсе, но преимущественно происходит на 

старших ступенях обучения. На первом этапе ак-

тивно используются ситуационные задачи, к реше-

нию которых студенты подходят творчески, на по-

следующих этапах обучения практические навыки 

реализуются в медицинских учреждениях.  

Конкурентоспособный специалист хранит в 

памяти и оперирует профессиональными терми-

нами всегда, поэтому знания должны быть проч-

ными, что достигается путём закрепления ЛЕ в 

многочисленных тренировочных упражнениях; 

изучением этимологии того или иного термина; пу-

тем ассоциаций и обязательного систематического 

контроля.  

Принцип сознательности – обязательный ком-

понент для студентов-медиков. Поскольку профес-

сию врача выбирают по призванию, то наши сту-

денты с высокой степенью мотивации к обучению. 

Активное участие в учебном процессе, самоанализ 

и самоконтроль также неотъемлемая часть обуче-

ния в вузе. 

 Для достижения более эффективного резуль-

тата в изучении профессиональной лексики обяза-

телен индивидуальный подход к обучающимся, 

принцип индивидуализации, «соотнесенность при-

емов обучения с личностными (при их ведущей 

роли), субъективными и индивидными свойствами 

каждого ученика». [4,с.57] Педагог меняет струк-

туру занятия, форму работы (индивидуальная, 

фронтальная, групповая), систему упражнений 

(устные, письменные, с опорой и без и пр.), коллек-

тивно и индивидуально разбираются типичные 

ошибки, чтобы каждый смог проанализировать и 

увидеть детали, неточности. Преподаватель должен 

выявить тип памяти у студента и сообразно этому 

использовать подходящие упражнения. Учитыва-

ются не столько когнитивные факторы, сколько 

объективно-субъективные причины в качестве 

овладения материалом. Дифференцированный под-

ход способствует максимальному использованию 

потенциальных возможностей каждого студента.  

Наглядность (таблицы, схемы, магнитные кар-

точки, памятки) эффективно применяем для пре-

зентации и закрепления учебной информации, для 

развития навыков самостоятельной работы.

 Данный принцип вносит элемент новизны, 

расширяет диапазон восприятия информации, спо-

собствует речемыслительной деятельности обуча-

ющихся. 

Несомненно, что все перечисленное способ-

ствует выработке навыков и умений употребления 

ЛЕ, доведенного до автоматизма извлечения из па-

мяти и включения термина в работу, прочному 

усвоению материала.  

Из лингвистических принципов обязателен 

принцип системности, где латинский язык рассмат-

риваем как одно целое, состоящее из взаимосвязан-

ных и взаимодополняемых элементов.  

Принцип концентризма, как и при изучении 

любого другого языка, это презентация ЛЕ с пред-

варительным отбором продуктивной лексики, по-

стоянное повторение изученного с добавлением но-

вого материала. При этом используем методы ра-

боты поискового характера, написание 

реферативных сообщений о происхождении терми-

нов и пр. Принцип минимизации языка в учебных 

целях используем только при отборе необходимых 

средств для проведения занятий. 

Из методических принципов (общие, частные, 

специальные) большее применение находят общие 

принципы, в которые входят : коммуникативная 

направленность (в нашем случае в профессиональ-

ной сфере), учет особенностей русского и латин-

ского языков (сопоставительно-сравнительный 

анализ) и лексико-грамматические (без грамматики 

невозможно владение латинской терминологией) 

упражнения, которые занимают центральную пози-

цию в обучении. Практически каждое занятие по 

латинскому языку – это новая тема, а, значит, и но-

вая порция ЛЕ. Трудно представить усвоение темы 

без закрепления учебного материала, и лучше всего 

это происходит с применением упражнений.  

В работе мы используем упражнения, постро-

енные на общепринятых канонах, от простого к 

сложному. На первом этапе это упражнения на 

ознакомление: прочитайте, обратив внимание на 

знаки краткости и долготы и переведите на русский 

язык periodontītis, corōna, auricŭla, saphēnus, 

sanabǐlis, ieiūnum и т.д. «…Этап ознакомления с 
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лексическим материалом определяет прочность его 

усвоения». [5,с.306]  

Лексико-грамматические упражнения: 

- на знание словарной формы, где требуется ее 

дописать: 

- существительных 1-2 склонений: ala, … …; 

musculus, … …; ganglion, … ….; dorsum, … …; pae-

diater, … …; palpebra, … …, septum, … …. ; 

- прилагательных: acusticus,…,…; niger,…,…; 

caudalis,…,…; posterior,… ; 

- склонение существительных и словосочета-

ний; 

-перевод предложений и грамматический раз-

бор, здесь глубже узнается лексический материал, 

анализируется, включаются когнитивные функции 

обучающихся. 

Упражнения на подстановку. Допишите: 

- окончание: гребень большего бугорка – crista 

tuberculi maior…; глубокая полость – cavum pro-

fund…; верхняя височная извилина – gyrus tem-

poral… super…; 

- суффикс: воспаление почки – nephr…, опу-

холь из нервных волокон – neur…, повышенное со-

держание лейкоцитов в крови – leucocyt…; 

- приставку: внеклеточный – … cellularis, под-

кожный – … cutaneus, вырождение, ухудшение фи-

зических свойств – …generatio; 

- недостающую часть слова (терминоэлемент): 

восстановительная операция на кости – osteo….; 

гнойное заболевание кожи – …dermia; раститель-

ный ряд – phyto…inum; цветовая слепота – a…op-

sia. 

Трансформационные упражнения: 

- образуйте от существительного прилагатель-

ное: лёгочный – pulmo, onis m – pulmonalis, e; моз-

говой – cerebrum, i n – cerebralis, e; ключичный – 

clavicularis, e; 

- образуйте от глагола существительное: 

incīdo, incīdi, incīsum, incidĕre III – вырезать – вы-

резка ….; frango, fregi, fractum, frangĕre III – ломать 

– перелом … . 

Упражнения для обучения прогнозированию.  

С какими прилагательными можно употребить 

данное существительное: apertura (ethmoidalis, 

cribrosa, profunda); foramen (maius, cribrosum, eth-

moidale, posterius, occipitale) и пр. 

На следующем этапе, где требования к знанию 

термина на порядок выше, используем упражнения 

на закрепление ЛЕ путем построения термина: ло-

патка правая, левая – scapula dextra, sinistra; круглая 

язва – ulcus rotundum; седьмой выступающий по-

звонок – vertebra septima prominens, левые верхние 

трахеобронхиальные лимфатические узлы – nodi 

lymphatici tracheobronchiales superiores sinistri и пр. 

Это самый трудоемкий вид упражнений в медицин-

ском вузе, требующий не только знания лексики, но 

и умений конструировать термин на основе изучен-

ной грамматики. «Чаще всего используются упраж-

нения на согласование, т.е. конструирование тер-

мина, на употребление термина во множественном 

числе, подстановку недостающих окончаний, пере-

вод с латинского языка на русский и с русского 

языка на латинский, грамматический разбор терми-

нов и предложений». [6] Упражнения помогают от-

сеять рецептивные ЛЕ и закрепить продуктивные, а 

на следующих этапах обучения довести до автома-

тизма извлечения из памяти.  

Особенность изучения медицинской термино-

логии заключается еще и в том, что учебная про-

грамма предусматривает владение ЛЕ в большом 

объеме за предельно короткий срок, а также знание 

фонетики, грамматики, без которых запоминание 

слов невозможно, поскольку лексика запоминается 

только в словарной форме, где присутствует пара-

дигма падежа, рода. Сопоставительно-сравнитель-

ный анализ лексического запаса родного и латин-

ского языков помогает преподавателю в презента-

ции учебной информации, в рациональной 

организации и прогнозировании учебного про-

цесса, способствует лучшему усвоению материала. 

Объем учебного материала не должен снижать 

интерес к изучаемому предмету, необходимо по-

строить занятие и сгруппировать задания таким об-

разом, чтобы повысить мотивацию и сформировать 

навыки употребления терминов и профессиональ-

ную компетенцию у обучающихся.  

Процесс формирования ЗУН длительный, но 

наша задача – достичь желаемого результата за 1 

год, что соответствует рабочей программе. Далее 

идет только совершенствование этих навыков, во-

влечение технологии и методов обучения. Техноло-

гия обучения профессиональной лексике и форми-

рование навыков ее употребления обсуждается до 

сих пор и практики пытаются найти новые методы 

работы на современном этапе обучения, вовлекая 

разнообразные средства обучения для повышения 

стойкого результата. 
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Аннотация. 

В статье проанализованы подходы украинских та зарубежных ученых к смыслу терминов «техноло-

гия обучения», «методика», «технология»; определены особенности методической подготовки в системе 

высшего педагогического образования; обоснованы преимущества та составные технологизации учеб-

ного процесса в высших учебных заведениях. 

Автором доказано, что реализация технологического подхода в структуре и содержании методиче-

ской подготовки будущих учителей начальных классов влияет на формирование их профессионального 

самоусовершенствования. 

Abstract. 

Approaches of domestic and foreign scientists to the essence of terms «technology of studies», «methods», 

«technology» are analyzed in the article; the features of technological approach are curtained in contents of the 

methodical preparation future teachers in the system higher pedagogical education; advantages and components 

of technologization of education process at higher educational establishment are grounded. 

It is well proven by the author, that realization of technological approach in a structure and maintenance of 

the methodical preparation of the future teachers is instrumental in forming of motivation of their professional 

self-perfection. 
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Актуальність. Кардинальні перетворення, що 

відбуваються в українському суспільстві, вимага-

ють ретельного перегляду відношення до загально-

людських цінностей. Особливу функцію в 

розв’язанні цієї проблеми, як доводить світовий до-

свід, виконує освіта. 

Швидке оновлення знань, інтеграція та транс-

формація наукових дисциплін принципово впли-

нули на функції вищої освіти. Тож реалізація ціліс-

ної системи підготовки педагогічних кадрів, яка по-

винна забезпечити піднесення престижу 

вчительської праці у складних ринково-економіч-

них умовах, вимагає суттєвих змін в організації всіх 

складових освітнього процесу сучасних закладів 

вищої освіти. 

Особливого значення дана проблема набуває в 

умовах реалізації в Україні Концепції «Нової укра-

їнської школи» і процесу реформування системи 

педагогічної освіти у нашій країні [5]. Саме тому 

пошук підходів до удосконалення методичної під-

готовки вчителів початкової школи, які б могли пе-

ретворити навчання на технологічний процес із га-

рантованими результатами, є нагальною пробле-

мою вищої педагогічної освіти. 

У зв’язку з викладеним метою даною статті ми 

вважаємо обґрунтування доцільності викорис-

тання технологічного підходу у процесі профе-

сійно-методичної підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти. 

Виклад основного змісту. Уперше терміни 

«технологія навчання» та «педагогічна технологія» 

зустрічаються вже на початку ХХ століття в працях 

відомих педагогів В. Бехтерєва, А. Ухтомського, С. 

Шацького, а наприкінці 70-х XX століття дана про-

блема зацікавила науковців різних країн (К. Брус-

лінг, Т. Ільїна, М. Кларк, Т. Сикамото, С. Шапова-

ленко та ін.). Педагоги дійшли висновку, що техно-

логія є не лише додатковим засобом і новою 

системою, а й відіграє значну роль в освітньому 

процесі, змінюючи його організаційні форми, ме-

тоди, зміст, що, у свою чергу, впливає на профе-

сійне мислення майбутніх учителів. 

Бажання педагогів використовувати у своїй 

професійній діяльності освітні технології діалекти-

чно пов’язано з постійним пошуком нестандартних 

дидактичних, методичних і технологічних рішень, 

оптимальних форм роботи та організації освітнього 

процесу. 

Важливо зазначити, що такий підхід до вчи-

тельської діяльності не можна вважати абсолютно 

новим. Наш висновок підкріплюємо посиленою 

увагою освітян до педагогіки співробітництва і но-

ваторства, ідеї яких дістали широкого визнання у 
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другій половині ХХ століття. Ми маємо на увазі ав-

торські методики – «Школа людяності» (Ш. Амона-

швілі), «Школа радості» (В. Сухомлинський), вико-

ристання опорних сигналів та блок-конспектів (В. 

Шаталов, М. Щетинін та ін.), створення умов для 

вільного розвитку учнів та впровадження методів 

випереджаючого, коментованого та індивідуально-

диференційованого навчання учнів початкової 

школи (С. Лисенкова, С. Логачевська, О. Потапова 

та ін.). 

О. Янкович визначає освітні технології як осо-

бливі нововведення навчального закладу, які є ре-

зультатом модернізації освітньої галузі та перене-

сення тенденцій промислового виробництва на ро-

звиток шкільної практики [12]. 

Ми також погоджуємося із висновком, що най-

важливіші суспільно-політичні події у державі діс-

тавали своє вираження у змістовій характеристиці 

технології. 

Крім того, набуття протягом тривалого часу 

широкого спектру інтерпретацій освітніх техноло-

гій фактично свідчить про бажання подолання сте-

реотипів у плануванні, змісті, формах та прийомах 

організації діяльності закладів освіти, що, в свою 

чергу, сприяє підвищенню якості освіти й оптимі-

зації освітнього процесу. 

Таким чином, технологізація освітнього про-

цесу передбачає спеціальне конструювання навча-

льного дидактичного матеріалу, системи занять, 

методичних рекомендацій до їхнього проведення, 

що повинно знайти вияв у змісті, способах, органі-

заційних формах і методах здійснення професійної 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. 

Важливо зазначити, що істотною особливістю 

сучасної початкової школи є варіативність навчаль-

них програм і підручників у межах Державного ста-

ндарту початкової освіти. Так, окрім двох типових 

освітніх програм, розробленими колективами під 

керівництвом О. Савченко та Р. Шияна [11], Мініс-

терством освіти і науки України дозволено до вико-

ристання також низку авторських освітніх програм. 

Для прикладу назвемо лише одну з них, в розроб-

ленні якої брали участь викладачі кафедри початко-

вої освіти Миколаївського національного універси-

тету імені В. О. Сухомлинського під керівництвом 

С. Якименко [10]. 

Важливо зазначити, що у сучасних розробках 

вітчизняних і зарубіжних науковців доволі часто 

технологія ототожнюється з методикою, яка розг-

лядається як прикладна частина теорії, зміст якої 

базується на варіантах досвіду. Це дозволяє «пере-

кладати» теоретичні положення у площину конкре-

тних педагогічних явищ. Такий підхід до методики 

визначає її зв’язок з теорією та технологією нав-

чання: теорія досліджує закономірності функціону-

вання методичної системи навчання певного пред-

мета, методика «дозволяє переносити» їх у прак-

тику, технологія розробляє засоби реалізації даної 

системи [4, с. 87; 9, с. 21]. 

Інші вітчизняні вчені О. Пометун та Л. Пиро-

женко висловлюють думку про те, методику можна 

співвіднести з ремеслом (низькоефективною руч-

ною працею), а технологію – із високопродуктив-

ним машинним виробництвом [8]. 

Аналіз науково-методичної літератури та пуб-

лікацій у періодичних виданнях Російської Федера-

ції доводить, що при визначенні сутності методики 

та технології переважна більшість науковців звер-

тається до психологічної й педагогічної складових 

освітньо-виховних взаємодій. Так, В. Беспалько те-

хнологію вважає системою, у якій заздалегідь спро-

ектований освітній процес послідовно втілюється 

на практиці [1]. 

М. Кларін визначає «системність і конструю-

вання навчального процесу, які гарантують досяг-

нення поставлених цілей» [2, с. 24]. Це означає, що 

технологічний підхід полягає у попередньому про-

ектуванні процесу навчання з урахуванням дидак-

тичних цілей і заданого рівня засвоєння. 

Таким чином, на відміну від методики, техно-

логія акцентує увагу на процесі створення, а не 

лише на застосуванні конкретних методів, організа-

ційних форм і засобів навчання. Технологія орієн-

тується на заданий, а не передбачуваний результат; 

на відміну від методики, вона не допускає, варіати-

вності, пошукової діяльності. 

Пошуки шляхів підвищення ефективності про-

фесійної підготовки майбутніх фахівців для почат-

кової школи дали нам змогу вийти на гнучкі техно-

логії навчання майбутніх педагогів. Сучасні техно-

логії навчання перш за все передбачає нові 

взаємодії викладача та студентів, а також нову сис-

тему діагностики та контролю освітнього процесу. 

Характерною ознакою є перенесення центру уваги 

у навчанні на самостійну роботу здобувачів освіти, 

на створення умов, які б стимулювали системати-

чне, активне, самостійне оволодіння знаннями, ре-

флексію. 

Перша особливість використання технологіч-

ного підходу полягає у тому, що здійснюється та-

кий освітній процес, який гарантує досягнення пос-

тавлених цілей. У технологічному підході до нав-

чання виділяються: постановка цілей та їх 

уточнення, орієнтація ходу навчання на освітні цілі, 

на гарантоване досягнення результатів, оцінку про-

міжних і підсумкових результатів. 

Другою особливістю технологічної побудови 

освітнього процесу є послідовна орієнтація на чітко 

визначену мету. При традиційній організації освіт-

нього процесу очікуваний результат навчання та 

його наслідки не завжди є предметом піклування 

викладача, а при реалізації технологічного підходу 

потрібно прослідковувати ланцюжок: мета нав-

чання – результати навчання – дії студентів. 

Аналіз наукових джерел переконує у тому, що 

важливим є також переосмислення статусу викла-

дача – з носія інформації він стає організатором ді-

яльності і співробітництва; консультантом, який ке-

рує процесом пізнання. При цьому провідною стає 

самостійна пошукова діяльність здобувачів освіти. 

Оскільки в методиці викладання певного нав-

чального курсу чітко визначається теоретичний і 

практичний компоненти, то в особистісному стилі 

професійної діяльності педагога вищої школи вони 
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повинні бути доцільно врівноваженими. Адже не-

достатній об’єм теоретичних знань може привести 

до механічного копіювання досвіду інших, а відсу-

тність набутих практичних умінь і навичок, слабкі 

знання технології педагогічного впливу на особис-

тість студентів перетворює вузівського викладача 

на того, хто вміє міркувати, як би можна було б це 

зробити, але, на жаль, не здатний це здійснити на 

практиці. 

Усвідомлення істини, що в діяльності педагога 

гармонійно поєднуються теоретичні знання та мис-

тецтво, нормативні елементи та творчість стає ру-

шійною силою для самоосвіти, теоретичного абст-

рагування, розвитку педагогічної інтуїції та мето-

дичної мобільності. 

Саме тому, Ф. Янушкевич запропонував ство-

рення у закладах вищої освіти центрів технологій 

навчання та визначив основні напрями їх діяльно-

сті: пропаганда педагогічних інновацій, координа-

ція досліджень базового навчального закладу в га-

лузі впровадження сучасних технологій навчання; 

модернізація структури закладу освіти; удоскона-

лення рівня підготовки викладачів до використання 

технологічного підходу [13, с. 119]. 

Реалізація технологізації освіти неможлива без 

використання активних форм проведення навчаль-

них занять, а також методів активного опитування, 

діагностики й контролю за якістю освіти. Аналіз 

підходів науковців до означеної проблеми (О. Ку-

зьменко, С. Кушнірук, О. Пометун, Л. Пироженко, 

Г. Сорока; У. Темпл, К. Мередіт, К. Сміт та ін.) пе-

реконує, що інтерактивна діяльність передбачає ор-

ганізацію й розвиток діалогового спілкування, що 

веде до взаєморозуміння, взаємодії, до розв’язання 

спільних, проте значущих для кожного учасника за-

вдань. 

У ході такого навчання майбутні педагоги 

вчаться критично мислити, розв'язувати складні 

проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 

інформації, зважувати альтернативні думки, прий-

мати продумані рішення, брати участь у дискусіях, 

спілкуватися з іншими людьми. 

Таким чином, проведений аналіз науково-ме-

тодичних джерел дозволяє переконатися в широ-

кому діапазоні освітніх технологій. Безперечно ко-

рисним є використання ділових та дидактичних 

ігор, інтерактивних технологій та технології фор-

мування критичного мислення [7; 9] та багатьох ін-

ших, які посіли чільне місце серед активних форм 

навчання, оскільки дозволяють розглядати безпосе-

редньо в освітньому процесі сучасного закладу ви-

щої освіти різноманітні педагогічні ситуації. 

Використання освітніх технологій у підготовці 

фахівців початкової школи дозволяє залучати до 

розв’язання проблем, наближених до майбутньої 

професійної діяльності. 

Важливо зауважити, що активізація професій-

ної підготовки майбутніх учителів, готовність до 

використання сучасних освітніх технологій в пев-

ній мірі залежить від кваліфікації і педагогічної 

майстерності викладача закладу вищої освіти, його 

ерудиції, наукової й методичної творчості, особис-

тісних якостей, під впливом яких у студентів фор-

мується відповідне ставлення до навчання та май-

бутньої професійної діяльності [2; 6]. 

Отже, реалізація технологічного підходу в 

освітньому процесі сприяє забезпеченню постій-

ного зворотного зв’язку, повному охопленню 

всього змісту навчання. При цьому викладач має 

можливість прослідкувати за ходом процесу роботи 

студентів, залучати їх до самоконтролю і самоос-

віти.  

Даний висновок вважаємо особливо актуаль-

ним в сучасних умовах дистанційної освіти, що за-

провадили більшість країн у зв’язку із запрова-

дженням карантину й з метою запобігання вірусу 

COVID-2019. Розуміємо, що у майбутньому доціль-

ним буде оптимальне поєднання традиційного та 

дистанційного навчання, проте, окрім користі 

останньої форми потрібно зважити на вже виявлені 

недоліки (перевантаження здобувачів освіти, заста-

ріла матеріально-технічна база, перевантаження 

мережі Інтернет тощо) та окремо дослідити мож-

ливі ризики (вплив на фізичне та психічне здоров’я, 

проблеми у родинах матеріального і психологіч-

ного характеру тощо).  

В цілому, зміни в організації, структурі та змі-

сті фахової підготовки вчителів початкової школи з 

позицій технологічного підходу спрямовані на під-

готовку майбутніх педагогів до творчого пізнаваль-

ного і власного методичного пошуку, а значить – 

формування мотивації професійного самовдоско-

налення. 

Особливістю освітніх технологій при підгото-

вці фахівців початкової освіти у сучасних закладах 

вищої освіти є реалізація двох основних функцій: 

досягнення результату, який передбачений метою 

технології, та формування у студентів умінь відтво-

рювати алгоритм дій у майбутній професійній дія-

льності. 

Узагальнюючи висловлене, ми можемо зро-

бити висновок, що використання освітніх техноло-

гій у практиці вітчизняної вищої школи сприятиме 

формуванню загальної культури і майстерності та 

виступає загальним знаменником професійної ком-

петентності Вчителя майбутнього. 
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Резюме. 
Дистанційне навчання – це спосіб отримання освіти із використанням комп’ютерних та сучасних 

інформаційних технологій, що надає студентам змогу навчатися на відстані. Під час вивчення окремих 

тем внутрішньої медицини особлива увага приділяється вивченню матеріалу а також розбору клінічних 

задач, застосовуючи методики інтерактивного навчання. 

Резюме. 

Дистанционное обучение - это способ получения образования с использованием компьютерных и 

современных информационных технологий, предоставляет студентам возможность учиться на рассто-

янии. При изучении отдельных тем внутренней медицины особое внимание уделяется изучению матери-

ала а также разбора клинических задач, применяя методики интерактивного обучения. 

Resume 

Distance learning is a way to get an education using computer and modern information technology, which 

allows students to study at a distance. During the study of certain topics of internal medicine, special attention is 

paid to the study of the material as well as the analysis of clinical problems, using the methods of interactive 

learning. 
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В умовах нестандартної екстреної ситуації, яка 

сталася через COVID-19, викладачі вишів мають за-

безпечити навчальний процес, пристосовуючись до 

нових умов існування. Так навчальні заклади по 

всьому світі перейшли на дистанційну форму нав-

чання, аби створити безпечні умови для своїх учнів 

та студентів. Закритий на карантин університет не 

свідчить про відсутність лекцій і необхідних для 

повноцінного освітнього процесу заходів. 
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Швидка орієнтація викладачів та спромож-

ність діяти ефективно зорієнтувала на вибір легких, 

зручних та доступних інструментів представлених 

у вигляді дистанційного навчання. Дистанційне на-

вчання – це спосіб отримання освіти із використан-

ням комп’ютерних та сучасних інформаційних тех-

нологій, що надає студентам змогу навчатися на ві-

дстані. Серед інших назв дистанційного навчання 

використовуються і такі, як «відкрита освіта», «еле-

ктронна освіта», «віртуальне навчання» тощо. Та-

кий спосіб отримання знань передбачає комфортну 

та зручну для кожного студента обстановку та мо-

жливість навчатися будучи вдома. Окрім цього на-

вчання онлайн передбачає не лише постійну само-

освіту та роботу з засвоєння знань, а і постійний ко-

нтакт як із викладачами, так і з іншими студентами. 

 Для підготовки конкурентоспроможних, висо-

кокваліфікованих фахівців у сфері охорони здоро-

в'я важливу роль відіграють активні та інтерактивні 

форми і методи навчання. Студент повинен оволо-

діти базовими навичками ще до того, як зіткнеться 

з реальною роботою. Однак в умовах карантину не-

має можливості забезпечити студентів необхід-

ними засобами для засвоєння практичних навичок, 

часто незначна поширеність тієї чи іншої нозології 

не дає можливості ознайомити з нею студента на 

практиці. Тому з метою підвищення мотивації сту-

дентів при вивченні внутрішньої медицини активно 

використовуються різні активні методи навчання: 

метод активного діалогу (дискусія), презентації, си-

муляційні рольові ігри. Такі підходи до організації 

роботи студентів на практичних заняттях повинні 

активізувати розумову діяльність, розвивати їх тво-

рчий потенціал і дослідницький підхід до вирі-

шення конкретних професійних завдань з дисцип-

ліни, що вивчається. При вивченні внутрішньої ме-

дицини в умовах карантину при розборі тем 

практичних занять застосовуються ситуаційні клі-

нічних задачі (з пульмонології, кардіології, гемато-

логії) в якості рольових ігор. Адже навчальна симу-

ляційна гра, найбільш повно відповідає уявленню 

про новий, контекстний тип навчання, оскільки в 

ній знаходять своє відображення найбільш характе-

рні його риси. У зв'язку з цим основне завдання на-

вчальної симуляційної гри не тільки імітувати реа-

льні умови професійної діяльності в навчанні, але й 

забезпечити можливості для відтворення або іміта-

ції тих протиріч, з якими стикається фахівець на 

шляху пізнання та професійної діяльності. Клінічні 

задачі, що використовуються можуть бути різнома-

нітних типів: з повними даними, неповними да-

ними, необхідні дані надаються викладачем за за-

питом студентів, в інших можуть бути так звані 

надлишкові дані, неявно представлені альтерна-

тиви вибору, ситуації, що вимагають прийняття рі-

шення. При цьому окремим студентам надаються 

окремі ролі: уявного хворого, сімейного лікаря, лі-

каря приймального покою, лікаря, який відповідає 

за лабораторно-інструментальні дослідження, лі-

каря-ординатора відділення, який повинен визна-

чити програму диференціального діагнозу та ліку-

вання, експерта та ін. 

Реалізація дистанційного навчання здійсню-

ється за допомогою звичних месенджерів (Viber, 

Telegram тощо), електронних поштових скриньок 

(е-mail c доменами gmail.com, ukr.net, i.ua тощо) або 

соціальних мереж (Facebook та інші). Адже вони є 

основною базою дистанційної форми навчання та 

надають широкі можливості для надання інформа-

ції за навчальними курсами, а саме: завантаження 

файлів, розміщення презентацій, використання тек-

стових технологій, проводити активне інформу-

вання студентів відносно змін у навчальному про-

цесі . Дистанційна освіта стоїть поряд із класичною 

формою здобуття освіти, в нашій державі вона є не 

альтернативною, а лише однією з допоміжних 

форм. Хоча перелік її переваг, доведений дослі-

дженнями, досить великий. Серед них можна виді-

лити: 

1. Актуальність, що передбачає використання 

найсучасніших засобів для здобуття інформації, 

ІКТ та можливостей Інтернету.  

2. Порівняно більші обсяги інформації, яку мо-

жна отримати в умовах дистанційного навчання у 

коротші строки. 

3. Зручність, за якої кожен студент має можли-

вість обрати власний ритм та режим отримання 

знань у комфортній для нього обстановці, що спри-

ятливо вплине на сам процес навчання. 

4. Індивідуалізація, що дає змогу кожному сту-

денту узгодити навчання зі своїми потребами. 

5. Доступність, що передбачає економію часу 

та коштів за рахунок використання навчальних при-

міщень та представлення вільного доступу до нав-

чальних матеріалів. 

6. Гнучкість, яка надає можливість викладати 

матеріал відповідно до рівня підготовки та базових 

знань студентів, створюючи додаткові сайти з необ-

хідною інформацією та сайти, на яких студенти мо-

жуть обмінюватися інформацією, відповідаючи на 

запитання один одного та навчатися, навчаючи ін-

ших. 

7. Відсутність географічних бар’єрів, за якої 

відпадає необхідність дорогого переїзду та прожи-

вання в інших країнах, а натомість надається мож-

ливість спілкування з викладачами та студентами 

по всьому світу без обмежень 

Отже, в рамках дистанційної освіти можливе 

створення такого освітнього середовища, в якому 

студент відчуває себе більш комфортно, перетво-

рюючись на активного учасника освітнього про-

цесу, коли стимулюється звичка до самостійного 

навчання, самостійного планування власного на-

пряму навчання, пошуку та обробки великих обся-

гів інформації за допомогою сучасних технологій 

безперервної освіти впродовж життя. Впрова-

дження в освіту технологій дистанційного нав-

чання значно підвищує продуктивні можливості 

вищої школи, розширює інформаційне освітнє се-

редовище, збільшує можливості комунікації студе-

нтів і педагогів. Під впливом дистанційної освіти, 

яка не в змозі повністю перебрати на себе класичну 

місію традиційного університету, нині формується 

модель гібридного університету, яка покликана по-
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єднати аудиторне та онлайн навчання. Глибина ро-

зуміння інформації повинна стати індикатором сту-

пеня її опрацювання й засвоєння, а це неможливо 

без комплексного поєднання традиційних видів на-

вчання з дистанційними технологіями. 
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Враховуючи той факт, що характерною особ-

ливістю науки XX-XXI століття стало активне ви-

користання методу моделювання, представляється 

доцільним розглянути проблему взаємовідносин 

зазначеного методу і різних наук з метою пошуку 

найбільш адекватного, об'єктивного і надійного фу-

ндаменту наукових досліджень. 
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Загальні принципи моделювання та його роль 

у природних науках вивчені достатньо, до того ж 

більшість дослідників підкреслюють модельний ха-

рактер наших наукових уявлень про світ природи і 

суспільства, знань про мислення та його закономір-

ності. Зокрема, у відомій статті «Роль моделей у на-

уці», А. Розенблют і Н. Вінер зазначали: «Мета і ре-

зультат наукового дослідження – домогтися розу-

міння і контролю над деякою частиною Всесвіту ... 

Жодна з частин Всесвіту не є настільки простою, 

щоб її можна було зрозуміти і управляти нею без 

абстракції. Абстракція – це заміна даної частини 

Всесвіту деякою її моделлю, моделлю схожою, але 

більш простої структури. Таким чином, побудова 

моделей формальних, або ідеальних («уявних»), з 

одного боку, і моделей матеріальних – з іншого, в 

разі потреби займає центральне місце в процедурі 

будь-якого наукового дослідження » [5, с. 24]. Така 

оцінка ролі моделей тісно пов'язана з природою 

людської діяльності, спрямованої на освоєння на-

вколишнього світу шляхом його перетворення від-

повідно до потреб та інтересів людей. 

Після виникнення і розвитку кібернетики, в 

якій побудова моделей різних систем, що самоорга-

нізуються, є одним з основних принципів дослі-

дження, посилився інтерес до поняття моделі як 

специфічного засобу пізнання. І сьогодні завдяки 

застосуванню комп'ютерів перед дослідниками, які 

аналізують пізнавальні можливості моделювання, 

відкрилися нові можливості. 

 Приблизно з середини ХХ століття моделю-

вання осмислюється як загальнонауковий метод і 

починається розробка проблем його застосування в 

соціально-гуманітарному, зокрема психологічному 

і педагогічному пізнанні. 

Так, дослідники відзначають, що до викорис-

тання моделей при вивченні соціальних явищ вда-

ються у тих випадках, коли безпосереднє вивчення 

об'єкта, що цікавить, (з певних причин) неможливо 

або коли це недоцільно (наприклад, якщо це пов'я-

зано зі значними труднощами). І хоча «багатофак-

торність соціальних явищ і процесів, історичність, 

сильна взаємодія між елементами соціальної сис-

теми і складний характер зв'язків, наявність суб'єк-

тивного фактору і цілеспрямованість соціальних 

систем зумовлюють істотну відмінність соціальних 

моделей як інструмента пізнання від моделей, що 

використовуються в природних і технічних науках» 

[7, с. 167], метод моделювання залишається одним 

з небагатьох специфічних методів, що дозволяють 

на моделях, а не в реальному житті «програвати» 

різні соціальні сценарії.  

Моделюванню проблемних ситуацій присвя-

чено цілий напрям у психологічній науці. Ство-

рення позитивних умов для зміни особистісних 

якостей людини, профілактика прецедентів у лю-

дей з нестійкою системою психіки, пошук оптима-

льних умов реабілітації людей, які зазнали насиль-

ства – ось неповний перелік проблем, у вирішенні 

яких дослідники звертаються в першу чергу до ме-

тоду моделювання – щоб уникнути збоїв, негатив-

них відхилень і непередбачуваних наслідків [1, с. 

14]. 

З цього приводу, М. Ярмаченко зазначає, що 

моделювання лежить в основі будь-якого методу 

наукового дослідження – як теоретичного, при про-

веденні якого дослідник використовує різнопланові 

знакові, абстрактні моделі, так й при проведенні 

експериментального дослідження, в якому застосо-

вуються предметні моделі [4, с. 323]. Це такий зага-

льнонауковий метод дослідження, при якому ви-

вчається образ об’єкта пізнання (умовний чи уяв-

ний: абстракція, зображення, формула, схема, план, 

блок-схема алгоритму тощо) у вигляді моделі, але 

результат вивчення моделі переноситься на об’єкт. 

Таким чином, моделювання є процес побудови мо-

делі або дослідження об’єктів пізнання на їх моде-

лях. 

Моделювання передбачає побудову та дослі-

дження моделей об’єктів, явищ, процесів, що реа-

льно існують, з метою: 

- визначення або покращення характеристик 

об’єктів пізнання; 

- раціоналізації способів побудови; 

- управління і прогнозування. 

Аналіз наукової літератури показав, що в су-

часних педагогічних дослідженнях широко викори-

стовується метод моделювання. Цей універсальний 

метод пізнання сприяє дослідженню складних пе-

дагогічних систем, відображаючи в модельних уяв-

леннях їх сутнісні характеристики, структуру, ос-

новні компоненти і взаємозв'язки. 

На думку В. Михеєва, розповсюджене застосу-

вання методу моделювання в педагогічних дослі-

дженнях можна пояснити «різноманіттям його гно-

сеологічних функцій, що зумовлює вивчення педа-

гогічних явищ і процесів на спеціальному об’єкті – 

моделі, яка є проміжною ланкою між суб’єктом – 

педагогом, дослідником і предметом дослідження, 

тобто певними властивостями і відношеннями між 

елементами навчально-виховного процесу» [2, с. 5]. 

Педагогічне моделювання в широкому сенсі – 

педагогічний конструкт і ресурс верифікації якості 

науково-педагогічного пошуку моделі розвитку та 

освіти, що гарантує багатовимірність порівняння, 

зіставлення, оптимізації можливостей самореаліза-

ції, співробітництва, розвитку і спілкування особи-

стості. Педагогічне моделювання у вузькому сенсі 

– процес виявлення можливостей детермінації і ви-

рішення завдань розвитку в системному пошуку оп-

тимальних ресурсів і продуктів інтелектуальної та 

комбінованої праці, що визначають умови і можли-

вості персоніфікованого співробітництва та само-

реалізації, соціалізації і спілкування. Педагогічне 

моделювання в локальному розумінні – метод нау-

ково-педагогічного дослідження, що деталізує та 

уточнює можливість якісного виявлення і вирі-

шення освітніх завдань. 

С. Мельник, описуючи процес моделювання 

педагогічних процесів, зауважує, що він склада-

ється з певних етапів:  

1) постановка мети розв’язання педагогічної 

проблеми за допомогою моделі;  

2) визначення основних компонентів педагогі-

чної системи, які становлять її сутність;  
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3) виявлення об’єктивно існуючих взає-

мозв’язків між компонентами системи;  

4) переведення компонентів системи абстракт-

ною мовою (символікою); 

5) вибір способів зображення моделі та її побу-

дова [2, с. 26].  

Отже, метод моделювання дозволяє дослід-

нику чітко виділити структурні компоненти, які ут-

ворюють цілісну систему, схематично відобразити 

відношення та зв’язки між визначеними компонен-

тами, визначити методи, форми, системи оцінки 

об’єкта дослідження.  

Для того щоб дослідник мав можливість вико-

ристання розробленої ним моделі, дослідники ви-

значають низку вимог до її побудови. Перша ви-

мога – це достатній рівень співвідношення середо-

вища з моделлю. Йдеться про те, що модель має 

бути узгоджена з науковим середовищем, в якій їй 

належить функціонувати. Інший момент полягає у 

тому, що необхідно в самому середовищі створити 

передумови для функціонування побудованої мо-

делі. Друга вимога – це певна простота моделі, що 

використовується. З одного боку, вона повинна ві-

дображати всю багатоаспектність реальної ситуа-

ції. З іншого, простота моделі зумовлена необхідні-

стю використання її як певного робочого інструме-

нту, який має бути очевидним і зрозумілим. 

Третьою вимогою є адекватність моделі, що озна-

чає, що вона має бути ємкісною, чіткою та реаль-

ною [8, с. 136]. 

Отже, враховуючи вищесказане, доцільно зро-

бити висновок про те, що метод моделювання є од-

ним з найбільш прийнятних адекватних, об'єктив-

них і надійних методів наукових досліджень, що 

дозволяють максимально об'єктивно і всебічно ана-

лізувати явища або процеси у педагогічній науці 

при мінімальних втратах і ризиках. 
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 Фольклор – является основным средством 

народной педагогики [1, c.04]. Народная педаго-

гика – это учебный предмет и вид деятельности 

взрослых по воспитанию подрастающего поколе-

ния, совокупность и взаимосвязь представлений и 

идей, взглядов, мнений и убеждений, а также навы-

ков и приемов народа по вопросам развития воспи-

тания и обучения подрастающего поколения, отра-

женных в народном творчестве. Это и менталитет 

нации по отношению к подрастающему поколе-

нию, и воспитательные традиции в семье и обще-

стве, и связь и преемственность поколений [9, c.09]. 

На основе народного фольклора были сформи-

рованы этико-педагогические идеи: уважение к 

старшим, трудолюбие, толерантность, доброжела-

тельность, терпимость к чужому мнению [18, c.40]. 

Толерантность, терпимость, добродетель-

ность, как традиционные христианские доброде-

тели, постепенно стали отличительными чертами 

россиян. Более того, они соседствуют с такими ка-

чествами, как личное достоинство, целенаправлен-

ность, активность [9, c.119]. 

Устное народное творчество с воспитываю-

щим содержанием, бытовые традиции, праздники, 

русская классическая литература – это те понятия, 

которые оказывают огромное влияние на формиро-

вание национального характера. Он способствует 

творческому развитию детей и молодежи в мире 

былин, сказок, преданий. Пословицы и поговорки 

могут служить основанием для нравственных запо-

ведей, помогая развивать мышление, логику, инте-

рес к истории и культуре народа [20, c. 80]. 

Средства фольклора чрезвычайно богаты и 

разнообразны по тематике и содержанию, музы-

кальному строю, композиции, характеру исполне-

ния. Яркие образы добра и зла в песнях и сказках 

доступны и понятны детям. Причем сказки и песни 

дети не просто слушают, они сами вовлекаются в 

сказочную игру, они – участники и постановщики 

музыкально-игровых и вокально-пластических 

композиций, сказок, кукольных спектаклей. В про-

цессе игры ребенок органично познает новые об-

разы, приобретает умения и навыки, развивает 

свою фантазию.  

Таким образом, приобщение к народному 

творчеству оптимизирует фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект, то есть. формирует уни-

версальные способности, важные для любых сфер 

деятельности.  

 В наше время, когда вопросы нравственного, 

эстетического воспитания встают особенно остро, с 

детских лет необходимо развивать эмоциональное 

восприятие произведений искусства, это будет про-

буждать в ребёнке творческое начало, самостоя-

тельность мысли, формировать эстетическое вос-

приятие мира. 

Фундамент психофизического благополучия 

ребёнка, определяется успешностью его общего 

развития в дошкольный период детства, закладыва-

ется в раннем возрасте. На наш взгляд, необходимо 

возродить лучшие образцы народной педагогики. 

Фольклор - одно из действенных и ярких средств, 

таящие огромные дидактические возможности [27, 

стр. 80]. 

Загадка — жанр народного творчества, кото-

рый, как пословицы и поговорки, также относится 

к малым фольклорным формам. Ценность загадок 

состоит в их образности, художественности и поэ-

тичности. 

В нелепицах все нарочно перепутано, переме-

шано, соединено то, что соединиться никак не мо-

жет.  

Нескладухи - различные стихотворные произ-

ведения, в которых специально нарушается риф-

мовка. Оба эти жанра рассматриваются вместе, по-

тому что почти всегда, чтобы было смешнее, не-

складное и нелепое соединяются в одном и том же 

произведении. На свое творчество ребята тратят не-

мало времени. Их жизнь становится богаче, разви-

ваются интеллект, чувство вкуса, чувство юмора. 

Колыбельные песни - в народе их называют 

байками. Старинное значение этого слова шептать, 

заговаривать. 

Пестушки - это пестовать, нянчить, растить, 

ходить за кем-либо, воспитывать, носить на руках. 

Проснувшегося ребёнка, когда он потягивается, 

гладят. В пестушках лежит образ маленького ре-

бёнка, "Потягушки, потягушки!  

Потешки - песенки, сопровождающие игры 

ребёнка с пальцами, ручками и ножками (“Ла-

душки” и “Сорока”) в этих играх есть уже нередко 

“педагогическое” наставление, “урок”. С помощью 

потешек можно развивать фонематический слух, 

так как они используют звукосочетания – наиг-

рыши, которые повторяются несколько раз в раз-

ном темпе, с различной интонацией, причем испол-

няются на мотив народных мелодий.  

Прибаутки – это небольшие стихотворения, 

обычно веселые и смешные по содержанию. Они 

напоминают сказки в стихах. Помимо того, что 

прибаутки помогают ребенку познавать окружаю-

щий мир в веселой игровой форме, они развивают 

в нем позитивное восприятие. В прибаутках для де-

тей используются слова, которые несут сильную 

эмоциональную окраску, настраивая ребенка на бу-

дущее здоровье, счастье и радость. В прибаутках 

обязательно есть сюжет. 

Скороговорки (чистоговорки) – короткие 

стишки, незаметно обучающие детей правильной и 

чистой речи. Не каждому из нас удается повторить 

скороговорку с первого раза без ошибки, но веселая 

словесная игра увлекает. Скороговорки помогают 

правильно и чисто проговаривать труднопроизно-

симые стихи и фразы, знакомят с богатством рус-

ского языка, с новыми поэтическими фразами. 

Считалки – коротенькие стишки, служащие 

для справедливого распределения ролей в игре, при 

этом решающее значение имеет ритм. Считалки 

имеют короткий стих (от 1 до 4 слогов). Главная 

особенность считалки – четкий ритм, возможность 

кричать раздельно все слова [20, c.133]. 

Анализ фольклорных текстов показывает, что 

народные произведения, адресованные малышам, 

обеспечивают системный подход к ознакомлению с 

окружающим через приоритетную ориентацию на 
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человека и виды его деятельности. Именно это от-

крытие внутреннего богатства фольклорных тек-

стов для маленьких приводит к выводу, как зна-

чимы народные произведения, особенно сказки, в 

качестве действенного метода гуманизации воспи-

тательного процесса. 

Таким образом, использование малых форм 

фольклора в речевом развитии детей вполне оправ-

дывает себя. Благодаря устному народному творче-

ству повышается интерес младших школьников к 

занятиям, совершенствуется фонетико-фонемати-

ческое развитие, у ребенка появляется чувство 

ритма, развивается чуткость к языку, они учатся 

пользоваться различными средствами, отбирать 

нужные слова, постепенно овладевая образной си-

стемой языка.  

Уже в дошкольном возрасте закладывается тот 

фундамент познавательной деятельности, на кото-

ром будет строиться дальнейшее постижение и 

тайн природы и величия человеческого духа. Это 

только начало жизненного пути. И пусть уже в са-

мом начале этот путь будет освещен солнцем 

народного поэтического творчества. 
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Анотація. 

У статті досліджено проблему формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи на орфоепічному рівні в межах вищого навчального закладу. Вивчено вимоги, які ставить суспільс-
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вимови у мовленні студентів та визначено шляхи удосконалення рівня мовної освіти відповідно до сучас-

них вимог. Доведено значення правильної вимови в контексті формування якісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців в галузі освіти.  

Abstract. 

The article deals with the problem of forming the language competence of future students of elementary 

school at the pronouncing level within the higher educational institution. The requirements, which put society in 

front of modern teacher of elementary school, are studied. The correspondence of the level of linguistic prepara-

tion of the future teacher to the modern needs of society is analyzed. The article raised the problem of pronouncing 

literacy of primary school teachers. We found the reasons of violation of literary speech pronunciation of students 

and the ways of improving the level of language education in accordance with modern requirements. We proved 

the importance of correct pronunciation in the context of qualitative training of future specialists in education. 
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Постановка проблеми. Не потребує доведень, 

що наявність в мові загальноприйнятих норм свід-

чить про високий рівень її розвитку. Дотримання 

цих норм є одним із показників відповідного рівня 

мовної грамотності. Одними із основних мовних 

норм, які є невід’ємною складовою культури мов-

лення, є орфоепічні норми. Оволодіння нормами лі-

тературної вимови – одна з умов якісної професій-

ної підготовки майбутніх педагогів. «Орфоепічні 

норми мають велике суспільне значення, оскільки 

саме завдяки правильній вимові мова стає зручним 

засобом спілкування. Дотримання норм літератур-
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ної вимови є одним із показників загальної куль-

тури особистості, створює необхідні передумови 

для ефективного користування літературним мов-

ленням у різних сферах суспільної практики – від 

побуту до закладів освіти, науки, культури, держа-

вного управління» [1, с.114]. У цьому контексті ва-

жливим сьогодні видається дослідження питання 

рівня орфоепічної грамотності майбутніх учителів 

початкової школи, які формуватимуть мовну ком-

петентність учнів. Водночас досить актуальним є 

також вивчення проблеми формування мовної ком-

петентності безпосередньо й майбутніх учителів 

початкової школи. Відомо, що цю ключову компе-

тентність варто досліджувати на різних мовних рі-

внях. Однак не викликає сумнівів, що орфоепічний 

рівень посідає одне із провідних місць у якісній 

професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Варто зазначити, що у наш час відбувається 

посилення уваги до мовної освіти вчителів. Відомо, 

що з 2018 року в нашій країні відбулись докорінні 

зміни. Розпочато впровадження концепції «Нова 

українська школа». Фундаментальною ідеєю цієї 

концепції є те, що найбільш успішними на ринку 

праці будуть фахівці, які вміють ставити мету та до-

сягати її, навчатися впродовж життя, співпрацю-

вати в команді, можуть критично мислити, спілку-

ватися в багатокультурному середовищі, володіти 

сучасними технологіями. 

Аналіз актуальних досліджень. Питання ви-

вчення формування мовної компетентності на ор-

фоепічному рівні майбутніх учителів початкової 

школи варто розглядати в педагогічному, лінгвісти-

чному та лінгводидактичному аспектах. Так, про-

блему компетентнісного підходу в освіті досліджу-

вали такі вчені, як-от: (Бібік Н., Ващенко Л., Єрма-

ков І., Локшина О., Савченко О., Пометун 

О., Овчарук Л., Рашкевич Ю., Хомський Н., Хутор-

ський А. та інші). Питання щодо орфоепічних норм 

та причин їхнього порушення висвітлено у працях 

вітчизняних мовознавців (Бондар О., Горпинич В., 

Єрмоленко С., Лобода В., Микитин М., Погрібний 

М., Тоцька Н., Фащенко М.). У контексті реалізації 

компетентнісної парадигми сучасної мовної освіти 

у вищій школі важливими є розвідки відомих укра-

їнських лінгводидактів (Біляєва О., Пентилюк М., 

Климової К. та інші). Однак попри те, що все ж іс-

нує низка сучасних розвідок щодо формування мо-

вної компетентності майбутніх фахівців в галузі 

освіти, проте вкрай мало досліджена саме проблема 

орфоепічної грамотності майбутніх учителів поча-

ткової школи. 

Мета статті – дослідити питання формування 

орфоепічної грамотності майбутніх учителів поча-

ткової школи як невід’ємної складової якісної мов-

ної підготовки. 

Методи дослідження. У дослідженні застосо-

вано теоретичні та емпіричні методи. У межах тео-

ретичних методів здійснено аналіз і синтез літера-

тури з дидактики, лінгводидактики, з українського 

мовознавства; аналіз державних документів у га-

лузі мовної освіти; аналіз обсягу і змісту підручни-

ків та навчальних посібників з української мови для 

студентів педагогічних спеціальностей вищих нав-

чальних закладів; аналіз усного мовлення майбут-

ніх учителів початкової школи; аналіз і синтез пе-

редового досвіду роботи науковців, викладачів фі-

лологічних дисциплін педагогічних факультетів 

вищих навчальних закладів. За допомогою емпіри-

чних методів проведено усне опитування студентів, 

інтерв’ювання, анкетування та тестування. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 

проблеми формування орфоепічної грамотності 

майбутніх спеціалістів вимагає висвітлення лінгві-

стичної складової цього питання. Так, термін «ор-

фоепія» в сучасному мовознавстві вживають у двох 

значеннях: по-перше, це розділ науки про мову, що 

вивчає правила літературної вимови; по-друге, це 

сукупність норм літературної вимови. Правила ук-

раїнської орфоепії визначено відповідно до законо-

мірностей фонетичної системи української літера-

турної мови. Вони відбивають звукові зміни в мов-

леннєвому потоці, регулюють вимову звуків, 

звукосполучень у певних фонетичних позиціях. Ва-

рто зазначити, що сучасні орфоепічні норми скла-

дено на південно-східній діалектній основі (зок-

рема, здебільшого вони відповідають середньонад-

дніпрянському говорові). Однак сучасні орфоепічні 

норми віддзеркалюють також особливості вимови й 

інших діалектів. Мовознавці стверджують, що «ор-

фоепічні норми характеризуються великою стійкі-

стю» [1, с. 114]. Проте вони можуть поступово змі-

нюватися та удосконалюватися відповідно до змін і 

вдосконалень фонетичної, особливо лексичної та 

граматичної систем мови. Норми літературної ви-

мови висвітлено в навчальних посібниках та підру-

чниках із сучасної української літературної мови 

[3; 6]. Тому основне завдання майбутніх спеціаліс-

тів знати їх і, головне, дотримуватися у процесі спі-

лкування. Важливим моментом є також сформу-

вати розуміння у майбутніх учителів, що в процесі 

професійної діяльності варто удосконалювати свої 

знання відповідно до змін, які відбуваються в мові, 

зокрема й в орфоепії. У цьому контексті важливо 

наголосити на тому, яке значення має літературна 

вимова в педагогічній діяльності. По-перше, унор-

мованість вимови – це важлива ознака усного літе-

ратурного мовлення. Тут логічно порівняти зі зна-

ченням орфографічних норм щодо писемної форми 

літературної мови. По-друге, літературна вимова – 

зразкова вимова, нормалізована, а значить це ви-

мова, яка не має просторічних, діалектних та сур-

жикових ознак. Така вимова – це важливий показ-

ник загальної культури людини, а особливо вчителя 

початкової школи, який закладатиме основи прави-

льної вимови учнів. 

У результаті дослідження (усного опитування 

студентів, інтерв’ювання) можемо зазначити, що у 

мовленні сучасних студентів спостерігаємо чис-

ленні відхилення від орфоепічних норм. Тому важ-

ливим видається з’ясувати причини порушення цих 

норм. Найбільш вагомою причиною цього є вплив 

діалектного оточення. Результати дослідження за-

свідчують, що більше порушень спостерігаємо се-

ред студенів, які проживають не в місті, а в сільсь-

кій місцевості. Так, у дослідженні брало участь 90 
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студентів І, ІІ та ІІІ курсів денної форми навчання 

спеціальності «Початкова освіта» (м. Миколаїв). 

Серед них 45 студентів, які проживають у місті, та 

45 студентів, які проживають у сільській місцево-

сті. За результатами дослідження маємо такі показ-

ники: 1) серед студентів, що проживають у місті: рі-

вень А (90 – 100 балів) – 5 %; рівень В (80 – 89 ба-

лів) – 15 %; рівень С (65 – 79 балів) – 35 %; рівень 

Д (55 – 64 бали) – 35%; рівень Е (50 – 54 бали) – 10 

%; 2) студенти, які проживають у сільській місце-

вості: рівень А (90 – 100 балів) – 0 %; рівень В (80 

– 89 балів) – 17 %; рівень С (65 – 79 балів) – 32 %; 

рівень Д (55 – 64 бали) – 38%; рівень Е (50 – 54 

бали) – 13 %; 

Наслідком неправильної вимови є вплив бли-

зькоспорідненої мови. Якщо в західних регіонах 

України актуальним є вплив польської мови, то в 

південних і східних регіонах, безумовно, російсь-

кої. Загалом явище російсько-української мовної 

інтерференції відбито не тільки в мовленні студен-

тів, а й школярів, учителів шкіл та навіть виклада-

чів вищих навчальних закладів. Так, спостерігаємо 

так зване «акання». Згідно з українськими орфоепі-

чними нормами (на відміну від російських) голос-

ний [о] як в наголошеній, так і в ненаголошеній по-

зиції не наближається до [а]. Нормативним в укра-

їнській мові є така вимова: м[о]локо, в[о]да, 

д[о]дому, г[о]лова (не вимовляємо [оª]). У російсь-

кій мові відповідає нормі інший варіант: олень – 

[а]лень, опоздать – [а]п[а]здать, сорока – с[а]рока, 

молоко – м[а]л[а]ко. Натомість ненаголошений [о] 

в українській мові за правилами може наближатися 

до [у] перед складом із наголошеними [у] або [і]: 

к[оʸ]жу́́́́х, з[оʸ]зу́́ля с[оʸ]бі́́. 

Відповідно до українських орфоепічних пра-

вил дзвінкий приголосний в кінці слова та складу 

вимовляємо дзвінко: ду[б], сні[г], моро[з], 

кни[ж]ка. У російській мові навпаки дзвінкі приго-

лосні в кінці слова оглушуються: стол[п] – столб, 

сне[к] – снег, рука[ф] – рукав. Такі протилежності у 

вимові двох мов призводять до численних пору-

шень у мовленні студентів. Такий тип помилок на-

лежить до фонологічних вимовних помилок. Поми-

лки такого типу не тільки спотворюють нормати-

вну вимову, а й спричинюють неправильне 

розуміння слова. Наприклад, слово гриб вимовля-

ємо за нормами – гри[б]. Якщо порушити норми, 

отримуємо слово з іншим значенням – гри[п] (хво-

роба). 

В українській орфоепії розрізняють звуки [г] 

(гортанний, щілинний) та [ґ] (задньоязиковий, про-

ривний). Як і інші звуки, вони здатні диференцію-

вати лексичне значення певних слів: гніт (утиск) – 

ґніт (у свічці), грати (на скрипці) – ґрати (залізні). 

Тому майбутньому вчителеві необхідно не тільки 

знати особливості вимови цих звуків, дотримува-

тися їх у мовленні, а й уміти пояснити школярам 

їхнє значення у розмежуванні різних слів. Однак 

спостерігаємо, що внаслідок впливу російської 

мови проривний звук [ґ] вимовляють не тільки в 

тих словах, де це відповідає нормі (ґанок, ґудзик, 

ґава, ґринджоли, ґрати, ґрунт тощо), а й в інших, 

які не вживаються з цим звуком (говір, герої, гра-

ються, гріє тощо). Найбільш поширеною є ця про-

блема саме серед студентів, які проживають в місті. 

Крім цієї причини, існує ще й інша. Варто зазна-

чити, що літеру ґ взагалі було вилучено з алфавіту 

(з 1933 року до 90-х років цієї літери не було в ук-

раїнській абетці). Це позначилося на сучасній нор-

мативній вимові цього звука. Тобто, у тих словах, 

де є нормативною вимова звука [ґ] (аґрус, ґелґо-

тати, ґедзь), вимовляють [г]. 

Під впливом російської мови пом’якшують у 

вимові шиплячий приголосний [ч]: ні[ч̓], пі[ч̓], 

[ч̓]ому, [ч̓]ого, кур[ч̓]а. Згідно з орфоепічними нор-

мами української мови шиплячі приголосні [ж], [ч], 

[ш] вимовляємо твердо. Тому нормативною буде 

така вимова: ні[ч], пі[ч], [ч]ому, [ч]ого, кур[ч]а. 

Проте варто зауважити, що ці приголосні можуть 

бути пом’якшеними перед [і]: [ж̓]інка, гру[ш̓̓]і, 

[ч̓]ітко. З цієї ж причини спостерігаємо відхилення 

від норми у вимові звука [р]. Так, за українськими 

нормами цей звук у кінці слова та складу вимовля-

ємо твердо: ліка[р], буква[р], секрета[р], пові[р]те. 

Однак на зразок російської вимовляють: ліка[рˈ], 

буква[рˈ], секрета[рˈ], пові[рˈ]те.  

Порушення правил вимови також спричинено 

впливом правопису. Часто школярі та студенти на-

магаються у вимові копіювати написання слів. На-

приклад, слова сміється, смієшся, бавишся, братс-

тво, вимовляється вимовляють так, як і пишуть. 

Проте відповідно до орфоепічних норм варто вимо-

вляти так: [см̓іjецˈ:а], [см̓іjесˈ:а], [бавиᵉсˈ:а], [брац-

тво], [виᵉмоўлˈаjецˈ:а]. Крім цього, внаслідок графі-

чного впливу спостерігаємо окрему вимову звуків 

[д], [з] та [д], [ж] на місці африкат [д̑з], [д̑ж]. При-

чиною цього є позначення їх на письмі двома бук-

вами. Тому за українськими нормами маємо вимов-

ляти слова дзвін, джміль, дзвякнути, джбан, дзиґа: 

[д̑зв̓ін], [д̑жм̓ілˈ], [д̑зв̓а́́кнутиᵉ], [д̑жбан], [д̑зи́́ґа]. Від-

повідно майбутні вчителі повинні не тільки знати ці 

правила вимови, а й дотримуватися їх у своєму спі-

лкуванні. Однак є випадки, коли сполучення літер 

дж та дз позначають два звуки. Це відбувається за 

умови, коли вони належать до різних морфем. Так, 

у словах типу підземелля, підзахисний, підзаголовок 

сполучення дж та дж позначатимуть окремі звуки. 

Тому доречним тут буде запропонувати студентам 

низку вправ, де потрібно розподілити слова з бук-

восполученнями дж та дз на дві групи: перша група 

– буквосполучення, які позначають один звук; 

друга група – буквосполучення, що позначають два 

звуки.  

У мовленні студентів, зокрема мешканців мі-

ста, можемо визначити ще один тип помилок. По-

милки такого типу належать до фонетичних вимов-

них помилок і полягають у неправильному викори-

станні варіацій фонем. Так, українська орфоепія 

допускає вимову приголосного [тˈ] з наближенням 

до [цˈ] за умови, якщо [тˈ] стоїть після [сˈ] у словах 

типу стіна [сˈтцˈіна] або радість [радˈісˈтцˈ]. Проте 

у таких словах, як життя і тіло наближення при-

голосного [тˈ] до [цˈ] є порушенням українських ор-

фоепічних норм. Тому не можна вимовляти: 

життя [жиетцˈ:а] або тіло [тцˈіло].  
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Таким чином, у мовленні сучасних студентів 

можемо констатувати численні відхилення від ор-

фоепічних норм української мови, які насамперед 

пов’язані з відповідною сферою спілкування, впли-

вом іншої мови, просторіччя, діалектів, орфографії 

та й, найголовніше, недостатнім знанням вимовних 

норм. У цьому контексті постає логічне запитання: 

чому маємо такий рівень знань серед сучасної мо-

лоді? Адже не такі вимоги ставить суспільство 

щодо майбутнього вчителя початкової школи.  

Студенти спеціальності «Початкова освіта» 

вивчають матеріал щодо орфоепічних норм сучас-

ної української мови в межах курсів «Сучасна укра-

їнська літературна мова з практикумом» (розділ 

«Орфоепія») та «Українська мова (за професійним 

спрямуванням) (тема: Мовні норми). Відомо, що 

згідно з новими тенденціями, упродовж декількох 

останніх років відбувається значне скорочення ау-

диторних годин. Значну частину матеріалу (приб-

лизно 70 % відсотків) за робочими програмами ро-

зподілено на самостійне опрацювання. Тому, як 

правило, розділ «Орфоепія» пропонують на само-

стійне опрацювання. Однак не викликає заперечень 

теза про те, що саме орфоепічні норми варто було б 

вивчати в межах аудиторної роботи. Зокрема, важ-

ливим є опрацювання матеріалу саме на лекції, де 

студентам ґрунтовно висвітлили б теоретичну скла-

дову цієї важливої теми. Також не меншої вартості 

мають і практичні заняття, на яких необхідно засто-

совувати різні види робіт та завдань щодо вироб-

лення орфоепічних навичок студентів. Важливою в 

цьому контексті є та мовна атмосфера, у якій про-

ходитиме практичне заняття. Тут, актуальним є ви-

користання аудіо та відеозаписів, унаслідок чого 

студенти слухатимуть зразки нормативної вимови. 

Необхідно також пропонувати тестові завдання, рі-

зні запитання щодо перевірки знань теоретичного 

матеріалу з цієї теми. Крім цього, варто урізномані-

тнювати практичну роботу та пропонувати за-

вдання наступного характеру: 1) запишіть слова 

фонетичною транскрипцією (використання фоне-

тичної транскрипції дає можливість віддзеркалити 

у письмовій формі вимову того чи іншого звука, 

складу, слова чи цілого тексту); 2) відпрацюйте ви-

мову зазначених слів; 3) зробіть відеозапис най-

більш досконалого варіанта вимови, який відпові-

датиме чинним орфоепічним нормам; 4) запишіть 

слова фонетичною транскрипцією та з’ясуйте, у 

яких позиціях відбувається наближення [о] до [у], 

[е] до [и], [и] до [е]; 5) запишіть слова у дві колонки: 

ті, в яких звуки вимовляємо чітко, ті, де певні звуки 

вимовляємо з наближенням; 6) слова, які подано у 

фонетичні транскрипції, записати орфографічно; 7) 

зазначте, який фонетичний запис слів відбиває но-

рмативну вимову; 8) установіть відповідність між 

кількістю букв та звуків у поданих словах; 9) запи-

сати слова, які ви вживаєте у своєму мовленні, і які 

викликають у вас сумніви щодо нормативної ви-

мови (правильність вимови перевірити за орфоепі-

чним словником); 10) прочитати слова та розподі-

лити їх за відповідними нормами вимови. Крім 

цього, не менш ефективною також є робота зі слов-

никами. Студенти повинні знати відповідні лекси-

кографічні джерела, та використовувати їх в пода-

льшій педагогічній діяльності [2; 6]. 

Висновки та перспективи подальших нау-

кових розвідок. Таким чином, щоб реалізувати всі 

види робіт та зазначених завдань, необхідно щонай-

менш одне лекційне та одне практичне заняття з 

теми «Орфоепія». Відповідно до чинних робочих 

програм вивчення цієї теми відбувається або в ме-

жах опрацювання інших тем або взагалі винесено 

на самостійне опрацювання. Не викликає сумнівів, 

що саме зразки правильної вимови можна почути в 

процесі фахового спілкування, а виробити відпові-

дні уміння, навички під час відповідної аудиторної 

роботи. Самостійне ж опрацювання цієї теми вкрай 

мало сприятиме формуванню відповідного рівня 

знань.  

Необхідно зауважити, що орфоепія безпосере-

дньо пов’язана з вченням про звукову систему 

мови, тобто фонетикою. Водночас орфоепія тісно 

пов’язана й з акцентологією (розділ мовознавства, 

який вивчає норми наголошення слів). Тому фор-

мування мовної компетенції на орфоепічному рівні 

може відбуватися за умов ґрунтовного вивчення за-

значених мовних розділів.  

Сьогодні, коли актуальним є питання форму-

вання мовної компетентності майбутнього вчителя, 

досить гостро постає проблема орфоепічної грамо-

тності майбутніх фахівців. Адже не викликає сум-

нівів, що орфоепічна компетенція є складовою фа-

хової мовної підготовки майбутніх педагогів. Ві-

домо, що мовна компетентність вчителя не 

визначається тільки цією складовою. У цьому кон-

тексті варто зазначити, що важливим є також фор-

мування мовної компетентності на всіх мовних рів-

нях, зокрема фонетичному, лексичному, фразеоло-

гічному, морфологічному та синтаксичному. Однак 

орфоепічна грамотність є чи найважливішою озна-

кою професійного мовлення вчителя. 

Вивчення питання формування мовної компе-

тентності майбутніх учителів початкової школи (на 

орфоепічному рівні) потребує більш ґрунтовного 

дослідження. Адже сьогодні, як ніколи, суспільство 

вимагає професійного вчителя, який відповідатиме 

всім вимогам сучасності.  
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Abstract. 
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Богатый словарный запас, хорошо развитая 

речь служит одним из важнейших средств активной 

деятельности человека в современном обществе, а 

для младшего школьника средством успешного 

обучения в школе. 

Развитие словарного запаса младших школь-

ников – одна из важнейших задач школы, особенно 

начальной. На качество усвоения образовательной 

программы младшими школьниками наравне с фи-

зическим и интеллектуальным развитием влияет и 

степень сформированности их речи. Актуальность 

проблемы развития лексико-семантической сто-

роны речи упоминается в работах Г.В. Бабиной, 

Р.И. Лалаевой, Т.В. Тумановой, Ж.В. Антиповой и 

др. Важность этого вопроса обусловлена неоспори-

мой связью речи и мышления, отражением в речи 

представлений ребенка об окружающей действи-

тельности. 

Дети с нормативным речевым развитием к мо-

менту поступления в школу владеют следующими 

лексико-семантическими компетенциями: 

 лексикой (количественным и качествен-

ным объемом словаря, проявляющегося в усвоении 

родовидовых отношений, оперировании синони-

мами, антонимами, освоении многозначности и 

омонимии, появлении в речи абстрактных суще-

ствительных, фразеологизмов); 

 лексико – семантическими инновациями 

(расширение и сужение значений, образование пе-

реносимых значений путем метафорических и ме-

тонимических переносов, осуществление ассоциа-

тивных замен); 

 метаязыковой деятельностью (понимание 

и толкование значений слов, наличие вопросов, ка-

сающихся этимологии слов, осознание различных 

языковых явлений) [2, 5]. 

Общее недоразвитие речи затрагивает все ком-

поненты речевой системы (звуковые, смысловые) 

[1, с.115]. Если логопедическая работа по коррек-

ции недостатков в речевом развитии не имела место 

в раннем и дошкольном возрасте, либо была не 

столь эффективна, то она должна иметь продолже-

ние и в начальной школе. 

В практике работы логопедов общеобразова-

тельных школ сегодня очень часто встречаются 

обучающиеся, имеющие ОНР (3-й, 4-й уровни ре-

чевого развития). У этих детей, как правило, отме-

чается бедный, недифференцированный словарный 

запас, выражающийся в неточном употреблении 

слов, их заменах, пропусках в потоке речи [1, 6]. 

Этот факт оказывает существенное влияние на ка-

чество обучения, поэтому проблема развития лек-

сико-семантической составляющей речи у млад-

ших школьников с ОНР остается актуальной и тре-

бует внимания со стороны педагогов. 
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Лексико-семантический компонент, отражаю-

щий формирование понятий и связей слов в семан-

тике, связан «… с развитием мышления и других 

психических процессов» [3]. 

На современном этапе развития науки в вопро-

сах изучения и коррекции лексико–семантической 

стороны особенно актуальным является психолинг-

вистический подход, так как научно подтверждена 

связь сформированности лексико- семантических 

представлений и степени развития когнитивных 

механизмов (мышления, сознания, памяти) [4]. 

В логопедической работе сегодня реализуются 

различные методики и методические рекомендации 

по развитию лескико–семантических средств языка 

у детей с ОНР (Н.С Жукова, Л.А. Тишина, Л.Н. 

Ефименкова, Т.А. Ткаченко, Лалаева Р.И., Тума-

нова Т.В., Якушева В.В., Т.Б. Александрова, Мич-

кова Ю.Д. и другие). Авторы отмечают, что пред-

ложенные ими методические походы позволяют 

успешно корректировать лексико-семантические 

нарушения при ОНР в устной и письменной речи. 

Анализируя некоторые методические разра-

ботки, мы сделали попытку систематизировать 

виды заданий и упражнений по развитию лексико-

семантического строя речи, представив их по раз-

делам (табл.1). 

Таблица №1. 

Виды заданий и упражнений по развитию лексико-семантического строя речи 

у детей с ОНР 

Раздел работы над лексико-се-

мантическим строем 
Виды заданий и упражнений 

Расширение объема словаря 

 Подбор обобщающего слова 

 Выбор слова или картинки по заданной тематике 

 Называние предмета по его назначению 

 Объяснение назначения предмета 

 Выбор правильного ответа из предложенных (от 3-х до 5-ти) 

 Описание предмета 

 Называние предмета по его описательной характеристике 

 Работа с синонимами, антонимами 

 Работа над многозначными словами 

 Работа с омонимами 

 Подбор максимального количества слов по морфологическим при-

знакам 

 Творческая деятельность: придумывание загадок описательного 

характера к различным объектам 

Формирование структуры зна-

чения слова 

 Нахождение лишнего предмета 

 Называние (исключение) лишнего слова 

 Сравнение предметов по форме, цвету, размеру, назначению 

 Называние частей целого предмета 

 Называние предмета по его частям 

 Сравнение объектов по запаху, вкусу 

 Уточнение значения слова в соответствии с его морфемами: умень-

шительно – ласкательные формы, профессии, действия (глаголы) и т. 

д. 

 Определение живого объекта по глагольным признакам 

Формирование лексико – се-

мантической системности 

 Развитие ассоциаций  

 Подбор недостающего предмета в группе картинок 

 Подбор недостающего предмета в сюжетной картинке 

 Нахождение сходства и (или) различия в предметах (до 3-4) 

 Работа с эпитетами в форме небольших стихотворений, загадок 

 Подбор текста к картинке; побор картинки к содержанию 

 Выбор слова или картинки по ассоциативным признакам 

 Работа с деформированным текстом: подбор слова к контексту 

 Работа над сравнениями: подбор сравнительных форм слова из 

предложенных или самостоятельно 

 Подбор глаголов к существительному 

 Подбор прилагательных к существительному 

 Добавление слов в предложение, несущих грамматическую и се-

мантическую нагрузку 

 Тексты и картинки с ошибками в употреблении слов в их лексиче-

ском и семантическом значении 

 Определение содержания текста по опорным словам 
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Практические задания и упражнения для раз-

вития лексико- семантических категорий при об-

щем недоразвитии речи включаются в тематиче-

ские разделы, выстроены с учетом принципа после-

довательности, и систематичности; их 

дидактическое содержание учитывает уровень об-

щего речевого развития. 

Планомерное изучение лексики с включением 

ее в семантическое поле позволит развить мысли-

тельно-понятийный механизм языковой деятельно-

сти у детей с ОНР, который реализуется в речи по-

средством синтагматических, парадигматических, 

эпидигматических связей. Можно предположить, 

что такой системный подход к коррекции лексико-

семантических нарушений, опирающийся на пси-

холингвистические положения, даст положитель-

ную динамику в усвоении детьми семантического 

поля с входящими в него лексическими единицами. 
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Чтение – «одна из сложных и значимых форм 

речевой деятельности человека, которая выполняет 

психологические и социальные функции» [6]. В 

настоящее время чтение рассматривается как одна 

из высших интеллектуальных функций, как целена-

правленная деятельность, которая может изменять 

взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, 

влиять на поведение, совершенствовать личность. 
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В акте чтения принимают участие зрительный, ре-

чедвигательный, речеслуховой анализаторы. В ос-

нове этого процесса, по словам Б.Г. Ананьева, ле-

жат «сложнейшие механизмы взаимодействия ана-

лизаторов и временных связей двух сигнальных 

систем» [1, с. 96]. 

Однако у детей школьного возраста с речевой 

патологией, прежде всего с общим недоразвитием 

речи (далее – ОНР), отмечаются нарушения чтения. 

Исследования многих ученых, таких как А.А. Док-

шиной, А.Н. Корнева и др. указывают, что у детей 

с ОНР оказываются недостаточно сформирован-

ными предпосылки готовности к овладению чте-

нием и письмом, что обуславливает актуальность 

их формирования, коррекции, развития у данной 

категории детей [8, с. 16]. 

«Эффективность обучения грамоте, зависит от 

максимального учета возрастных особенностей и 

возможностей ребенка. Успешность в обучении 

обуславливает состояние готовности дошкольника 

к овладению грамотой» [1, с.106].  

В логопедической теории и практике при до-

статочной исследовательности, а также разработан-

ности приемов преодоления фонетико – фонемати-

ческих, лексико – грамматических нарушений и 

формирования связной речи, проблема готовности 

к овладению навыками чтения детьми с ОНР оста-

ется на сегодняшний день важной и актуальной. 

По своим психофизиологическим механизмам 

чтение является более сложным процессом, чем 

устная речь, вместе с тем оно не может рассматри-

ваться вне связи, вне единства письменной и устной 

речи. При обучении чтению ребенок, прежде всего, 

знакомится со зрительными образами букв. Запо-

минание всех букв алфавита и умение узнавать 

(идентифицировать) каждую из них является обяза-

тельным условием овладения навыком чтения. 

А. Н. Корнев в навыке чтения выделяет два ос-

новных компонента: 

- декодирование текстов, представленных в 

графической форме, перевод их в устно – речевую 

форму; 

- понимание значения письменных текстов[5, 

с.18]. 

Т. Г. Егоровым были определены 4 ступени 

формирования навыка чтения, которые различают 

по содержанию операций и действий: 

1. Овладение звукобуквенными обозначени-

ями. 

2. Послоговое чтение. 

3. Становление целостных приемов восприя-

тия. 

4. Синтетическое чтение [3, с.21]. 

Осваивая эти этапы, дети закономерно прохо-

дят эти этапы, которые различаются по психиче-

скому содержанию. 

Г. А. Каше указывает на то, что в процессе чте-

ния в первую очередь зрительно воспринимаются 

графические изображения, различаются и узнаются 

буквы, которые соотносятся с их звуковыми значе-

ниями [4, с.10].  

«Поэтому сложный процесс усвоения звуко-

буквенных обозначений начинается с познания зву-

ковой стороны речи, с различения и выделения зву-

ков речи. И только затем предлагаются буквы, яв-

ляющиеся зрительными изображениями звуков»[7, 

с. 24]. 

Р. И. Лалаева отмечает, что успешное и быст-

рое усвоение букв возможно лишь при достаточной 

сформированности следующих функций:  

- фонематического восприятия (дифференциа-

ции, различения фонем);  

- фонематического анализа (возможности вы-

деления звуков из речи);  

-зрительного анализа и синтеза (способности 

определять сходство  

и различие букв);  

-пространственных представлений;  

-зрительного мнезиса (возможности запомина-

ния зрительного образа буквы) [7, с.30].  

Таким образом, чтение – сложный психофи-

зиологический процесс, в основе которого лежат 

сложнейшие механизмы. В процессе своего форми-

рования, как всякий другой навык, чтение проходит 

ряд этапов (своеобразных ступеней), каждый из ко-

торых тесно связан с предыдущим  

и последующим, постепенно переходит из од-

ного качества в другое.  

Поэтому формирование навыка чтения осу-

ществляется в процессе длительного и целенаправ-

ленного обучения, основными условиями которого 

являются:  

- сформированность устной речи, ее фонетико-

фонематической (произношение, дифференциация 

фонем, фонематического анализа  

и синтеза) и лексико-грамматической сторон;  

- достаточное развитие пространственных 

представлений, зрительного анализа и синтеза, зри-

тельного мнезиса [4, с. 42]. 

Целью данной публикации является представ-

ление данных обследования о готовности к овладе-

нию чтением детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи (III уровень речевого 

развития). 

Экспериментальную группу составило 10 де-

тей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), 5 де-

тей с ОНР (III уровень речевого развития) – по за-

ключению ПМПК, а 5 с нормой речевого развития 

(далее - НРР). 

Методика изучения состояния готовности к 

овладению чтением была разработана на основе ди-

агностических проб: Т. А. Фотековой, Т. В. Ахути-

ной [2] , А. Н. Корнева [5], Т.Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной [9] и включала три блока. 

Задания первого блока «Обследование устной 

речи» были направлены на изучение связного вы-

сказывания, индивидуального словарного запаса, 

морфологического, словообразовательного и син-

таксического компонентов грамматики, произноси-

тельной стороны речи. 

В ходе исследования «устной речи», у детей с 

ОНР (III уровень речевого развития) были выде-

лены следующие группы ошибок: замена оконча-
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ний существительных среднего рода в именитель-

ном падеже окончанием существительных жен-

ского рода (озеро – озеры, зеркало - зеркалы); не-

правильное употребление падежных окончаний 

слов женского рода, в большей степени на мягкий 

согласный (нет мебеля, нет кроватя); ошибки при 

образовании множественного числа существитель-

ных от единственного числа (кот – коты, собака – 

собаки, ухо- уши). Так же нами было отмечено, что 

исследуемые с ОНР (III уровень речевого развития) 

в речи использовали либо простые предлоги, либо 

опускали или заменяли их (положила на стол, 

стоит стуле).  

В заданиях второго блока «Языковая и мета-

языковая способность» изучались возможности 

обобщения, категоризации языковых явлений, ана-

лиза и синтеза. 

В этом блоке заданий, 40% от общего числа ис-

пытуемых, показали положительные результаты. У 

них сформированы умения обобщать, выбирать фо-

нетические, лексические и грамматические еди-

ницы. Также, эти дети успешно справились с зада-

ниями количественного, позиционного анализа, 

синтеза. 

Остальные: 60% показали и отрицательные и 

положительные результаты. Некоторые дети испы-

тывали затруднения при обобщении, категориза-

ции. Другая часть, детей не справилась с заданиями 

на частичный анализ языковых единиц. 

Третий блок заданий «Невербальные предпо-

сылки обучения письму и чтению» был направлен 

на изучение гностических зрительных функций, ви-

зуально-пространственной ориентировки, про-

странственно-временных представлений, мотор-

ных функций и графомоторных навыков. 

Для оценки правильности выполнения каж-

дого задания авторами статьи были определены ка-

чественные показатели и разработаны количествен-

ные критерии (1–4 балла) с учетом которых были 

выделены уровни сформированности навыков чте-

ния: I уровень - высокий (72-51 балл), II уровень - 

средний (50 – 33 балла), III уровень - низкий (менее 

31 балла). Анализ количественных данных показал, 

что наивысший балл, зафиксированный в экспери-

ментальной группе, составил 65 баллов. Рассмотре-

ние полученных результатов предполагало учет та-

ких данных как: степень самостоятельности выпол-

нения задания; способность принять помощь 

логопеда; количество и характер допущенных оши-

бок. 

Высокий уровень по готовности к овладению 

навыков чтения в экспериментальной группе с 

ОНР был зафиксирован у одного ребенка. Девочка 

смогла справиться со всеми заданиями. Ею были 

допущены ошибки в дифференциации близких гла-

голов (стирать- смывать - мыть), в окончаниях (зер-

кало - зеркалы). 

В контрольной группе с НРР, 3 ребенка полу-

чили высший балл, справились со всеми заданиями, 

допустив от 1 до 3 ошибок, в заданиях третьего 

блока. При оценке состояния зрительного восприя-

тия, были неточности в названиях некоторых до-

полнительных цветов. Также испытывали затруд-

нения в заданиях связанных с оценкой состояния 

зрительно – пространственного гнозиса и праксиса, 

затруднялись в показе левого глаза правой рукой, 

правой рукой левой ноги и т.д. После повторной ин-

струкции, быстро исправили свои ошибки. 

Средний уровень по готовности к овладению 

навыков чтения, среди детей с ОНР (III уровень ре-

чевого развития) показали 2 ребенка, что составило 

40% от количества экспериментальной группы. 

Большую часть заданий испытуемые выполняли са-

мостоятельно; принимали помощь логопеда в виде 

наводящих вопросов или повторении инструкции. 

При обследовании «Устной речи» и «Языковой и 

метаязыковой способности» допускалось не более 

11 ошибок, а в заданиях третьего блока не более 8 

ошибок. 

У детей с НРР, также 2 испытуемых показали 

средний уровень, что составило 40 % от общего ко-

личества участников эксперимента. У участников 

контрольной группы, ошибки были не грубого ха-

рактера (продает - продавает), они почти прибли-

жались к высокому уровню. 

Низкий уровень сформированности к овладе-

нию навыков чтения показали 2 ребенка с ОНР, что 

составило 40 %. Для них были характерны низкая 

степень самостоятельности при выполнении всех 

заданий, либо отказ от выполнения заданий и от по-

мощи логопеда. В их речи ошибки были допущены 

во всех блоках заданий (в звукопроизношении, в 

звуко-слоговом, лексико- грамматическом строе 

речи и т.д). 

На основе количественного и качественного 

анализа результатов обследования можно сделать 

следующие выводы: 

- у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (III уровень речевого развития) и детей с нор-

мой речевого развития имеются значительные рас-

хождения в уровне сформированности вербальных 

и невербальных психических функций; 

- старших дошкольников с ОНР (III уровень 

речевого развития) на основании результатов об-

следования можно объединить в группы в зависи-

мости от уровня готовности к овладению навыками 

чтения, учет которого в процессе логопедической 

работы позволит выбирать методы, формы и сред-

ства логопедического воздействия в зависимости от 

готовности ребенка. 
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Формирование научно – методической базы в 

вопросах коррекции речевых нарушений при ди-

зартрии происходит на протяжении многих десяти-

летий существования логопедической науки и 

смежных с ней дисциплин. 

Под дизартрией понимают нарушение речи, 

затрагивающее ее произносительную сторону при 

недостаточной иннервации речевого аппарата. 

Установлено, что дизартрия имеет неврологи-

ческий статус, тем не менее, выделение клиниче-

ских форм у детей при дизартрии является услов-

ным (Белякова Л. И., Волоскова Н.Н.) [1]. Внешне 

нарушения речи дизартрического характера у детей 

могут встречаться и без явных признаков паралича, 

психомоторные функции развиваются нормально 

или с некоторой задержкой. Структура дефекта 

представлена нарушением звукопроизношения и 

просодики. 

Просодика, как наиболее выраженный компо-

нент экспрессивной речи, в общих чертах являет со-

бой «систему фонетических средств», реализую-

щихся на слоговом, словесном, синтагмальном, 

фразовом уровнях [3]. Просодическая сторона речи 

при дизартрии проявляется нарушением голосооб-

разования, дыхания, темпа речи, интонационных 

характеристик. 

В современной логопедической науке пред-

ставлены различные авторские технологии по кор-

рекции просодической стороны речи при дизарт-

рии, учитывающие симптоматику нарушения. Рас-

смотрим те из них, которые на наш взгляд, 

совершенствуют систему работы по коррекции и 

(или) устранению просодических нарушений при 

дизартрии. Технологии, представленные авторами, 

направлены либо на коррекцию одного из компо-

нентов просодики (Мохотаева М.В., Филатова 

Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В.) либо на 

всю просодическую составляющую речи (Карау-

лова Е.В., Щербак С. Г.). 

Мохотаева М.В. исследовала вопросы наруше-

ния голоса в структуре дизартрии при проявлении 

ее клинической формы в детском возрасте (ДЦП). 

Автором предложена методика дифференцирован-

ного логопедического воздействия с учетом меха-

низма нарушения (система дифференцированной 

коррекции нарушений голоса). Мохотаева М.В. 

предлагает использовать в коррекционном воздей-

ствии биологическую обратную связь, музыкотера-

пию, что способствует преодолению дыхательных, 

артикуляционных, слуховых, голосовых наруше-

ний, снижению речевой тревожности [4]. 
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В работе Филатовой Ю.О., Гончаровой, Н.Н., 

Прокопенко Е.В. освещается вопрос реализации ло-

гопедических технологий по коррекции ритмиче-

ской организации речи у дошкольников при дизарт-

рии. Ритм речи является результатом координиро-

ванной работы дыхания, голоса и артикуляции. 

Авторами показано повышение качества ритмиче-

ской составляющей речи в процессе реализации 

технологии двигательного обучения в соответствии 

с ее этапами: моторный ритм, музыкальный ритм, 

речевой ритм; развитие слогового, словесного и 

синтагменного ритмов. По их мнению, привлече-

ние родителей к логоритмическим занятиям повы-

сит эффективность коррекционной работы [5]. 

Щербак С.Г. рассматривала вопрос развития 

просодики в общем контексте формирования уст-

ной монологической речи детей с минимальными 

дизартрическими расстройствами (МДР). Просо-

дия представлена с точки зрения 3-х компонентов 

реализации языковых средств: лингвистического, 

лингво-когнитивного, коммуникативно-когнитив-

ного. Дискурсивные практики, стимулирующие ин-

тонацию, паузу, темп, введенные автором в тради-

ционную методику, показали высокие результаты 

по развитию лингвистического компонента речи 

(артикуляционный темп, голосовые функции); ком-

муникативно-когнитивного (использование инто-

национных средств, логического ударения, мело-

дики контура высказывания). Полученные автором 

результаты констатируют осознанность, произ-

вольность построения монологических высказыва-

ний детьми с минимальными дизартрическими рас-

стройствами [6]. 

Одна из современных логопедических техно-

логий – фонологоритмика- образует слияние фоне-

тической ритмики (для лиц с нарушением слуха) и 

логоритмики (для лиц с ТНР, имеющих дизартри-

ческие нарушения и другие клинические формы в 

их первичных структурах). Караулова Е.В. доказы-

вает эффективность применения практических ас-

пектов фонологоритмики на максимально возмож-

ном уровне для нормализации мышечного тонуса, 

ритмичности и пластичности движений, владения 

голосовыми характеристиками по силе, высоте; 

владения тембром голоса в зависимости от задан-

ной речевой ситуации [2]. 

Логопедические технологии, рассмотренные 

нами, базируются на классических (традиционных) 

методиках с применением новых технологий. Все 

авторские методики разработаны с соблюдением 

общедидактических и специальных принципов 

обучения. В них прослеживается поэтапность кор-

рекционного воздействия: от базовых умений до ав-

томатизированных навыков с включением их в са-

мостоятельный коммуникативный процесс. 

Логоритмические и фонологоритмические 

технологии позволяют одновременно развивать мо-

торные и речевые функции, их координированную 

работу, подчинение единому ритму, что в свою оче-

редь оказывает положительное воздействие на про-

содическую сторону речи. 

С каждым годом количество детей с дазарт-

рией увеличивается, усложняется структура де-

фекта и всегда логопед стоит перед проблемой по-

иска наиболее эффективных методов коррекции 

просодических расстройств. Знание современных 

технологий коррекции просодических нарушений 

при дизартрии позволяет значительно повысить эф-

фективность коррекционного воздействия.  
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По статистическим данным количество детей, 

имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) непре-

рывно увеличивается. Среди разнообразных нару-

шений речи у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи одним из наиболее трудных 

для коррекции является нарушение слоговой струк-

туры слова.  

Слоговая структура слова понимается как ха-

рактеристика слова с точки зрения количества, по-

следовательности и видов составляющих его сло-

гов. 

Проанализировав данные научно-методиче-

ской литературы и другие литературные источ-

ники, а также собственный опыт, можно сделать 

вывод о том, что проблема формирования слоговой 

структуры слова является одной из актуальных в 

системе работы по преодолению недоразвития речи 

у детей. Усвоение слоговой структуры слова явля-

ется одной из предпосылок успешного овладения 

грамотой и дальнейшего бучения ребенка. 

В системе языка слоговая структура занимает 

особое место среди ее составляющих - фонетики, 

лексики и грамматики. С одной стороны, по мне-

нию Швачкина Н.Х., это часть произносительной 

стороны речи – фонетики [9]. Но, с другой стороны, 

Левина Р.Е. и Маркова А.К. указывали на связь 

между структурными искажениями слов и их се-

мантической недостаточностью у дошкольников. 

Поэтому слова, особенно с малознакомым значе-

нием, чаще подвергаются изменениям на слоговом 

уровне [5,6]. 

Таким образом, становление всех систем языка 

- фонетики, лексики, грамматики - тесно связано с 

таким понятием, как слоговая структура слова. 

Существует зависимость овладения слоговой 

структурой слова от состояния фонематического 

восприятия, от артикуляционных возможностей, от 

семантической недостаточности, а по данным по-

следних исследований — от неречевых процессов: 

оптико-пространственной ориентации, ритмиче-

ской и динамической организации движений, спо-

собности к серийно-последовательной обработке 

информации. Установлено, что эти неречевые про-

цессы являются базовыми предпосылками усвое-

ния слоговой структуры слова 

Одной из главных задач логопедической ра-

боты с дошкольниками, имеющими общее недораз-

витие речи, является поэтапная коррекция слоговой 

структуры слова. Благодаря ранней диагностике и 

эффективной коррекционной работе нарушение 

слоговой структуры слова у детей дошкольного 

возраста можно корригировать.  

В термин «слоговая структура слова» мы 

включаем следующие признаки: количество слогов 

в слове, их последовательность, ударность, строе-

ние (открытый, закрытый, прикрытый, неприкры-

тый), слог со стечением согласных и без стечения. 

Под общим недоразвитием речи следует пони-

мать различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей при нормальном слухе и ин-

теллекте нарушается формирование всех компо-

https://www.teacode.com/online/udc/37/376.3.html
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нентов речевой системы языка. При общем недо-

развитии речи наблюдается несформированность 

всех систем языка – фонематической, лексической 

(словарный запас), грамматической (правила сло-

вообразования и словоизменения, правила связи 

слов в предложениях). 

А.К. Маркова определяет слоговую структуру 

слова как чередование ударных и безударных сло-

гов различной степени сложности. Слоговая струк-

тура слова характеризуется четырьмя параметрами:  

1)ударностью, 

2)количеством слогов, 

3)линейной последовательностью слогов,  

4) моделью самого слога [6]. 

По типу нарушений слоговой структуры слова 

можно диагностировать уровень речевого разви-

тия. Характеризуя уровни речевого развития, Р.Е. 

Левина выделяет такие особенности воспроизведе-

ния слоговой структуры слова: 

Первый уровень - ограниченная способность 

воспроизведения слоговой структуры слова [5]. 

Второй уровень - дети стараются воспроизво-

дить контур слов любой слоговой структуры, но 

звуковой состав при этом искажается. 

Третий уровень речевого развития характери-

зуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Вопросами преодоления нарушений слоговой 

структуры слова у детей с общим недоразвитием 

речи занимались такие исследователи как З.Е. 

Агранович, Г.В. Бабина, Н.Н. Волкова, А.Н. Гвоз-

дев, Р.Е. Левина, А.К. Маркова, Н.Ю. Сафонкина, 

Т.А. Ткаченко и др. [1,2,3,4,5,6,7,8]. 

В настоящее время существует несколько ме-

тодик по формированию слоговой структуры слова. 

По мнению З.Е. Агранович коррекционная ра-

бота должна содержать два этапа: 

1 этап (подготовительный): подготовка ре-

бенка к усвоению ритмической структуры слов 

родного языка [1]. 

2 этап (коррекционный): непосредственная 

коррекция дефектов слоговой структуры слов у 

конкретного ребенка-логопата. 

Многие авторы сходятся во мнении, что для 

становления слоговой структуры слова значимыми 

являются такие неречевые процессы, как оптико-

пространственная ориентация, возможности темпо-

ритмической организации движений и действий, 

способность к серийно-последовательной обра-

ботке информации.  
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Abstract. 

The article gives some aspects to the psychological and pedagogical characteristics of preschool children 

with general speech underdevelopment (OH): the formation of skills for concentration, the development of mental 

operations, the correct movements of the organs of the articulatory apparatus, and the increase in the level of 

emotional-volitional sphere. 4 levels of speech development of children are described: 
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На сегодняшний день общее недоразвитие 

речи изучается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у большего количества детей нарушено 

формирование ключевых компонентов всей рече-

вой системы. Все эти компоненты касаются не 

только звуковой, но и смысловой стороны, при нор-

мальном слухе и сохранном интеллекте (Р. Е. 

Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина).[3,с.127]. 

Существующая речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у детей дошкольного 

возраста может варьировать от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявле-

ниями лексико-грамматического и фонетико-фоне-

матического недоразвития. 

На сегодняшний день сучетом степени ОНР 

выделяют 4 уровня речевого развития: 

 I уровень речевого развития – «безречевые 

дети». Эти дети характеризуются тем, что у них об-

щеупотребительная речь отсутствует. 

II уровень речевого развития – исходные эле-

менты общеупотребительной речи. На данном 

уровне их характеризуют бедность словарного за-

паса. У таких детей очень часто проявляются аграм-

матизмы. 

III уровень речевого развития – начинает появ-

ляться развернутая фразовая речь. Однако это про-

явление характеризуется недоразвитием ее звуко-

вой и смысловой сторон. На этом фоне наблюда-

ется неточное знание и употребление многих слов, 

недостаточно полная сформированность ряда грам-

матических форм и категорий языка. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, при-

знаки, действия, состояния предметов. Страдает 

словообразование, затруднен подбор однокорен-

ных слов. 

IV уровень речевого развития . На данном 

уровне проявляются остаточные пробелы в разви-

тии фонетико-фонематической и лексико-грамма-

тической сторон речи. Этот уровень определяется 

как своеобразная стёртая или лёгкая форма речевой 

патологии. При таких нарушениях у детей отмеча-

ются неявно выраженные, но стойкие нарушения в 

овладении языковыми механизмами словообразо-

вания, словоизменения, в употреблении слов слож-

ной структуры, некоторых грамматических кон-

струкций, недостаточный уровень дифференциро-

ванного восприятия фонем. [1]. 

Обычно, речевая деятельность формируется и 

функционирует в наиболее тесной связи с психикой 

ребёнка (Л.С. Выготский). У детей с общим недо-

развитием речи имеются по сравнению с выделен-

ной возрастной нормой существенные особенности 

развития сенсомоторных, наивысших психических 

функций, психической активности. 

Р.М. Боскис, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина от-

мечают, что у детей с ОНР страдает не только рече-

вая, но и связанные с ней высшие психические 

функции: внимание, восприятие различной модаль-

ности, зрительно-пространственные представле-

ния, оптико-моторные координации, память и 

мышление, а также недостаточно развита мелкая 

моторика пальцев рук.[6, с.200]. 

Т.Б. Филичева указывает, что у детей с ОНР , 

при относительной сохранной смысловой, логиче-

ской памяти у детей снижены по отношению к нор-

мально говорящими сверстникам. Также у детей с 

ОНР снижена вербальная память и продуктивность 

запоминания. Речевая недостаточность сказывается 

и на развитии памяти. 

По мнению Г.В. Чиркиной у детей нестабиль-

ное и иссякающее внимание, слабо сформирован-

ное произвольное внимание. Таким детям трудно 

сосредоточиться на одном предмете. Когда даются 

специальные задания, ребенку также тяжело пере-

ключиться на него.[4, с.44]. 

Е.Ф. Соботович, А. Ф. Чернопольская, Л. В. 

Мелехова отмечают у детей с ОНР неточные, сла-

бые движений органов артикуляционного аппарата, 

их быстрая истощаемость. Данные недостатки про-

изношения устранялись только в результате арти-

куляционной гимнастики и выработки правильного 

артикуляционного уклада того или иного звука. Ав-

томатизация поставленных звуков крайне затруд-

нена [2.с.103]. 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва у детей с ОНР 

отмечают отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Детям присущи нестойкость интересов, сни-

жена наблюдательность. У таких детей отсутствует 

мотивация. Данным детям присущ негативизм, не-

уверенность в себе, повышенная раздражитель-

ность. У детей с ОНР появляются трудности в об-

щении с окружающими. Налаживание контактов со 

своими сверстниками дается с большим трудом. 

Часто наблюдаются трудности в формировании са-

морегуляции и самоконтроля.[5.с.232]. 
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Анотація. 

Автором розкрито сутність поняття «науковий світогляд» та окреслено шляхи його розвитку в ді-

тей дошкільного віку, визначено роль і місце конструювання в зазначеному процесі та обґрунтовано мо-

жливості різноманітних сучасних конструкторів як засобу розвитку наукового світогляду, уяви, фантазії 

дітей. Проаналізовано освітньо-пізнавальний потенціал окремих видів сучасних дитячих конструкторів і 

можливості їх використання в роботі з дітьми дошкільного віку. Наголошується на тому, що конструк-

тивна діяльність в освітньому процесі закладів дошкільної освіти не тільки забезпечує позитивні зміни в 

інтелектуальному розвитку дошкільників, їхньої когнітивної сфери, дрібної моторики, творчої уяви, але 

й може застосовуватися для розвитку наукового світогляду. 

Abstract. 

The author reveals the essence of the concept of "scientific worldview" and outlines the ways of its develop-

ment in preschool children, defines the role and place of construction in this process and substantiates the possi-

bilities of various modern designers as a means of developing scientific worldview, children's imagination.The 

educational and cognitive potential of certain types of modern children's designers and the possibility of their use 

in working with preschool children are analyzed. It is emphasized that constructive activity in the educational 

process of preschool education institutions not only provides positive changes in the intellectual development of 

preschoolers, their cognitive sphere, fine motor skills, creative imagination, but can also be used to develop a 

scientific worldview. 
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Актуальність теми дослідження зумовлюється 

концептуальними положеннями та державними ви-

могами реформування освіти в Україні, спрямова-

ними на виховання в дітей гуманістичного науко-

вого світогляду, національних світоглядних пози-

цій, ідей, поглядів, переконань, розвиток творчих 

здібностей і навичок самостійного наукового пі-

знання та самореалізації особистості, про що зазна-

чається в законах України «Про освіту», «Про до-

шкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної 

освіти в України. Ядром структури особистості є 

світогляд, який спрямовує процес усвідомлення на-

вколишньої дійсності й виконує роль орієнтира у 

практичній та перетворювальній діяльності. У 

зв’язку з цим, до основних завдань освіти входить і 

завдання формування світогляду підростаючого по-

коління. Сучасний заклад дошкільної освіти покли-

каний формувати в підростаючого покоління цілі-

сне світосприйняття і науковий світогляд, розу-

міння місця людини в ній, ставлення до 

навколишньої дійсності та до самого себе. Постійно 

зростаючі вимоги до змісту й організації навчання 

та виховання потребують нових, більш ефективних 

підходів до формування цілісної особистості, здат-

ної усвідомлено й критично ставитися до навколи-

шнього світу. 
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Основи світогляду дитини-дошкільника фор-

муються не у сферах абстрактно-понятійного мис-

лення, а в процесі безпосередньої життєдіяльності, 

зокрема в конструктивній діяльності, в якій відбу-

вається процес самовизначення особистості, фор-

мується система переконань, життєвих уявлень. На-

уковий світогляд – основа цілісного сприйняття ка-

ртини світу. Тому його формування у процесі 

конструктивної діяльності дітей дошкільного віку 

актуальне. 

Мета статті – теоретичне обґрунтування роз-

витку наукового світогляду дітей дошкільного віку 

у процесі діяльності з різноманітними сучасними 

конструкторами. 

Проблема світогляду, його сутності, шляхів і 

особливостей формування у особистості – це одна з 

найважливіших проблем людинознавства.Увага на-

уковців до даної проблеми пояснюється, насампе-

ред, її суспільною значущістю, що «визначається 

фундаментальною роллю наукового світогляду в 

розвитку народів, їхньої культури, духовності» [8, 

с. 4]. 

Освіта сьогодні перебуває під глибоким впли-

вом змін у сучасному суспільстві. На її розвиток 

вплинули суспільні інтеграційні процеси, глобалі-

зація, демократизація, створення єдиного інформа-

ційного простору тощо. Ці зміни відбувалися та-

кими темпами, що привели до потреби негайного 

перегляду та реформування освіти на всіх рівнях, 

оскільки існуючі системи не повністю відповідали 

сучасним запитам та потребували переорієнтації. 

В. Сухомлинський підкреслював: «...школі, педаго-

гічному колективу, кожному вихователеві необхі-

дно в певному розумінні передбачати майбутнє, 

проектувати багатогранні риси особистості, в її 

найскладніших аспектах...» [11, с. 153].  

Сьогодні закономірним є питання: Яку роль ві-

діграють заклади освіти в суспільному прогресі? У 

чому полягає їх роль у самореалізації сутнісних сил 

дитини. Як виховати людину – стратега і проекту-

вальника свого життя, суб’єкта життєтворчості? 

Вже в недалекому майбутньому з’являться профе-

сії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони бу-

дуть пов’язані з технологією і високотехнологіч-

ним виробництвом на стику з природничими нау-

ками. Особливо будуть затребувані фахівці з біо- і 

нанотехнологій. Виникає питання: як підготувати 

таких фахівців? 

У Базовому компоненті дошкільної освіти на-

голошується на основних завданнях дошкільної 

освіти, серед яких особливе місце займає форму-

вання світогляду дитини, який є підґрунтям розви-

тку повноцінного сприйняття нових знань, засво-

єння моральних і суспільно-політичних понять, фо-

рмування особистості здобувача освіти в цілому. 

Проблема розвитку світогляду особистості ви-

вчалася в різних напрямах: філософському (Р.Ар-

цишевський, В.Буянов, В.Іванов, С.Кримський, 

В.Табачковський, В.Шинкарук, К.Шуртаков, 

В.Щербінін та ін.), психологічному (Л.Божович, 

Л.Виготський, Ю.Гільбух, В.Давидов, Л.Занков, 

М.Лісіна, Н.Менчинська, Т.Мухіна, Н.Непомняща, 

С. Рубінштейн), педагогічному (А.Дістервег, Я.Ко-

менський, А.Макаренко, К.Ушинський, В. Сухом-

линський). Педагогіка розглядає проблеми світо-

гляду переважно з практичної точки зору, аналізу-

ючи форми, методи і шляхи його формування в 

освітньому процесі. 

Варто зазначити, що найбільш цілісною і ґрун-

товною педагогічною концепцією формування сві-

тоглядної культури особистості є концепція, ство-

рена В. Сухомлинським, який наголошував, що 

«...науковий світогляд – це не лише система погля-

дів на світ, а й суб’єктивний стан особистості, що 

проявляється в її думках, почуттях, волі, діяльно-

сті» [10, с. 208]. «Формування світогляду почина-

ється з тієї сходинки, піднявшись на яку, людина 

немовби оглядає навколишній світ і відчуває себе 

його частиною – активною творчою силою» [10]. 

На думку вченого І. Надольного, світогляд є 

теоретичною основою потреб, інтересів, цілей, мо-

тивів людської діяльності з реалізації індивідуаль-

них, індивідуально-суспільних та суспільних ідеа-

лів відповідної історичної доби [5, с.54]. 

Значний внесок у розробку даної проблеми в 

останні роки зробили науковці І. Бех, Н. Бібік, А. 

Богуш, М.Вашуленко, Н. Гавриш, С.Гончаренко, 

І.Зязюн, В.Ільченко, О. Кононко, С. Ладивір, І. На-

дольний, В.Паламарчук, Т. Поніманська, О.Савче-

нко, М.Ярмаченко [6, с. 7]. 

У нашому дослідженні одним із ключових є 

поняття «світогляд».  

У «Психологічній енциклопедії» світогляд 

тлумачиться як «система узагальнених поглядів на 

природу і суспільство, на місце людини в ньому, на 

ставлення людей до навколишньої дійсності і себе, 

а також зумовлені цими поглядами їх переконання» 

[6, с. 7]. 

В «Енциклопедії освіти» світогляд трактується 

як «система поглядів на об’єктивний світ і місце в 

ньому людини, на ставлення людини до навколиш-

ньої дійсності і самої себе, а також обумовлені 

цими поглядами основні життєві позиції людей, їх 

переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльно-

сті, ціннісні орієнтації» [3, с. 806]. 

На думку С. Гончаренко, «світогляд є формою 

суспільної самосвідомості людини, через яку вона 

сприймає, осмислює та оцінює навколишню дійс-

ність як світ свого буття й діяльності, визначає і 

сприймає своє місце й призначення в ньому» [2, с. 

291]. 

Світоглядні принципи є основою для визна-

чення свідомого розв’язання і вироблення оптима-

льних програм діяльності в будь-якій ситуації, в ре-

зультаті чого особистість стає самокерованою, зро-

стає послідовність і цілеспрямованість її дій у 

різних умовах і життєвих ситуаціях. Володіючи пе-

вним світоглядом, особистість стає здатною до са-

мовиховання і самовдосконалення, до цілеспрямо-

ваного формування і розвитку в собі якостей і вла-

стивостей, які б відповідали обґрунтованому у 

світогляді ідеалу. Саме зі світоглядом пов’язане в 

людини вирішення нею кардинальних життєвих 

проблем: вибір життєвого шляху, визначення цілі 

та змісту життя, формування і дотримання життєвої 
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позиції, яка є основою людського самовизначення 

у світі. 

Формування світогляду повинно відбуватися 

як з урахуванням оточуючого середовища, який має 

вплив на дитину, так і її внутрішнього світу – пере-

конань, пріоритетів, внутрішніх пошуків. 

На переконання І. Беха, «доцільно організо-

ване за змістом і формою навчання має високий ви-

ховний потенціал: уводить особистість до простору 

світоглядних ідей, формує соціальні настанови й 

ціннісні орієнтації, гуманістичну спрямованість 

особистості, її духовні та матеріальні потреби від-

бувається соціалізація дитини» [1, с. 44]. 

Таким чином, цілісний світогляд здобувача до-

шкільної освіти розглядається нами як єдність його 

узагальнених уявлень про дійсність, переконань та 

ідеалів, які відображають, розкривають і зумовлю-

ють певне практичне і теоретичне ставлення до 

світу, спосіб його сприйняття, осмислення й оцінки 

навколишньої дійсності. Формування основ світо-

гляду здобувача дошкільної освіти – це передусім, 

процес формування його особистісних переконань, 

життєвої позиції, духовно-моральної сфери. 

Дитинство – як особливий етап у розвитку осо-

бистості, який має свою систему цінностей, утвер-

джує власний стиль життя, демонструє специфічні 

особливості пізнання навколишнього світу. Відмін-

ною рисою дитинства у всі часи було прагнення до 

світорозуміння: складне і незрозуміле звести до 

простого та ясного, таємничому дати пояснення та 

розгадку. Успішність становлення в дитини своєї 

власної картини оточуючого світу та самої себе за-

лежить від того, наскільки органічною буде здійс-

нювана дорослим допомога дитині у «примірю-

ванні» світу, який постійно розширюється, до її не-

великого життєвого досвіду, які переживання і 

почуття викликає в дитини входження у новий світ 

[4, с. 5-9]. 

Основою наукової картини світу є наукові 

знання, які виступають підґрунтям, базою для ство-

рення в дитини системної, узагальнюючої, логічної, 

послідовної картини світу. Наукова картина світу 

(науковий світогляд) чітко окреслює можливе й не-

можливе, роз’яснює причини і наслідки фактів, їх 

взаємозв’язки. Тому дуже важливо формувати в ді-

тей узагальнені, інтегративні знання, які дають мо-

жливості пояснити велику кількість фактів, подій, 

не тільки констатувати, а й передбачати, керувати 

фактами, використовувати їх у власних інтересах. 

Наукова картина світу сформована в дитини зму-

шує співставляти, порівнювати, систематизувати 

набуті знання, взаємопов’язувати їх, робити висно-

вки, узагальнення. Завдяки цьому людина може пе-

редбачати різноманітні явища, події, випадки тощо, 

обґрунтовано діяти, планувати творити своє майбу-

тнє. Формування наукової картини світу в дитини 

відбувається під впливом таких основних факторів: 

вплив дорослої культури (активними провідниками 

якої є дорослі, в першу чергу, батьки, а за ними ви-

хователі чи вчителі), по-друге, особисті зусилля са-

мої дитини (проявляються в різноманітних видах 

інтелектуально-творчої діяльності), по-третє, це 

вплив дитячої субкультури (традиції субкультури 

передаються із покоління в покоління і мають най-

більше значення у віці від 5 до 12 років, для розу-

міння того, як засвоїти та розуміти навколишній 

світ). Тобто наукова картина світу вимагає узагаль-

нених знань, а вони, в свою чергу, виникають як ре-

зультат інтеграційних процесів при засвоєнні знань 

з різних галузей науки. Отже, основою наукової ка-

ртини світу є інтеграція, яка забезпечує узагаль-

нення окремих знань, понять, уявлень дитини про 

оточуючий світ та саму себе. 

Будь-яка діяльність дитини дошкільного віку 

має достатні потенційні можливості для форму-

вання світоглядних уявлень вихованців. У констру-

ктивній діяльності створюється дитяча картина 

світу, яка є частиною загальної картини світу та ос-

новою світогляду. 

Під дитячим конструюванням маємо на увазі 

створення різних конструкцій і моделей із будіве-

льного матеріалу та деталей конструкторів, вигото-

влення поробок з паперу, картону, різного природ-

ного матеріалу (гілки, камінці, мушлі, шишки) та 

покидькового матеріалу (картонні коробки, гумові 

шини, старі металеві речі тощо) (О.Запорожець). В 

його руслі створюються умови для розвитку уяви 

(Л.Виготський, О.Дьяченко, В.Давидов), інтелекту-

альної активності (Д.Богоявленська), експеримен-

тування з матеріалом (Є. Флеріна), виникнення яс-

кравих емоцій (О. Запорожець), що і дозволяє вва-

жати даний вид діяльності потужним засобом 

розвитку дошкільнят. 

Ми враховуємо те, що основними видами дія-

льності в дошкільному віці є гра і конструктивна ді-

яльність, а конструктори мають яскраво виражений 

моделюючий характер. 

Конструювання – це діяльність, що має моде-

люючий характер. Засоби даної освітньої діяльно-

сті дають змогу дитині моделювати навколишній 

простір в самих істотних рисах і відносинах. Така 

специфічна спрямованість своєрідно впливає на 

психічний, пізнавальний і пошуковий розвиток ді-

тей дошкільного віку. 

Всі види конструювання сприяють різнобіч-

ному розвитку особистості дошкільника: всіх видів 

мислення, уяви, творчих здібностей, пам’яті, уваги. 

Це обумовлено тим, що дитина перш ніж виконати 

будівництво, спочатку уявляє його (подумки або на 

основі наявної схеми, картинки), продумує форму 

його частин, потім співвідносить образ з наявними 

формами, виявляє ступінь їх придатності, після 

чого приступає до створення споруди. В ході са-

мого конструювання дитина може вносити корек-

тиви, додавати незаплановані деталі, прибирати на-

явні, включати додаткові матеріали (для з’єднання 

деталей) або застосовувати розмальовку. 

Насамперед, конструювання сприяє розвитку в 

дитини образного й елементів наочно-схематич-

ного мислення, формування в неї уявлень про цілі-

сні образи предметів навколишнього світу та взає-

мозв’язки між ними. Адже під час створення конс-

трукції, тобто моделі певного реального об’єкта, 

якість його сприйняття в дитини значно підвищу-

ється. 
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Сучасні педагоги зараховують конструктори 

до іграшок, спрямованих на формування знань, 

умінь успішно діяти в соціумі, здатності освоїти ку-

льтурне багатство навколишнього світу. Впрова-

дження інноваційних технологій, глобалізація 

освіти, технологічний процес на сьогоднішній день 

спрямовані на підвищення ефективного навчання, 

виховання, а, при необхідності, і на корекцію роз-

витку дітей дошкільного віку. У конструктивній ді-

яльності формується здатність до створення нових 

образів, які відображають функціональні, структу-

рні зв’язки предметів, явищ і дій. 

У процесі розвитку конструктивних здібнос-

тей дитині доводиться розв’язувати цілу низку 

практичних проблем – як будувати, чому так, а не 

інакше, у якій послідовності виконувати завдання 

тощо. При розв’язанні цих проблем у дитини фор-

муються початкові уявлення про простір, про мін-

ливість просторових відносин, про переміщення, 

що спричиняють зміни в розташуванні об’єктів 

тощо. Дитина вчиться сприймати і відтворювати 

просторові співвідношення між предметами та час-

тинами предметів. При виконанні конструктивних 

завдань у дошкільників виникає потреба в орієнту-

ванні на форму та величину предметів, тобто фор-

мується специфічне уявлення про простір. Це дуже 

важливо, адже недостатність просторових уявлень 

може призвести в майбутньому до значних трудно-

щів дитини в життєдіяльності дитини та у шкіль-

ному навчанні, зокрема у вивченні математики, фі-

зики, хімії, географії та інших предметів, що потре-

бують уміння орієнтуватись у просторі. 

Навчання конструюванню сприяє розширенню 

словника, збагаченню дитячого мовлення. Викону-

ючи конструктивні дії, аналізуючи об’єкти, плану-

ючи свою діяльність чи підсумовуючи її, дитина за-

своює потрібні слова, вправляється у правильному 

їх вживанні.  

Дуже важливим є позитивний вплив констру-

ювання на оволодіння загальними способами дій у 

різних видах діяльності, зокрема на розвиток і вдо-

сконалення зорово-моторної координації. Діти 

вчаться планувати свою діяльність для досягнення 

певної мети, діяти двома руками під контролем 

зору, виконувати завдання до кінця, долаючи труд-

нощі різного характеру, оволодіваючи прийомами 

виконання практичної діяльності. Навички, отри-

мані на заняттях з конструювання, сприяють мора-

льному вихованню дітей. Вони вчаться поважати 

дорослих та товаришів, ділитися матеріалами, до-

помагати один одному, вирішувати проблемну си-

туацію спільними зусиллями.Усе це свідчить про 

величезні потенційні розвивальні можливості конс-

труктивної діяльності. 

Програма «Світ навколо нас» з використанням 

різних видів конструкторів створена для розвитку 

конструктивних здібностей у дітей віком від 3 до 6 

років і має на меті науковий інтелектуальний, фізи-

чний, емоційно-ціннісний, креативний та творчий 

розвиток дошкільників.  

У програмі «Світ навколо нас» визначено зміст 

роботи по формуванню конструктивної діяльності 

в дітей дошкільного віку, розроблено програмові 

вимоги до навчання. Програма містить спеціальні 

завдання, спрямовані на формування в дітей уяв-

лень про будову тіла тварин, різних за призначен-

ням будівель, транспорту тощо, а також на встано-

влення стійких зав’язків уявлень дитини з реаль-

ними об’єктами та їх пласкими зображеннями, 

схемами. 

Різні види сучасних конструкторів знайомлять 

дітей з цікавим світом машин, величчю та оригіна-

льність архітектурних споруд, спонукають вихова-

нців утілити свої думки через особисті проекти. 

Так, конструктор Bunmches складається з кульок рі-

зних кольорів, які кріпляться між собою за принци-

пом липучки. Кульки просто зчіплюються при зітк-

ненні одна з одною. Таким чином, можна створю-

вати різні об’ємні конструкції, будівлі, тварин, 

птахів, дерева та інше. Додаткові аксесуари, приз-

начені для пожвавлення зібраних моделей: очі, ша-

почки, ручки, ніжки, окуляри і навіть вуса. За допо-

могою такого конструктора дитина може здійснити 

свої мрії і втілити сміливі фантазії. Конструктор 

Bunchems можна використовувати і для складання 

різних геометричних фігур – кульок, кубиків, піра-

мідок. З його допомогою можна навчатися рахунку 

або навіть абетці. Маленьких діток можна попро-

сити розсортувати «реп’ях» за кольорами, діточок 

старших за віком – зібрати фігурку улюбленого му-

льтиплікаційного героя або персонажа з казки. Ба-

тьки без зусиль зможуть придумати для дитини без-

ліч захоплюючих і корисних занять з цим «липу-

чим» конструктором. 

Магнітний конструктор «Smartmax» призначе-

ний для організації колективних та індивідуальних 

ігор і дозволяє створювати як споруди на повний 

зріст дитини, так і сюжетно-тематичні настільні 

конструкції. Конструктор складається з досить ве-

ликих довгастих магнітних елементів, що кріп-

ляться між собою за допомогою куль. За допомо-

гою магнітного конструктора можна вирішити такі 

освітні завдання, як розвиток у дитини уявлень про 

колір, форму, величину, а також допоможе форму-

ванню і розвитку математичних уявлень, навичок 

рахунку. 

Привабливість матеріалу тактильного голчас-

того конструкторастимулює пізнавальну і творчу 

активність дітей, а також перетворює прості ігри на 

увагу, пам’ять, мислення в захоплюючу гру.До 

складу комплекту входять невеликі фігурки людей 

і тварин, які дозволяють організовувати сюжетні 

гри і роблять гру захоплюючою і різноманітною. 

Великий вибір різних конструктивних елементів 

дозволяє будувати мости, транспортні засоби, бу-

диночки. 

Незвичайний конструктор «Будинок для гно-

мика» цікавий для дошкільників, які тільки почина-

ють пробувати свої сили у створенні 3d-проектів. 

Іграшка навчить дитину нового типу конструю-

вання – замість звичних цеглинок пропонуються 

циліндричні деталі у вигляді мініатюрних колод 

для будування різних будиночків для гномиків. 

За допомогою конструктора нового покоління 

Buildnplay дитина може самостійно побудувати бу-
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диночок, використовуючи бруски і справжні мініа-

тюрні цвяхи. Ця особливість конструктора дозво-

ляє детально відтворити будівельний процес і бага-

торазово перебудовувати споруду. Створюючи і 

зводячи, дитина розвиває логічне мислення і дрібну 

моторику рук, а також в ігровій формі знайомиться 

з основами конструювання. 

Конструктивна діяльність розширює кругозір 

дитини, розвиває пізнавальний інтерес до техніки, 

різних споруд. У процесі роботи з конструкторами 

в дітей формується цілісне бачення світу, розу-

міння свого місця у ньому, формується життєва ак-

тивна позиція дошкільників. Для занять з дітьми 

дошкільного віку пропонуються різноманітні види 

конструкторів нового покоління вітчизняних виро-

бників.  

Український конструктор Ugears (Югірз), який 

ще називають «3D пазлами», відрізняється доско-

налістю, продуманістю й оригінальністю. Він при-

значений для збірки однієї моделі. Всі моделі осна-

щені досить складними механізмами, що забезпечу-

ють рух різних частин і додають конструкціям 

цікаві функції. Наприклад, трактор має коробку пе-

редач з важелем, що задає режими drive, parking і 

sport. У моделі локомотива з тендером зосереджено 

більшість інженерно-технічних рішень і наочно по-

казана робота парового котла, що призводить ко-

леса в рух. 

Якщо конструкції Ugears носять інтернаціона-

льний характер, російський дерев’яний конструк-

торLemmo переважно приділяє увагу моделям ра-

дянської або російської техніки. Такий конструктор 

не містить механічних елементів, однак у танків 

обертається вежа і гусениці, у бульдозера підніма-

ється відвал, у трактора – колеса, а у гелікоптера – 

пропелер. В наборі є моделі для хлопчиків, на зра-

зок серії вітчизняних танків, автомобілів і будівель-

ної техніки, і дівчаток – фігурки кумедних тварин, 

лялечки та іграшкові меблі для кухні, теремок, го-

дівниці для птахів і шпаківні, будиночки для ляльок 

і замки, які підходять для рольових ігор. Процес 

складання нескладний, але вимагає уважності, аку-

ратності й просторового мислення.Працюючи з 

конструктором разом з дитиною потрібно аналізу-

вати, проговорювати з дитиною всі етапи складання 

моделі; задавати правильні питання і уважно слу-

хати відповіді.  

Робота починається зі знайомства дітей з конс-

труктором, деталями конструктора та особливос-

тями кріплення; знайомства дітей з видами механі-

чного руху. З дітьми також проводиться ознайом-

лювальна робота з кожної теми: бесіди: чи 

рухається людина в автобусі? Звідки прийшло ко-

лесо?, ігри з машинками, пошуково-дослідницька 

робота: рух і спокій. 

Результати роботи з конструктором наступні: 

– у дітей формуються конструктивні уміння і 

навички, уміння аналізувати предмет, виявляти 

його характерні особливості, основні частини, вста-

новлювати зв’язки між їхнім призначенням і будо-

вою;  

– розвивається вміння застосовувати свої 

знання у проектуванні і збірці конструкцій, пізнава-

льна активність, уява, фантазія, творча ініціатив-

ність;  

– удосконалюються комунікативні навички ді-

тей при роботі в парі, колективі, розподіл обов'яз-

ків; формуються передумови навчальної діяльно-

сті: вміння і бажання працювати, виконувати за-

вдання відповідно до інструкції і поставленої мети, 

доводити почату справу до кінця, планувати майбу-

тню діяльність; 

– отримують уявлення про деталі конструк-

тора та їхні назви, способи їх з'єднання, стійкість 

моделей, їхню рухливість залежно від її форми, 

призначення і способів кріплення її елементів. 

Заняття з такими конструкторами формують у 

дитини інженерне мислення, розвивають технічні 

здібності, пізнавальний інтерес до моделювання рі-

зного ступеня складності, дозволяють дослідити 

світ через гру; закладають на етапі дошкільного ди-

тинства витоки профорієнтаційної роботи, спрямо-

ваної на пропаганду професій в інженерно-техніч-

ному напрямку. Конструктивна діяльність розши-

рює в дитини наукову картину світу. У 

пізнавальному розвитку технічне конструювання – 

втілення задуму з деталей конструктора; у мовлен-

нєвому розвитку: створення ігрових ситуацій з ви-

користанням споруд з конструктора сприяє розви-

тку зв’язного мовлення. 

Отже, основу наукового світогляду становить 

наукова картина світу, яка є цілісним та системати-

зованим уявленням про навколишній світ. Констру-

ктивна діяльність відіграє вагому роль у форму-

ванні наукового світогляду, сприяє розвитку крити-

чного мислення, творчих здібностей дітей. Робота з 

конструктором збагачує особистість практичними 

вміннями, виховує культуру розумової праці, пос-

тійну потребу в мисленнєвій діяльності. Зацікав-

лене ставлення до конструювання допомагає дітям 

робити своєрідні елементарні наукові мікровідк-

риття, сприяє закріпленню знань, розвитку особис-

тості в цілому. 
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Письмо – средство запечатления мысли чело-

века с помощью специально созданных условных 

обозначений (письменных знаков), позволяющего 

закреплять речь во времени и передавать ее на рас-

стоянии. Письмо является одним из инструментов 

познания мира. Это продукт развития человечества, 

сложная психическая деятельность и уникальный 

признак, отличающий человека от других живых 

существ [3].  

Процесс письма относится к сложному, произ-

вольному и системному психическому процессу. « 

Для того чтобы пользоваться письменной речью, 

необходимо приобрести ряд умений и навыков. 

Письмо предполагает осуществление точного, 

строго последовательного фонематического ана-

лиза слова и соотнесения выделенных звуков с со-

ответствующими фонемами. Затем фонемы 

должны быть обозначены строго определенными 

буквами. Письмо требует четкого отграничения 

друг от друга сходных фонем, запоминания гра-

фики букв и воспроизведения их в нужной после-

довательности» [4]. 

Каждый ребенок на начальном этапе освоения 

письменной речи допускает значительное число 

ошибок, однако, с каждым разом их количество со-

кращается. В дошкольном возрасте ребенок не спо-

собен освоить все правила правописания, необхо-

димые ему для формирования навыков грамотной 

письменной речи. При написании того или иного 

слова ребенок ориентируется на словесный воспро-

изводимый образ, т.е. письменная речь дошколь-

ника наглядно отражает устную форму слова, кото-

рую ребенок привык произносить аудиально. 

Именно ее он и переносит в текстовый формат. 

Ошибки, наблюдаемые в работах на начальном 

этапе освоения письменной речи, нельзя считать 

отклонением от нормы, ведь это явление законо-

мерно. Выделяются группы детей, которые более 

успешны в процессе получения новых знаний и 

применении их в процессе практической деятель-

ности. А другой группе детей для освоения базис-

ных навыков необходимо уделять значительное ко-

личество времени и коррекционной помощи со сто-

роны специалиста. При этом не всегда полученные 

знания сохраняются с детьми на всю оставшуюся 

жизнь. Многие из них утрачиваются в процессе 

жизнедеятельности. А порой, дети начинают допус-

кать ошибки, вовсе не связанные с усвоением грам-

матических основ. Именно тогда возникает мысль 

о развитии дисграфии [5]. 

Дисграфия как педагогическое явление может 

проявляться как в полной, так и в частичной форме. 

Сама трактовка понятия «дисграфия» рассматрива-

ется различными авторами, потому, имеет разноха-

рактерное содержательное наполнение.  

Р.И. Лалаева утверждала, что, дисграфия, это 

«частичное нарушение процесса письма, проявляю-

https://www.teacode.com/online/udc/37/376.3.html
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щееся в стойких, повторяющихся ошибках, обу-

словленных несформированностью высших психи-

ческих функций, участвующих в процессе письма». 

И.Н. Садовникова определила, что дисграфия 

– это « частичное расстройство письма, основным 

симптомом которого является наличие стойких 

специфических ошибок. Возникновение таких 

ошибок не связано ни со снижением интеллекту-

ального развития, ни с выраженными нарушениями 

слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного 

обучения». 

 А.Л. Сиротюк вышеназванное явление описал 

следующим образом: «Дисграфия – это частичное 

нарушение навыков письма вследствие очагового 

поражения, недоразвития или дисфункции коры го-

ловного мозга» [1].  

Используя метод обобщения были выделены 

основные признаки, характеризующие понятие 

«дисграфия» как специфическое явление. Таким 

образом, было определено, что дисграфия – это ча-

стичное нарушение процесса письма, включающее 

стойкие специфические ошибки. 

Дисграфия как специфическое расстройство 

письменной речи подразделяется на несколько ви-

дов. Видовая классификация обычно производится 

на основании наиболее вероятных механизмов воз-

никновения и развития данного явления. 

Например, по Хватцеву М.Е. дисграфия де-

лится на следующие виды:  

 « дисграфия на почве акустической агно-

зии и нарушений фонематического слуха (неточная 

слуховая дифференциация, замена букв, обознача-

ющие близкие звуки, нарушение обозначения мяг-

кости согласных на письме, пропуски и переста-

новки букв).  

 дисграфия, связанная с расстройствами 

устной речи (смешение, замена, пропуск букв, ре-

бенок пишет так, как слышит).  

 дисграфия из-за нарушений произноси-

тельного ритма (недостаточное развитие чувства 

слухоречевого ритма, пропуск гласных буквы и 

слогов).  

 дисграфия при афазии (моторной, сенсор-

ной)» [2]. 

По Токаревой О.А. « существуют следующие 

виды дисграфии: 

 акустическая.  

 оптическая.  

 моторная: неполноценная деятельность 

двигательного анализатора, которая сопровожда-

ется развитием патологической инертности в фор-

мировании двигательных стереотипов, трудности 

движения руки во время письма, не вырабатыва-

ются двигательные формулы букв» . 

Развитие и освоение навыка письма основыва-

ется на таких фонематических компонентах, как: 

«фонематический слух» и «фонематическое вос-

приятие». Становление данных процессов позво-

ляет добиться наиболее успешного усвоения 

навыка письма и чтения в течение образователь-

ного процесса. Фонематический слух – это специа-

лизированное умение, позволяющее разграничи-

вать и узнавать языковые фонемы. Фонематиче-

ский слух является составным элементом 

физиологического слуха, а также позволяет произ-

водить сопоставление воспроизводимого звука с 

эталонным образцом.  

Фонематическое восприятие, в свою очередь, 

это способность не только различать фонемы язы-

кового состава, но и возможность определять зву-

ковой состав слова, т. е. производить логические 

операции, нацеленные на определение слогового и 

количественного состава исследуемых словесных 

единиц. 

Исходя из вышеизложенного, следует заклю-

чить, что стабильность графических форм, соответ-

ствие фонематического написания букв, усвоение 

написания буквенных обозначений являются пер-

востепенными критериями при освоении навыка 

письма. Письмо является приоритетным фиксиру-

ющим способом, закрепляющим информацию в 

текстовом формате, выступая приоритетным крите-

рием усвоения теоретических и практических зна-

ний.  

Нарушения, наблюдаемые в процессе освое-

ния письменности, оказывают препятствующее 

влияние на весь образовательный процесс, в част-

ности, в период поступления в начальную школу.  
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Білім Қазақстан-2030 ұзақ мерзімді 

стратегиясының маңызды басымдықтарының бірі 

ретінде танылған. Қазақстандағы білім беру 

реформаларының негізгі мақсаты - білім беру 

жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға 

бейімдеу. Сондай-ақ, Қазақстан Президенті 

әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру 

міндетін қойды. Осы мақсатқа жетуде білім беру 

жүйесін жетілдіру маңызды рөл атқарады. [1, б. 2] 

Бүгінгі таңда жаңа технологиялардың 

қарқынды енгізілуіне және қолданылуына 

байланысты қоғамның негізгі қызметінен, 

тұрғылықты жерінен, сапалы білімнен қол жетімді 

білім алуға қажеттіліктерінің артуына байланысты, 

оқытудың дәстүрлі формалары қашықтықтан 

оқытуға ауыстырылады, ол күндізгі бөлімде келесі 

артықшылықтарға ие: 

- оперативті (кеңістіктегі және уақыттағы 

кедергілерді жеңу, тиісті «жаңа» ақпаратты алу, 

жылдам кері байланыс); 

- ақпараттық (мамандандырылған серверлерде 

орналасқан білім беру массивтерінің қол 

жетімділігі артып, олар интерактивті веб-

арналарды пайдалана отырып, тұтынушыларға 

жеткізіледі, жаңалықтар топтарында, тарату 

парақтарында және Интернеттің басқа 

құралдарында жарияланады); 

- байланыс (электронды желілерді қолдана 

отырып, бір-бірімен тез әрекеттесетін 

оқушылардың, мұғалімдердің және мамандардың 

әлеуетті қатысушыларының саны алынып 

тасталды; Интернет-сабақтарды, жобаларды және 

олимпиадаларды өткізуге аумақтық шектеулер 

алынып тасталынды); 

- педагогикалык (қашықтықтағы 

телекоммуникацияның ерекшелігіне байланысты 

оқыту мотивацияланған, интерактивті, 

технологиялық және дараланған болады; 

студенттердің жұмыстарын желіде жариялау, 

оларды қарау және бағалау жеңілдетілген); 

- психологиялық (оқушының өзін-өзі көрсетуі 

үшін дәстүрлі эмоционалды және психологиялық 

жағдайларға қарағанда ыңғайлы жағдай жасау, 

психологиялық кедергілер мен проблемаларды 

жою); 

– экономикалық (оқу шығындары көлік 

шығындары, жалдау немесе техникалық қызмет 

көрсету шығындарының үнемделуіне, құжаттарды 

рәсімдеу мен жеңілдіктердің бөлінуіне байланысты 

шамамен 40% -ға азаяды); 

- эргономикалық (шалғайдағы студенттер мен 

оқытушыларға сабақ уақытын ыңғайлы кесте мен 

қарқынмен бөлуге, сабаққа ең қолайлы техниканы 

және компьютерлік техниканы таңдауға және 

пайдалануға мүмкіндік бар). [2, б. 443]; 

- параллелизм Оқыту негізгі кәсіби қызметті 

оқумен, яғни «өндірістен үзіліссіз» ұштастыра 

отырып жүргізілуі мүмкін; 

- «ЖАТ» (Жаңа ақпараттық технологиялар). 

Қашықтан оқыту құралдарында ақпараттық 

технологиялардың барлық түрлері қолданылады, 

бірақ негізінен жаңа ақпараттық технологиялар, 

олардың құралдары компьютерлер, компьютерлік 

желілер, мультимедиялық жүйелер және т.б. болып 

табылады; 

- «Әлеуметтілік». Қашықтықтан оқыту белгілі 

бір дәрежеде тұрғылықты жері мен материалдық 

жағдайына қарамастан білім алуға тең мүмкіндік 

беретін әлеуметтік шиеленісті азайтады; 

- «интернационализм». Қашықтан оқыту білім 

беру қызметін экспорттауға және импорттауға 

ыңғайлы мүмкіндік береді. [3, б. 59] 

Сонымен, қашықтықтан оқыту дегеніміз 

жақында пайда болған «жаңа» емес, оның алғашқы 
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ұйымдастырушыларынан бастау алатын өзіндік 

тарихы бар оқыту екенін баса айтқым келеді. 

Интернет шынымен қашықтықтан оқытуды 

ашуға мүмкіндік берді - бүгінде Калеб Филипс үш 

жүз жыл бұрын бастаған, кең таралған және 

танымал болған, бүгінде альтруист Исаак Питман 

армандайтын. Атап айтқанда, әр адам, жасына, 

қабілетіне, географиялық орналасуына қарамастан, 

ол армандаған нәрсеге айнала алады. 

Пайдаланылған әдебиет:  

1. Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы.http://www. zakon.kz 

2. Хуторской, А. В. Современная дидактика: 

Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2001. — 544 с.: 

ил. — (Серия «Учебник нового века»).  

3. Каримова, А. Т. Дистанционное обучение 

как передовой метод инновационного 

образования. //Вестник АПН Казахстана. — 2012. 
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В ФГОС ДО выделена образовательная об-

ласть «Речевое развитие». В п.2.6. Федерального 

Стандарта сказано: «Речевое развитие включает 

владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтети-

ческой активности как предпосылки обучения гра-

моте»[1]. 

Обозначенные положения ФГОС ДО акценти-

руют внимание на проблеме формирования сенсор-

ных эталонов как основы развития речи детей до-

школьного возраста с задержкой развития речи. 

Из проведенного анализа речевого развития у 

детей раннего возраста в норме и дизонтогенеге 

следует, что основными признаками речевого ди-

зонтогенеза на ранних стадиях следует считать не-

своевременное появление активного подражания 

речи и несвоевременное усвоение первых фраз. 

В последнее время отмечается рост числа де-

тей с различными речевыми проблемами, особенно 

часто задержка речевого развития (ЗРР). Одной из 

причин задержки речевого развития может быть ре-

зультат нарушений, связанных с переработкой сен-

сорной информации. Сенсорное воспитание ак-

тивно начинает проходить у детей уже в раннем 

возрасте, который является сензитивным периодом 

в жизни ребенка, в этот период он учится говорить, 

обращаться и взаимодействовать с разными пред-

метами.  

Люблинская А. А., Логинова В. И. отмечают 

необходимость сенсорного воспитания, направлен-

ного на формирование у ребенка процессов ощуще-

ния, как предпосылку формирования сложных мыс-

лительных процессов у ребенка. Они делают акцент 

на том, что для развития познавательной деятель-

ности ребенка особое значение имеет оречевления 
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процессов ощущения и восприятия. В свою оче-

редь, успешность речевого и умственного воспита-

ния зависит от уровня сенсорного развития детей, 

то есть от того, насколько совершенно ребенок слы-

шит, видит, осязает окружающий мир [4, с.74]. 

Отечественная система воспитания сенсорных 

эталонов руководствуется теорией восприятия, раз-

работанной Выготским Л. С., Ананьевым Б. Г., Ру-

бинштейном С. Л., Леонтьевым А. Н., Запорожцем 

А. В., Венгером Л. А. и др.  

Сенсорное развитие у детей с задержкой рече-

вого развития (ЗРР) имеет свои особенности. У та-

ких детей зрение и слух физически сохранны, од-

нако процесс восприятия несколько затруднен: сни-

жен его темп, объем, недостаточна точность 

восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Дети затрудняются в выделении 

признаков предметов: формы, величины, цвета, до-

пуская ошибки, в силу имеющихся нарушений в ре-

чевом развитии [5]. 

Нами было проведено опытно-эксперимен-

тальное исследование возможности формирования 

сенсорных эталонов как основы развития речи де-

тей раннего возраста с ЗРР. 

Педагогический эксперимент, проводимый 

нами, осуществлялся в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

Мы проводили опытно-экспериментальную 

работу по выявлению особенностей сенсорного 

воспитания и речевого развития детей раннего воз-

раста с ЗРР на базе МБОУ «СШ п.Дружба» Прав-

динского района Калининградской области, в экс-

перименте участвовало 10 детей 2-3 лет с ЗРР. 

Целью констатирующего этапа педагогиче-

ского эксперимента являлось выявление исходного 

уровня сформированности сенсорных представле-

ний о внешних свойствах предметов и речевого раз-

вития у детей первой младшей группы. 

При проведении исследования нами были 

учтены основные методологические принципы ана-

лиза патологии речевой функции, сформированные 

Р.Е. Левиной, а именно: «принцип развития, прин-

цип квалификации первичного звена в структуре 

дефекта, принцип системного анализа патологии 

речи, принцип взаимосвязи речи с другими аспек-

тами психического развития ребенка. Мы также 

опирались на принцип учета данных онтогенеза и 

патогенеза, традиционные методы логопедиче-

ского исследования, предложенные Т. Б. Филиче-

вой, Г. В. Чиркиной, Г. А. Волковой».[6] 

Диагностика предусматривала комплексное 

психолого-педагогическое и логопедическое обсле-

дование детей (на основе методики Ю. В. Гераси-

менко) с патологией речи, и включал в себя следу-

ющие разделы: 

1. Изучение невербальных психических функ-

ций.  

2. Изучение двигательной сферы. 

3. Исследование речевого развития. 

Обследование детей третьего года жизни про-

водилось на доступном для детей данного возраста 

материале. 

Нами была разработана речевая карта, в ос-

нову которой легла методика обследования речевой 

функции детей раннего возраста, разработанная Ю. 

В. Герасименко [51]. 

После обработки результатов обследования 

нами было принято решение взять за эксперимен-

тальную группу детей, которая показала более низ-

кий процентный результат по каждому заданию. 

В рамках формирующего эксперимента нами 

была разработана и апробирована программа фор-

мирования сенсорных эталонов у детей раннего 

возраста с задержкой речевого развития. 

В хода реализации программы формирования 

сенсорных эталонов у детей раннего возраста с ЗРР, 

были подобраны и проведены с детьми дидактиче-

ские игры по сенсорному развитию детей раннего 

возраста. все игры можно разделить на определен-

ные группы в зависимости от их направленности. 

1. Дидактические игры и упражнения, 

направленные на развитие умения узнавать и назы-

вать цвета. 

2. Дидактические игры-занятия, направлен-

ные на формирование представлений о форме пред-

метов. 

При разработке метода преодоления задержки 

речи у детей младшего возраста мы учитывали 

принцип общей педагогики и специальной педаго-

гики. В логопедической работе с этой группой де-

тей мы ставим коррекционные, воспитательные и 

образовательные задачи с учетом возраста и инди-

видуальных особенностей детей. Мы разработали 

календарно-тематический план, согласно которому 

занятия проводились с экспериментальной группой 

детей. 

Работа с детьми экспериментальной группы 

проводилась по следующим направлениям: разви-

тие мелкой, артикуляционной и мимической мото-

рики, развитие речевого подражания и активной 

лексики, развитие фразовой речи, развитие понима-

ния речи, развитие фонематического слуха на ос-

нове неречевых звуков. 

По данным контрольного эксперимента, разра-

ботанная программа эффективна, поскольку пока-

затели двигательного и речевого развития детей в 

экспериментальной группе превышают показатели 

контрольной группы. 

Диагностика уровня сенсорных представлений 

у детей раннего возраста с ЗРР на контрольном 

этапе выявила следующие факты: дети стали уве-

реннее и быстрее выполнять каждое задание. Ин-

струкцию взрослого все дети слушали внима-

тельно, заинтересованно. В помощи педагога при 

выполнении работы не нуждались. 

Результаты динамики детей эксперименталь-

ной группы по выявлению каждого задания по ито-

гам двух этапов эксперимента мы представили в 

виде диаграммы (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика выполнения каждого задания детьми экспериментальной группы, %. 

 

По рисунку видно, что с первым заданием дети 

на этапе констатирующего эксперимента справи-

лись на 50%, на этапе контрольного эксперимента – 

на 92,5 %, что на 42,5% выше. Второе задание на 

этапе контрольного эксперимента дети выполнили 

на 100%, что на 50% выше, чем на предыдущем 

этапе. Результат третьего задания увеличился на 

40%, и составляет на этапе контрольного экспери-

мента 76%. Динамика по заданиям 4 и 5 практиче-

ски одинаковая: с заданием 4 дети справились 

лучше на 45%, с заданием 5 – на 46%. 

Результаты проведенной опытно-эксперимен-

тальной работы показали, что предложенные нами 

задания и дидактические игры действительно могут 

быть эффективно использованы для сенсорного 

развития детей раннего возраста. 
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Статья посвящена анализу  особенностей развития коммуникативных умений и навыков у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В статье представлены результаты эмпирического 
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Аbstract 
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По данным мировой и отечественной стати-

стики, число речевых расстройств у детей дошколь-

ного возраста неуклонно растет, в связи с чем, ак-

туальность проблемы выявления, диагностики и 

коррекции вышеназванных нарушений на раннем 

этапе является неоспоримой. Одним из распростра-

ненных речевых расстройств, которое проявляется 

как нарушение формирования всех сторон речи, 

именуется общим недоразвитием речи (ОНР) и ис-

пользуется как обозначение широкого спектра ре-

чевых патологий у детей [5, с. 1]. 

Общение выступает как сложная деятельность, 

требующая  специфических знаний и умений. Вы-

сокий уровень коммуникативности является зало-

гом успешной адаптации индивида в социальной 

среде что определяет практическую значимость 

формирования коммуникативных умений с самого 

раннего детства. Недостаточность и ограничен-

ность речевого общения с окружающими служит 

первопричиной дисгармонии психического и ин-

теллектуального развития ребенка. Наличие у ре-

бенка речевой патологии препятствует становле-

нию полноценных коммуникативных связей с окру-

жающими, затрудняет процесс установления 

контактов со сверстниками, а также может приво-

дить к изоляции в детском коллективе. В связи с ак-

туальностью распространения данного нарушения 

требуется осуществление специальной коррекци-

онной работы, действие которой направлено на раз-

витие всех компонентов речевой, познавательной и 

коммуникативной деятельности, нацеленной на оп-

тимальную и эффективную адаптацию детей с вы-

раженными нарушениями речи к условиям и требо-

ваниям современного общества [1, с. 92]. 

Такие авторы, как Г.А. Волкова [2], Н.С. Жу-

кова [3], Р.И. Лалаева [4], Т.Б. Филичева [7], пре-

имущественно обращают внимание на изучение и 

развитие языковых средств общения. Доказано, что 

у детей с речевым недоразвитием наблюдаются 

стойкие лексико-грамматические и фонетико-фо-

нематические нарушения, ограничивающие воз-

можность спонтанного формирования речевых 

навыков, обеспечивающих процесс воспроизведе-

ния и приема речи. Характерным является несовер-

шенство структурно-семантической организации 

контекстной речи. Дети испытывают трудности 

при программировании высказывания, синтезиро-

вании отдельных элементов в структурное целое, 

отборе языкового материала для той или иной цели.  

Все научные исследования доказывают важ-

ность и значимость коммуникативного взаимодей-

ствия детей со своими сверстниками для формиро-

вания целостной личности ребенка. А.А. Рояк отме-

тил два типа трудностей в общении детей, 

имеющих общее недоразвитие речи, среди кото-

рых: 

̶ операциональные трудности, возникаю-

щие вследствие недосточного количества теорети-

ческих знаний и практических умений в процессе 

реализации игровых действий;  

̶ мотивационные трудности, возникающие 

вследствие смещения иерархической последова-
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тельности целей, в связи с чем, потребность в ком-

муникативном взаимодействии перестает быть ве-

дущей [6, с. 15].  

Изучив научно-педагогическую и коррекцион-

ную литературу по проблеме развития коммуника-

тивных навыков у дошкольников с общим недораз-

витием речи, была обоснована цель, направленная 

на определение начального уровня сформирован-

ности коммуникативных навыков и умений у детей 

дошкольного возраста с вышеназванным наруше-

нием. Ведь именно процесс выявления и коррекции 

данной патологии на ранней стадии, а также даль-

нейшее развитие социально-коммуникативных 

навыков является необходимым условием успеш-

ности образовательной деятельности, важнейшим 

направлением социально-личностного развития де-

тей старшего дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи. 

Для выявления уровня сформированности 

коммуникативных навыков и умений у дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи были использо-

ваны следующие методики: 

1. Комплексное исследование ребенка: умение 

вступать в контакт, эмоциональное общение, разви-

тие связной устной речи. Исследование проводи-

лось по методике Р.Е. Левиной. 

2. Исследование комфортности дошкольников 

в общении                     со сверстниками и педагогами 

в группе: методика М. Быкова и М. Аромштам «Я в 

детском саду». 

Экспериментальное изучение проводилось в 

октябре 2019 года на базе муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения     

общеразвивающего вида МБДОУ «Детский сад 

«Ласточка» города Рославль. В эксперименте при-

няло участие 12 детей 5-6-летнего возраста, в лич-

ных делах которых, имелось заключение медико-

психолого-педагогической комиссии о наличии об-

щего недоразвития речи III-IV уровней.  

Экспериментальное обследование осуществ-

лялось в несколько этапов. На первом этапе прово-

дилось диагностическое обследование, проведение 

которого было необходимо для выявления началь-

ного уровня сформированности коммуникативных 

умений и навыков у детей с общим недоразвитием 

речи, в ходе второго этапа осуществлялась обра-

ботка результатов, полученных в ходе констатиру-

ющего эксперимента, их количественных и каче-

ственный анализ. 

При анализе полученных результатов нами 

был определен уровень сформированности комму-

никативных умений и навыков каждого ребенка, 

который определялся количеством правильных от-

ветов в процессе выполнения каждого задания. 

Нами были введены условные обозначения уровней 

сформированности коммуникативных навыков, 

среди которых: высокий уровень, достаточный уро-

вень, средний уровень и низкий уровни. Каждое из 

заданий оценивалось по 10-бальной шкале, где 10 – 

максимальный балл, а 0 – минимальный.  

1. Серия заданий по методике Р.Е. Левиной 

предусматривала установление контакта с каждым 

ребенком, создание атмосферы дружеского обще-

ния. Посредством непринужденной беседы необхо-

димо было выяснить способы вступления в диалог, 

а также основные приемы ведения разговора с не-

знакомым человеком, умения поддержать его на 

элементарном уровне. 

В процессе анализа результатов была получена 

развернутая характеристика количественных и ка-

чественных особенностей формирования диалоги-

ческого высказывания у дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

Анализ обследования по методике Р.Е. Леви-

ной продемонстрировал, что высокий уровень раз-

вития диалогической речи не показал ни один ребе-

нок с общим недоразвитием речи. У двух детей от-

мечается достаточный уровень активности – 17%. 

Эти дети быстро устанавливают контакт со взрос-

лыми и сверстниками, стремятся к коммуникатив-

ному взаимодействию, чувствуют себя свободно в 

присутствии незнакомых людей, активно исполь-

зуют вербальную и невербальную коммуникацию, 

находят общие темы для поддержания беседы с раз-

ными партнерами. Дети отвечают на все поставлен-

ные вопросы, при этом, их речь отличается полным 

самостоятельным логическим изложением матери-

ала, точностью, полнотой использования лексиче-

ских приемов, наличием грамотно оформленных 

простых распространенных предложений. 

У шести детей был отмечен средний уровень 

сформированности диалогического высказывания 

– 50%. Данная группа детей довольно-таки быстро 

устанавливает контакты со взрослыми и сверстни-

ками, однако, они быстро утомляются в процессе 

беседы. Дети затрудняются отвечать на некоторые 

вопросы, зачастую ответ на вопрос осуществляется 

при помощи посторонней педагогической помощи. 

В речи встречаются отдельные неточности, единич-

ные речевые нарушения, проявляющиеся при вос-

произведении предложных конструкций. 

И, наконец, у четырех детей отмечается низкий 

уровень диалогического высказывания – 33%. У 

четвертой группы детей  отмечается узкий спектр 

круга общения, проявляются затруднения в про-

цессе смене партнера, а также замечается избира-

тельность в выборе собеседника. У детей отмеча-

ются нарушения в структурировании текстовой ин-

формации, им требуется постоянная помощь со 

стороны экспериментатора, прослеживаются скуд-

ность словарного запаса, лексическая неточность, 

частые аграмматизмы. 

2. На следующем этапе констатирующего экс-

перимента мы исследовали комфортность до-

школьников в общении со сверстниками и педаго-

гами в дошкольной группе по методике М. Быкова 

и М. Аромштам «Я в детском саду». Каждому из 

детей следовало изобразить себя в дошкольном 

учреждении.  

Для качественного анализа задания предста-

вим характеристику изображений, полученных в 

процессе выполнения заданий от конкретных пред-

ставителей детской группы, имеющих различный 

уровень сформированности коммуникативных 

навыков. 
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На рисунке ребенка с достаточным уровнем 

коммуникативного взаимодействия была изобра-

жена девочка, которая представила себя в кругу 

других детей и воспитателя, что говорит о ее поло-

жительных эмоциональных контактах с ними. Ее 

рисунок был наполнен яркими красками, а также 

дополнялся лучами солнца и безоблачным небом, 

что свидетельствует о ее положительном настрое 

по отношению к коллективу дошкольного учрежде-

ния. Выбор цвета так же определяет достаточность 

общения, их близость и доверительный окрас отно-

шений. 

Следующий дошкольник, имеющий средний 

уровень сформированности коммуникативных 

навыков, на рисунке изобразил себя в кругу друзей 

и воспитателя, однако, цветовое решение, подо-

бранное ребенком для рисунка, определяло переиз-

быток его эмоциональных стимулов. Об этом сви-

детельствует то, что приоритетный цвет на рисунке 

– красный. Ребенок чувствует себя недостаточно 

уверенно и комфортно в детском коллективе, дан-

ный аспект выражается в отсутствии на рисунке 

опоры. 

Представитель группы с низким уровнем 

сформированности коммуникативных навыков 

изобразил себя рядом с детским садом, что свиде-

тельствует о том, что дошкольное учреждение иг-

рает в его жизни  немаловажную роль. Рисунок вы-

полнен в тёмных тонах, что означает то, что ребе-

нок ощущает дискомфорт в окружении других 

детей. Об этом же свидетельствует отсутствие на 

рисунке сверстников. Дошкольник стремится к об-

щению с другими детьми, однако встречается с не-

пониманием и некой «холодностью» по отноше-

нию к себе. Об этом говорит противоречивое изоб-

ражение солнечных лучей, пробивающихся сквозь 

низко ползующие облака и моросящий дождь. 

В процессе анализа результатов была получена 

развернутая характеристика количественных и ка-

чественных особенностей комфортности дошколь-

ников в общении со сверстниками и педагогами в 

группе.  Анализ продемонстрировал то, что высо-

кий уровень комфортности был отмечен у двух де-

тей – 17% обследуемых, достаточный уровень так 

же у двух детей – 17%. Средний уровень наблюда-

ется у пяти детей – 41%, а низкий уровень у трёх 

детей – 25%. 

В результате качественного и количественного 

анализа вышеназванных заданий было выявлено, 

что высокий уровень сформированности коммуни-

кативных навыков не показал ни один дошкольник 

с общим недоразвитием речи. Достаточный уро-

вень наблюдается только у двух детей – 17% (10–14 

баллов), средний уровень был отмечен у пяти детей 

– 41,5% (6–9 баллов), низкий уровень был также 

выявлен у пяти дошкольников – 41,5% (1–5 бал-

лов). 

В заключение следует отметить, у детей с об-

щим недоразвитием речи недостаточно сформиро-

ваны коммуникативные навыки. Они испытывают 

значительные трудности при взаимодействии с ма-

лознакомыми людьми, а также испытывают дис-

комфортные ощущения в детском коллективе при 

взаимодействии со сверстниками. Результаты, по-

лученные в ходе констатирующего обследования, 

позволят повысить эффективность в процессе осу-

ществления дальнейшей коррекционно-логопеди-

ческой работы. Ведь успешность социализации де-

тей дошкольного возраста всецело зависит от раз-

вития коммуникативных умений, что и следует 

развивать системно и комплексно в условиях до-

школьного образовательного учреждения в рамках 

программы ознакомления с социальной действи-

тельностью.  
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