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‘’TRADITION’’ AND ‘’MODERNITY’’ ARE THE BRIDGE CONNECTING THE OLD TIMES WITH 

TODAY 

 

Резюме. 
“Традиция» и «современность» (новаторство) образуют диалектическое единство, обеспечивая 

целостность художественного мышления и исходя из условий его развития. Несмотря на неизменность 

круга, соединяющего связи поколений, традиция, которая всегда остается актуальной, обнаруживает 

свою необходимую причастность к вечности и непоколебимым истинам как в существующем 

этнокультурном обществе, так же как в обществе в целом. Художник придает своим работам 

философский смысл, создавая связь с традициями и соприкасаясь с ценностями. Традиция - это не только 

процесс отбора, но и исторически сформированное развитие и передача художественного опыта. Его 

следует определять не только как близость стиля, но и как устойчивый механизм восприятия мира. 

Другими словами, она подразумевает больше близость принципов, а не родство форм, не отдельные 

элементы, а систему их отношений в целом. 

Abstract. 

In the modern world, the role and value of works of fine art is growing in human life, its aesthetic education, 

the formation of artistic thinking and personal intellectual development. Because through it, a person can realize 

his desire to understand the realities. Art is a whole that emerges through the combined materialization of the 

inner and outer worlds of the artist who created it. In one case or another, the artist is formed in accordance with 

certain cultural conditions and inherits the cultural traditions of the current historical period (without much un-

derstanding). Therefore, sometimes works of art can be considered as a mirror that reflects all the features of 

society. The tradition reflected in this mirror, playing one of the main roles in the formation of artistic thinking, 

on the one hand, aims to protect the complex artistic experience, on the other hand, becomes an integral part of 

modern thinking. This article is written to see the relationship between the categories of ‘’tradition’’ and ‘’mo-

dernity’’ and to share the ideas and thoughts that surround them. 

 

Ключевые слова: антимония, традиция, современность, объективный, этнокультурный, художник, 

феномен. 

Keywords: antimony, tradition, modernity, objective, ethnocultural, artist, phenomenon 

 

One of the questions facing art critics and 

researchers for many years is the problem of 

‘’tradition’’ and ‘’modernity’’. Although not as much 

as art itself, the views and opinions of scientists 

studying this problem are quite different, contradictory, 

and at the same time interesting. The scientifically 

accurate definition of the categories of ‘’tradition’’ and 

‘’modernity’’ in art is also important for cultural 

managers. Thanks to this, it is possible to understand 

the true philosophy of cultural processes in the world 

and in the country and make the right decisions. In my 

opinion, the problem of ‘’Tradition and modernity’’ in 

art criticism can be considered from two aspects: the 

life of tradition is a continuation of tradition in modern 

reality, the stability of certain concepts and plastic 

formulas, the confrontation of ‘’traditional’’ and 

‘’civilized’’ societies, which created in ancient times 

and uniquely expresses the identification of a known 

locus and ethnos, as well as ‘’tradition-modernity’’. 

Both aspects have engaged the attention of researchers 

for many years. According to them, these concepts 

should not only be defined as independent problems, 

but it is important to approach these aspects in this way. 

The tradition is considered as an independent 

phenomenon by many. Tradition has become a tool of 

thought in many fields of humanities, first of all 

philosophy, ethnology, sociology, political science and, 

of course, culturology, as well as many specialists in 

the field of art. 

The term "tradition" has its roots in Latin and 

means "tradito" - handed down, legend. Tradito - 1) 

handed down, 2) giving, 3) teaching, education, 4) 

legend, myth, long-established reasoning or habit [2]. 

Interpretations of this concept are slightly different in 

another dictionary-information publication called 

Dictionary of Foreign Words. "Tradition" - 1) customs, 

discipline, rules of conduct, historically formed and 

passed down from generation to generation; 2) habit 

that determines the order in life and behavior; 3) legend 
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passed down from generation to generation, oral 

transmission [7]. 

In contrast to the domestic approach to the term 

"tradition", in the scientific context, this definition is an 

expression of a set of elements of social and cultural 

heritage handed down from generation to generation 

and protected for a long time in certain societies, 

classes and social groups. As a tradition, certain social 

institutions, rules of conduct, values, ideas, customs, 

rituals, etc. can perform. 

The definition of tradition in the context of artistic 

creativity often intersects with the points that present 

the above-mentioned tradition in philosophical and 

social categories. Thus, A.A. Kamensky defines 

tradition as ‘’the transmission and development of 

artistic experience, the selection process, mastering’’ 

[5, 222]. By the author the concept of tradition is also 

applied to the forms of fine arts, which are based on a 

system of separate means of expression. In essence, 

‘’the main internal merit of the artistic tradition is the 

figurative-philosophical, spiritual, aesthetic concepts 

taken in the process of concrete figurative realization 

and development’’ [5, 222]. 

The sum of the elements of this important and 

universally accepted historical moment, the definition 

of ‘’written and unwritten laws’’, in other words, is the 

basis of a unique socio-culture. On the one hand, this 

determines the ‘’face’’ of this or that locus of human 

society in the relevant period, and on the other hand, is 

the existence of a mobile unit that changes according to 

the degree of historical development. 

According to Gustave Le Bon, “A nation is an 

organism created by the past, and like any organism, it 

can change only through long-term inheritance. People 

are especially comfortable with traditions, especially 

when they are in society, and it should be borne in mind 

that only their external forms change easily. Without 

tradition, there can be no national spirit or civilization 

”[6, 156]. 

The problem of the interaction of tradition in the 

field of art as artistic thinking, and innovation in 

general, has always been a matter of interest among 

philosophers, artists and art critics. Traditional values 

that have already been formed, accepted and confirmed 

as a constant phenomenon are not static. This is a 

cultural heritage that is always in the process of 

renewal. As a result, it is possible to observe the 

simultaneous existence of traditional and modern 

values in the vertical section of the socio-cultural 

structure in each historical period. This is natural and 

regular. Tradition and innovation are two interrelated 

aspects of development and culture. ‘’Tradition is not 

the same as historical memory, but it is a special kind 

of connection with the formation of unambiguous 

values of the modern period with the ambiguous facts 

of the past’’ [8, 284]. 

As it is seen, as long as tradition continues, it acts 

as a complete concept that includes many forms of 

human perception of reality. Therefore, the precise 

structuring of tradition, the emergence of its inevitable 

elements is as difficult as the formation of a general 

understanding of tradition. Tradition is a complex, 

multinominal event that determines the functioning of 

social processes in one or another sphere of public life. 

In the twentieth century, attempts to break ties 

with tradition have led to new forms of expression, as 

well as a new understanding of the mission of existence 

and art, and even the popularization of the relationship 

between tradition and modernity. In addition, in the 

1960s and 1970s (partly in Soviet art criticism), 

everything created by the artist was subjected to a 

specific test to determine whether it was more or less a 

conservative or experimental entity. 

The existence of the categories of tradition and 

modernity in artistic practice since the 1970s can be 

summarized in terms of several typological approaches. 

This is primarily due to the fact that professional artists 

refer to traditional folk motifs, ornaments, as well as 

tricks. The second approach is related to the indirect 

sequence of its pure primary forms in the life of folk 

art. The third principle of interaction is related to the 

stylistic tricks of modern and traditional cultures in 

professional creativity based on examples of folk art 

(decorative-applied). 

It was during this period that the artistic criticism 

of Soviet art, characterized by the crystallization of 

national art schools, spoke more and more confidently 

about the inner feelings of the national tradition, the 

artists' desire to formulate national identity without 

realizing it. As a result, this led to the emergence of 

such meanings as ‘’genetic memory’’, ‘’internal 

memory’’ and so on. 

In relation to examples of the national past, this 

problem is directly related to the problem of artists' 

attitude to tradition in general (national and human) and 

the formation of style. This means determining the size 

and form of the functionality of heritage in modern art. 

According to critics, the concept of "cultural 

memory" is one of the most important concepts on the 

basis of the artist's connection with the past. "Internal 

memory" is "hidden deep, not always visible, hidden." 

The ‘’internal tradition’’ and all this arises in ‘’non-

personal’’ ways, regardless of the artist, for internal 

reasons. ‘’Ethnic artistic memory’’ in itself has such 

features as ‘’a very ancient artistic experience, the 

moral characteristics of the people, its associative 

structure, the mechanism of metaphors, certain choices 

in the field of color, tuning, rhythmic organization of 

the image and etc.’’ [5, 215]. 

In one case or another, the artist is formed in 

accordance with certain cultural conditions and inherits 

the cultural traditions of the current historical period 

(without much understanding). No matter how rare the 

artist's works are, they will always express the spirit of 

their time. It is necessary to refer to one of M. Butter's 

observations on this point. ‘’There is no individual 

work. An individual's work is a kind of knot formed in 

a cultural fabric and a embrace, and it does not feel as 

if it is loaded here, but as if it has appeared in it. The 

individual is, in essence, only an element of the cultural 

fabric [3, 228-229]. 

Regarding the problem of "genetic memory of 

culture", the issues of national form and national style 

in modern Azerbaijani art are considered in A. 

Kamensky's article ‘’Tree of Tradition’’. The author, in 
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a partially incomprehensible way from the point of 

view of the world's art, refers to the East, as well as to 

Azerbaijan (as opposed to the ‘’concrete plastic 

image’’ of Europe), the five spheres of artistic activity. 

The researcher substantiates the fundamental lack 

of interest of Azerbaijani artists in the plot, the 

specificity of the embodied moments, images, their 

approach to the ‘’big problem’’: “The natural and 

purposeful transition from the defined descriptive 

structure to the emotional poetic image is a 

characteristic feature of medieval Azerbaijani 

miniatures.It is important for us that they describe a 

specific event ... not at the local-spatial boundaries, as 

if in the arena of the universe; any personal goal, mainly 

in the Azerbaijani miniature, became a broad image of 

life as a whole ”[4, 17].  

It can be assumed that, in a sense, the careful 

interest in the emergence and connection of modern art 

with the national tradition in Soviet art was aimed at 

protecting various experimental, non-conformist 

manifestations from the attacks of ideological 

controllers. The goal was to prevent this or that work 

(literature, music, fine arts) from being realized 

ideologically (as well as artistically). At the same time, 

the deeply coded idea of ‘’genetic’’ national knowledge 

was not expressed in quotations, stylization or even 

figurative connotations, but justified for various forms 

of innovation. Similar processes were observed in 

literature, theater, and music in parallel with the fine 

arts. In order to defend the Third Symphony (1965), a 

truly great work of the great Azerbaijani composer, 

Gara Garayev, with the help of various techniques of 

music-theoretical analysis, musicologists found it 

compatible with the Azerbaijani national mugam 

‘’Shur’’ in the dodecophonic sound of this work. 

Thanks to this trend, the national form was declared an 

immanent category of art. At the same time, the time 

connection of different layers within the same culture 

emerges in a new understanding of archaic and 

subsequent layers. Thus, the perception of culture 

acquires a stereoscopic essence that has a deep 

perspective. 

The presentation of the category of tradition here 

does not in itself fully reflect the possible aspects of its 

coverage, as well as the circle of authors who addressed 

this problem in the last decade of the twentieth century. 

Thus, in the words of various researchers, the 

general concept of nationalism in art is as follows: 

‘’This is a special, unique configuration of the basic 

values of the elements common to all mankind: ‘’... 

common values for all peoples are placed in different 

proportions. It is a special structure of common 

elements for all people and has a national character in 

the sense of a ‘’national model of the world.’’[1, 77]. 

Tradition itself contains a whole complex of time 

and substantive relations. In artistic thinking, it 

determines not only the object of heritage, but also the 

process of transmission (inheritance) of heritage, as 

well as the attitude of different generations to the 

heritage. By playing one of the main roles in the 

formation of artistic thinking, tradition, on the one 

hand, is aimed at protecting complex artistic 

experience, on the other hand, contributes to artistic 

interpretation by becoming an integral part of modern 

thinking. The existing tradition in artistic thinking is 

also the dialectical connection of the social conditions 

of life and the result of a certain artistic structure. The 

basis of each tradition is a certain system of values. The 

stability of tradition and its devotion to society depends 

on the importance of this system of values in society.. 

The re-evaluation and interpretation of the artistic 

tradition is the source of modernity. At the same time, 

innovation is a temporary element of artistic perception 

and contributes to the development and enrichment of 

tradition, creating the conditions for the emergence of 

a new (or renewed) tradition, which later demonstrates 

its objective nature and becomes a carrier of new 

(already renewed) values. 

Conclusion. Thus, ‘’tradition’’ and ‘’modernity’’ 

(innovation) form a dialectical unity, ensuring the 

integrity of artistic thinking and based on the conditions 

of its development. Despite the immutability of the 

circle that connects the generations, as always, the 

tradition, which is always actual, reveals its necessary 

relevance to eternity and unshakable truths in the 

existing ethnocultural society. The artist, who comes 

into contact with tradition, thus gives philosophical 

meaning to his works by coming into contact with 

values. Tradition is not only a process of selection, but 

also a historically formed development and 

transmission of artistic experience. It should be defined 

not only as a closeness of style, but also as a stable 

mechanism of perception of the world. In other words, 

it implies the closeness of principles rather than kinship 

of forms, the system of their relations as a whole, not 

individual elements.. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются ювелирные изделия, обнаруженные из захоронений в Ичери – шехер – 

старинном жилом квартале Баку. Анализу подвергаются ручные украшения, представленные кольцами и 
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Баку в Ичери –шехер средневековые ювелирные украшения группируются на кольца с камнями и без. 

Кольца с камнями представлены экземплярами с драгоценными минералами и металлическими встав-
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Abstract. 

In the paper, jewelry items found out in burials of the Icheri Sheher Walled City – an ancient residential area 

of Baku – are concerned. Rings and seal rings with engraved ornaments are analyzed. It is noted that the medieval 
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Ичери-шехер (в перев. с азерб. языка (внутрен-

ний город), называемый жителями города «крепо-

стью» или «старым» городом, является старинным 

жилым кварталом и, вместе с тем, историко-архи-

тектурным заповедником Баку. Окруженный хо-

рошо сохранившимися крепостными стенами, он 

является наиболее древней частью и достопримеча-

тельностью столицы Азербайджана. 

Источники и историко-археологические мате-

риалы свидетельствуют, что город Баку, как и мно-

гие города Азербайджана, заложенный еще в брон-

зовом веке, сформировался уже с античного пери-

ода в результате экономического развития и 

увеличения жилищного сектора с плотным населе-

нием. Здесь образовались многолюдные торговые 

площади, улицы и крупные кварталы – махалле, 

сформированные как экономические центры. 

Традиционным видом народного искусства 

населения Ичери – шехера, являлось ювелирное ис-

кусство, чьи изделия отражают духовный вкус 

народа, его эстетические представления, а также яв-

ляются одним из важных факторов для изучения 

экономических и общественных отношений. 

Ювелирные изделия являются прекрасным ис-

точником для изучения декоративного искусства 

XIX столетия, торговых и культурных связей, опре-

деления некоторых общественных с классовой 

точки зрения вопросов исследуемого периода. В ре-

зультате проводимых в Баку археологических рас-

копок было обнаружено большое количество изде-

лий художественного металла – ювелирных укра-

шений, которые можно разделить на кольца, 

браслеты, серьги, подвески, броши, пряжки и др. 

группы. 

Среди ювелирных изделий, обнаруженных в 

Баку, большую группу составляют медные, бронзо-

вые и серебряные кольца. Хотя в археологических 

раскопках Ичери - шехер не было найдено золотых 

колец, однако, вместе с обнаруженными на старин-

ном мусульманском кладбище в Баку весной 1904 

года медных украшениях, были найдены серебря-

ные и золотые изделия. К сожалению, в отчете 

В.В.Бартольда, обнаружившего данный клад, не 

было пространной информации о кольцах, которые 

вместе с другими артефактами датировались XII-

XIII столетиями (5,16). 

Обнаруженные в Баку кольца группируются на 

кольца с камнями и без оных. Кольца с камнями 

представлены экземплярами с драгоценными мине-

ралами и металлическими вставками. 

Следует отметить, что большая часть обнару-

женных в бакинских захоронениях колец представ-

лена кольцами с вставками из драгоценных и полу-

драгоценных камней, судя по которым можно при-

дти к выводу, что в те далекие времена 

предпочтение отдавалось агату, бирюзе, жемчугу, 

горному хрусталю и другим минеральным камням. 

Особым изяществом отличались кольца с 

правлеными драгоценными камнями, различающи-

еся по форме и методу декоративной обработки. 

Подобные кольца делали с полукруглой в сечении 

шинкой одинаковой ширины. Щиток колец снаб-

жался гнездом для вставок круглой или овальной 

формы, куда в зависимости от вкуса и материаль-

ной возможности заказчика вправляли камни. Одно 
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из них изготовлено в технике литья. Полукруглая 

шинка кольца богато декорирована резным орна-

ментом. Гнездо кольца оформлено ромбовидными 

узорами, заключенными друг в друга с треугольни-

ком посередине. Диаметр кольца составляет 1,8 см. 

Судя по технике изготовления и богатому орнамен-

тальному убранству, это кольцо было с каменной 

вставкой. 

К числу украшений для пальцев, в декоратив-

ном оформлении которых использовали драгоцен-

ные камни, можно отнести кольца «текгаш» с од-

ним камнем в невысокой зупчатой, глухой или 

ажурно – резной оправе, а также кольца с круглыми 

или овальными щитками, усаженными мелкими 

жемчужинами или бирюзой, которые смотрелись 

как розетта 

Среди находок, обнаруженных в захоронениях 

Ичери-шехер, два экземпляра изготовлены из про-

волоки, другие два представлены в форме лентооб-

разных шинок. Они отличаются и формой камен-

ных вставок, некоторые из которых припаяны к 

кольцу, камни других прикреплены к шинке при 

помощи крючков. Подобные кольца, как правило, 

украшались цветным минералом бирюзового цвета. 

Археологический материал свидетельствует о 

наличии большого количества каменных вставок из 

минералов. Следует отметить, что найденное в сел. 

Гобустан, что близ Баку, золотое кольцо выполнено 

в технике крепления камня крючком. Это кольцо, 

обнаруженное в средневековом захоронении Язы-

лытепе, является редчайшим образцом искусства. 

Шинка кольца выполнена в виде фигур двух змей, 

вставших на хвост. В раскрытых пастях змеи за-

креплен минеральный камень –бирюза, выпуклый 

кабошон которого выполнен с большим вкусом. 

Крючки, предназначенные для крепления камня, 

расположены выше выпуклой части, внутреннее 

пространство которой украшены, орнаментом. 

Шинка кольца круглая в разрезе. Диаметр шинки 

1,7см, а коронной части – 1,2х1,3см. Согласно 

находками, обнаруженным в средневековом захо-

ронении Язылытепе кольцо можно отнести к X-XIII 

векам (2,98). Богато декорированное причудливым 

орнаментом и драгоценными камнями, данное про-

изведение искусства, по всей вероятности, принад-

лежало представителям богатого знатного сосло-

вия.  

Анализ вышеуказанных ювелирных изделий 

свидетельствует как о высоком мастерстве средне-

вековых ювелиров, способных умением обработки 

камня – шлифовки, полировки и др. способами, так 

и высоком уровне развития ювелирного искусства 

исследуемого периода. 

Среди колец, относящихся к IX-XIII векам, 

обнаруженных в Баку, подавляющее большинство 

представлено кольцами с металическими 

вставками вместо камней. Перстни и кольца с ме-

таллическим щитком треугольной, ромбической, 

квадратной и круглой формы гравировали или че-

канили растительным и геометрическим декором, 

который покрывал как гнездо, так и шинку изделия. 

Шинка некоторых из этих колец, обнаружен-

ных в Ичери-шехер, представлена ленточной, неко-

торых круглой формой, часть из которых сделана 

из проволоки, а другая – из узкого ленточного ли-

ста. 

Различным образом были изготовлены и ме-

таллические вставки. Будучи намного больше 

шинки кольца, они были представлены в форме 

прямоугольника, многоугольника (звезды), круга и 

миндаля. Некоторые из металлических вставок 

были декорированы, другие – более простой 

формы. Форма вставок некоторых из орнаментиро-

ванных колец в форме прямоугольника, на одном из 

которых дан оттиск пары ромбов. Прямые линии, 

нанесенные на ромбы, делят их поверхность на ча-

сти. Сравните высоко расположенные, вставки дру-

гих колец украшены кругом, в результате чего со-

здается впечатление, что кольцо украшено камнем. 

Широкая сторона четырехугольного кольца сде-

лана в виде выступа. На другом четырехугольном 

камне нанесены два треугольника, поставленные 

друг против друга. 

Форма вставок двух других экземпляров колец 

представлена в форме многоугольника – звездочек. 

Они не декорированы. А металлические кольца с 

круглыми вставками совершенно простой формы. 

Особого внимания заслуживают кольца, укра-

шенные металлическими миндалевидными встав-

ками. Было обнаружено три экземпляра подобных 

изделий, украшенных орнаментированной встав-

кой, одна из которых представлена декором в виде 

параллельных линий с вкраплениями в виде надпи-

сей, вписанных в миндалевидную фигуру. Вставки 

двух других колец отчеканены рисунком в виде 

листка.  

Все узоры, украшающие металлические 

вставки рассматриваемых выше колец, хорошей со-

хранности. Возможно, эти кольца использовались в 

качестве перстней-печатей.  

Генезис подобного рода колец, обнаруженных 

на территории Азербайджана, своими корнями ухо-

дит в глубокую древность. Что касается средневе-

ковых экземпляров, то они были обнаружены в Бей-

лагане, один из которых декорирован изображе-

нием птицы, а другие – надписями(9,89). 

Вопрос о применении подобных колец всегда 

привлекал внимание исследователей. Р.М.Вахидов 

считает, что подобные перстни использовались но-

сителями для проставления печатей в качестве для 

удостоверения юридических прав их владельцев, 

вместе с тем, в качестве украшений (3,63). 

М.И.Максимова отмечает, что помимо удостовере-

ния письменных документов, перстни – печати за-

меняли собой и замки и крючки, мало распростра-

ненные в древности (8,238). Поэтому в те времена 

подобные перстни присутствовали в быту многих 

мало-мальски имущих семей. Судя по состоянию 

обнаружения, исследователь В.И.Распопова, отно-

сит найденные в Согде многочисленные раннесред-

невековые перстни печати, как с среде имущего, 

так и простого городского населения (11,116). 

В этом смысле привлекает внимание печать, 

обнаруженная в Баку в 1969 году. Печать состоит 
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из бронзового листа четырехугольной формы с об-

резанными концами, к нему запаяна овальная в раз-

резе ручка с отверстием для подвески. Печать деко-

рирована каллиграфическими знаками. Обнару-

женную в верхних слоях печать исследователя 

относят к периоду позднего средневековья. 

Кольца, относимые к отдельной группе, выде-

лывались в различной форме. Концы некоторых из 

них припаяны концами друг к другу, у других они 

просто загнуты друг на друга или пристыкованы 

концами. Поверхность одной из колец приплюс-

нута в виде камня. Концы этого изготовленного из 

толстых проволочек конца соединены. 

Среди колец, представленных в форме обода, 

отличается ленточный экземпляр припаянными 

концами, напоминающий современные обручаль-

ные кольца. 

Следует отметить, что большинство колец-

ободов изготовлено из проволоки. В целом, как в 

древние, так и в средние века проволоке принадле-

жала особая роль как основного материала для из-

готовления украшений. Это свидетельствует о том, 

что в те времена техника волочения проволоки 

была на высоком уровне развития. 

Постепенно совершенствуя свое мастерство, 

искусные ювелиры научились волочить серебря-

ные и золотые нити, о чем свидетельствует находка 

из гробницы Дворца Ширваншахов. Декорирован-

ная растительным орнаментом шелковая ткань при-

влекает вниманием вплетением подобных нитей. 

Обнаруженная в детской могилке ткань относится 

к XV веку. 

Исследование археологического материала по-

казывает, что металлические изделия, искусно из-

готовленные средневековыми мастерами того пе-

риода, свидетельствуют о развитии уровня волоче-

ния проволоки, которое проходило в основном со-

гласно техническим требованиям того времени. Со-

гласно археологическому материалу, представлен-

ному проволокой различного диаметра, и 

этнографическим наблюдениям, в средние века 

процесс волочения проволоки был восстановлен. 
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SOCIAL NORMS AS A REGULATOR OF PUBLIC RELATIONS. 

 

Аннотация. 

Статья посвящена проблеме социальных норм, которые выступают регуляторами общественных 

отношений. Общественная жизнь людей протекает в коммуникации, взаимодействии, и именно социаль-

ные нормы регулирует эти отношения. Так же общественно принятые правила нужны для того, чтоб у 

людей не возникало отклоняющего поведения.  

Resume. 

The article is devoted to the problem of social norms that act as regulators of social relations. Social life of 

people takes place in communication, interaction, and it is social norms that regulate these relations. Also, socially 

accepted rules are needed so that people do not have deviant behavior. 

 

Ключевые слова: понятие социальных норм, классификация социальных норм, функции социальных 

норм, сущность социальных норм. 

Keywords: concept of social norms, classification of social norms, functions of social norms, essence of so-

cial norms. 

 

Разворачивающаяся в мире с начала 2020 г. 

пандемия COVID-19 затронула людей по всему 

земному шару и вызвала быстрые и радикальные 

изменения во всех сферах общественной жизни , в 

том числе, экономических и социальных Стреми-

тельное распространение коронавирусной инфек-

ции COVID-19, отсутствие на начальном этапе про-

токолов лечения и вакцины, рост уровня смертно-

сти среди населения заставило руководство 

большинства стран пересмотреть приоритеты крат-

косрочного и стратегического развития, а граждан 

изменить актуальные планы и жизненные приори-

теты. Политические и социальные эффекты панде-

мии оказались настолько глубокими, что они вы-

звали трансформацию ядра ценностных ориента-

ций и норм поведения глобального гражданского 

социума. В данной обстановке государство ради-

кально подходит к этому вопросу. Оно жестко уста-

навливает социальные нормы в общественном 

управлении фиксируя количественные и качествен-

ные параметры жизни граждан, определяя вектор 

общественно развития и общественных отношений 

критерии и показатели, с помощью которых они из-

меряются. 

Живя в данной обстановке человек должен по-

нимать, какие действия общество дозволяет, а ка-

кие нет. Только при этом условии в повседневной 

жизни будет порядок. Только так можно опреде-

лить, какого именно поведения мы имеем право 

требовать от других, а другие от нас. Например, с 

целью предупреждения распространения COVID-

19, усиления эпидемиологической безопасности и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения российские власти приняли 

решение объявить нерабочими днями период с 30 

марта по 11 мая. Такая трактовка условий будет яв-

ляться нормой. Нормы – это правила поведения, 

ожидания и стандарты, регулирующие взаимодей-

ствия между людьми, указывающие на дозволенное 

и недозволенное поведение в определенных ситуа-

циях. Они предписывают нам, что мы “должны”, 

что нам “следует” и чего мы “не должны” или чего 

нам “не следует” делать. Нормы помогают нам ори-

ентировать свое поведение по отношению к другим 

людям. Они позволяют осуществлять действия та-

ким образом, чтобы они не шли вразрез с действи-

ями других. Но нормы – это также и цели. Мы при-

писываем им независимое существование, рассмат-

ривая их как “вещи”, которые само собой 

разумеются. Они становятся стандартами, с помо-

щью которых индивиды оценивают действия друг 

друга и вознаграждают или порицают различные 

типы поведения. Некоторым нормам, называемым 

“нравами”, люди придают очень большое значение, 

строго наказывая нарушителей. Другие нормы, 

называемые “обычаями”, рассматриваются как ме-

нее значимые и соблюдают их не столь ревностно. 

Социальные нормы принято классифициро-

вать на следующие виды: 

1. Традиции и обычаи, которые выражаются в 

правилах, регулирующих поведение человека в об-
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ществе, хотя и не прописаны законодательно. Дан-

ные нормы складывались столетия и у некоторых 

народов они играют более весомую роль, чем зако-

нодательные и нормативные акты; 

2. Нормы нравственности. Нравственность 

рассматривается как существенный элемент для 

обеспечения благосостояния и жизненности обще-

ства. Нравственности обычно придается важное 

значение, и те, кто ее нарушает, считаются безнрав-

ственными, злыми и порочными. Поэтому наказа-

ние нарушителей нравственных норм общества 

весьма сурово; их могут заключить в тюрьму, из-

гнать, искалечить или подвергнуть пыткам и даже 

казнить. 

3. Нормы этикета, которые являются прави-

лами поведения человека на приемах, на политиче-

ских встречах, в гостях и на прочих официальных и 

неформальных мероприятиях; 

4. Нормы права – правила, которые закреп-

лены законодательно, невыполнение которых мо-

жет быть административно или уголовно наказу-

емо; 

5. Нормы эстетики, которые говорят о том, что 

красиво, а что нет, однако, данные нормы являются 

весьма субъективными, так как у каждого человека 

свое индивидуальное видение прекрасного; 

6. Политические нормы, которые регулируют 

отношения в кулуарах власти, внутри политиче-

ских партий; 

7.Религиозные нормы, которые регулируются 

церковью, а также отношением человека к религии, 

ко всему, что связано с верой в Бога; 

8. Корпоративные нормы, которые диктуют 

правила поведения внутри определенной организа-

ции, производственного коллектива. 

Всем социальным нормам присущи общие 

черты , а так же они выполняют определённые 

функции в отношениях между людьми: 

1) они выполняют регулятивную функцию, т. 

е. упорядочивают общественные отношения, регу-

лируют отношения между людьми; 

2)как нормативные явления они определяют 

границы должного и возможного поведения субъ-

ектов; 

3) характеризуются многократностью дей-

ствия, т. е. направляют поведение людей во многих, 

заранее не фиксированных случаях, и не персони-

фицированы, т. е. обращены к неопределенному 

кругу лиц; 

4) служат основанием оценки социально зна-

чимого поведения конкретных субъектов; 

5) основаны на свободе воли индивида, т. е. 

возможности выбора варианта поведения. При от-

сутствии свободы выбора не наступает ни право-

вой, ни моральной, ни иной социальной ответствен-

ности индивида, так как он был лишен возможно-

сти выбрать правомерный вариант поведения; 

6) имеют один и тот же объект регулирования 

– общественные отношения и преследуют одну и ту 

же цель – упорядочение общественных отношений, 

внесение в них организующих начал; 

7) соответствуют типу культуры и характеру 

социальной организации общества. Отсюда их 

трансляционные способности, т.е. передача куль-

туры и опыта от предшествующих поколений буду-

щим. 

Из всего выше сказанного можно сделать вы-

вод что социальная норма - это общеобязательное 

социальное установление (правило поведения) об-

щего характера, обусловленное социальным суще-

ствованием, направленное на регулирование соци-

ально значимого поведения индивида в его отноше-

ниях. с другими людьми. 
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Аннотация. 

В фольклоре эпическое пространство - это текст, помещенный на литературный материал (на 

мысль или же бумагу). Место, где происходят события в художественных произведениях - это эпическое 

пространство, созданное в мыслях. В эпическом пространстве рассказчик вмешивается в произведение 

столько, сколько захочет, меняет его, увеличивает или же уменьшает. Эпическое пространство можно 

рассматривать как большое пространство, в котором помещается сюжет эпоса. В эпическом 

пространстве эпоса речь говорящего также становится эпической, подчиняющейся структуре 

эпического пространства. Эпическое пространство эпоса может быть воображаемым пространством 

или эпическим пространством с историческими границами. 

Abstract. 

Epic space in folklore is a text placed upon literary material (mind, paper). The epic space in mind is a place 

where events in works of art take place. The narrator in the epic space interferes with the work as much as he 

wishes, changing it, increasing, and decreasing it. The epic space can be thought of as a wide space in which the 

epos's plot is set. The narrator’s speech becomes epic too in the epic space of epos, subject to the epic space's 

structure. The epic space of epos can be either a fictional space or one with a historical frame. 

 

Ключевые слова: эпос, «Книга моего Деда Коркута», пространство, фольклор, историческое время 
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The epic space of the epos "Book of Dede Korkut 

" can exist in epic time or within epic time. Therefore, 

epic space and epic time are inseparable in the poetics 

of the epos. Prof. F. Bayat states: “The unity of time and 

place (in Bakhtin's terms, the chronotope) plays a sig-

nificant role in disclosing the form, genre, and plot-

composition structure of the story in the poetics of the 

"Book of Dede Korkut." The continuum of time and 

space is a key functional element in the construction of 

text. Every single event in Dede Korkut takes place in 

one place or another (mythological-epic, ours-other, 

fantastic-real, at one time or another (mythical-epic, 

general-concrete, retrospective-introspective, prehis-

toric-historical). In all circumstances, the plot is built 

on a time and space continuum (Bayat, 2002: 28). 

As can be seen from the quote, time plays an 

important role in the construction of epic space. In the 

epos, too, all events take place in an epic space. 

Wherever the heroes of Dede Korkut journey, they 

leave the epic space of Oguz. In this sense, the Oghuz 

epic space is larger than the historical space due to its 

geographical area. It has no borders. This epic space 

provides the hero's psychological preparation, 

opportunities to travel, his speech, and conversation 

with his parents or someone else, which is based on his 

epic speech, and the features of the epic space are 

confirmed in the text of the epos. The hero's 

psychological preparation, journey opportunities, and 

conversations with his parents or others are all based on 

his epic speech, and the characteristics of epic space are 

reinforced in the epos's text. These time-space relations 

or features are also reflected in F. Bayat's thoughts. In 

this letter, he writes: “In any case, the continuum of 

time and space in the "Book of Dede Korkut" does not 

correspond to the parameters of mythological or 

historical truth. If this were the case, many factors, 

such as the war, its conduct, the course of events, the 

interference of the guardian spirits in these events, the 

infidel-Oghuz relations, illness, aging, death, and the 

like, would have to be perceived as either a physical 

reality or an imaginary one. In the Dede Korkut stories, 

an epic unit, the poet's goal is to be "in time" and "in 

space" (even if this space coincides with geographical 

toponyms), thereby showing the life of Galin Oguz beys, 

their deeds, heroism, traditions, and ritual-

mythological acts to future generations as a book of 

spiritual history and memory” (Bayat, 2002: 28-42). 

Y.M. Lotman also touched upon the problem of 

continuum in works of art. He explains the continuum 

as follows: “The plot of a literary work or artistic work 

usually develops within a certain local continent. The 

perception of an unsophisticated reader tends to equate 

it with the fact that the episodes belong to a real space 

(for example, geographically). However, the existence 

of an epic space, which cannot be diminished by a 

simple repetition of certain local features of the real 
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landscape, becomes clear when comparing the 

embodiment of the same plot through different means 

of art. The transition to another genre changes the 

"platform" of the epic space” (Lotman, 1988: 251). 

These processes in the epos are carried out in an 

epic space. This epic space is called epic space as the 

mythological worldview is at the bottom of the texts. 

Rather, in the epos, epic space has turned mythological 

consciousness into the background, and mythological 

events have descended to the bottom of the text. The 

peculiarity of epic creativity is that it allows one to 

epicize the literary text in a historical time period and 

allows it to be traversed through epic space and epic 

time. The fact that toponyms are also historical places 

here provides confidence in the course of events, but 

that does not take it away from the real ground. 

However, the epos does not depict historical events in 

the epic space as they occur, it attempts to preserve the 

vestiges of those historical events in an artistic manner, 

at the expense of certain strokes. For example, in 

history, the historical attacks of Aghgoyunlu bey Turali 

bey on Byzantium are replaced by the example of 

Ganturali who went to Trabzon to demonstrate valor on 

the way of Seljan Khatun. Although Trabzon is an 

infidel country, it is an epic space. Yet, in historical 

events, Byzantium is a historical place. The heroism 

shown by Turali bey in the historical place is replaced 

by his physical strength in epic space and time, fighting 

with a lion, and a bull. Since the narrator is also aware 

of Turali bey's heroism, it can be concluded that he 

epicized this famous hero in the epos. Ganturali's 

victory over three wild animals was nourished by 

folklore traditions. The motive of fighting with wild 

animals on the way to a girl is very common in 

Azerbaijani fairy tales. So, historical heroism acts as a 

basis for heroism in the epic space. Here, the narrator 

utilizes the praise of Ganturali's 40 heroes as an artistic 

detail in increasing his power. A one-on-one battle with 

three animals is accompanied by three praises of 

Ganturali's heroes, and the act of praise turns into an 

artistic category. This depends on the different 

parameters of the approach to epic time and epic space. 

Linguistically successful reading of "Book of Dede 

Korkut" makes it easier to evaluate epic events. The 

narrator's knowledge of historical events leads him to 

use the facts correctly on the spot. The "reading" of the 

text in a diachronic direction helps to investigate the 

historical event on the basis of an epic event, and the 

"reading" in a synchronous direction helps to use it as 

an artistic detail. F.Bayat writes: “When diachrony 

plays a dominant role in the reading of the text, the 

concept of space, as well as time, is brought to the 

historical time and space plane... In diachronic reading 

(outward interpretation), the autochthonous poetic 

architectonics of the text is disturbed. Synchrony 

(synchronous reading) interprets poetic space and time 

in accordance with the nature of the text, but also in 

accordance with the laws of autochthonous creativity, 

mainly by revealing the inner elements” (Bayat, 2002: 

28). 

Epic space necessitates revealing the course of 

events in synchrony. In this discovery process, the 

diachronic direction plays a secondary role and serves 

as historical "evidence". Historical space and epic 

space are organically integrated in this approach. The 

events in historical space do not appear to be fiction, 

and the events in epic space do not appear to be fiction 

either. 

In fact, the concept of objective time exists in our 

minds. Man thinks about time, treating it as a model of 

thinking. The concept of historical space also exists 

only in our consciousness. This is a normal physical 

time. Human intellect epicizes it (Hajili, 1985). In the 

epos "The Book of Dede Korkut,", the individualization 

of the narrator, his confirmation by the name of Dede 

Korkut,, with the help of historical space and time, 

figurative time, turns them into epic time and epic 

space. Prof. Asif Hajili shows three signs of figurative 

time and space in figurative time: 

-The place of the author's image in time and space; 

-Time-space nature of the reflected environment; 

-Symbolic time-space model typical of the genre 

tradition. 

He shows that these features and characteristics 

are in the structure of artistic speech (epic speech) and 

narration, in the historicity of artistic thinking, in the 

epoch-making of plot, character, and color, and in the 

conditional-metaphorical outlook (Hajili, 2005). The 

image of Dede Korkut, in the epos "The Book of Dede 

Korkut," exists in time and space and cannot be 

imagined outside this chronotp. To be more precise, 

Dede Korkut was formed by time and space. The 

existence of the Oghuz public space in time and space 

is also a historical process. This historical process 

arises in the mythic mind, becomes epic, characterized, 

allowing it to describe itself in epic time and space. 

In epic time, events are always imagined as having 

taken place in the past; time moves slowly; and accord-

ingly, space exits the locality, and epic space loses its 

physical conditionality. 

Epic time refers to the time interval between when 

events occur and when they are recounted in the epos. 

Time, in any text, is associated with the purpose of the 

action and its associative links within the plot, both 

above and below the plane. The text grabs the reader's 

attention as an epic discourse (universal). It has dimen-

sions like any other space, such as width, length, and 

depth. The width and length of space are understood as 

its physical elements, but the depth is about its content. 

All three dimensions form the text. These dimensions 

can be interpreted in the epos "Book of Dede Korkut " 

in the same way: the width of the text as the shape on 

the surface, the length as the scope of the text or visible 

shape, and the depth as the profound meaning lying be-

neath the text or invisible shape (Khalil, 2019: p.14). 

The epos serves as a reminder of past heroism. In 

this instance, the epos becomes a type of content-text 

that can take any shape, depending on the scale of time 

and space as well as the depth of events. The following 

relationships make up the epic spatial features of the 

epic text: 

a reflection of reality. 

-description of the life of the characters, 

-explanation of the hero character in the plot, 

Objectivity and the investigator's attitude towards 

the heroes and the space depicted. A.F. Losev writes: 
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“There are two main features of epic time. First, the 

protagonist builds his life in his own way, which 

necessitates stability, self-confidence, and reliability. 

Second, the self-aware hero is presented here as a 

separate convex aspect of the reality depicted on the 

plane. Time, as if it were precisely stated, cannot be 

imagined in a pure and independent flow (Losev, 1977: 

41-42).  

From the quote, we can see that epic space can not 

be envisioned apart from epic time. In this epic realm, 

the hero's life also depends on time. A. E. Ivanesko 

writes: “One of the main aspects of the epic world is the 

organization of space and the quality of time. The study 

of the chronotope of literary and folklore works, as well 

as the study of space-time structures of the heroic epos, 

has a wide historiography. In all forms of pre-authorial 

oratory, space and time have been determined to be 

perceived not as objective and abstract lengths and 

periods, but as an objective world (typically in the form 

of a tangible visual image: world tree, world mountain, 

first victim, etc.) and the behavior of an active character 

in line with "internal outlook" (M.I. Steblin-

Kamenskiy). (Ivanesko, 2014: 26-27).  

The space has a feature defined as being organiza-

tional. Organization is also a matter of time. The organ-

ization of space can also be found in pre-epic myths. 

Space is not merely an empty space; it is also 

something that encompasses us. In this space, we are 

not alone. We are surrounded by the domains of space. 

A river, sea, mountain, etc., acts as a domain of space. 

We see them being sanctified in mythological space, 

eventually becoming a part of our conscious mind.Just 

as the organization of a space is understood as the fur-

nishing of an empty room with various equipment, the 

organization of an epic space is regarded as the combi-

nation of complementary elements like plot, drama, 

conflict, dialogue, monologue, etc. Each element has a 

place in the epic space. There is a kind of mobility be-

tween these elements and space. A. E. Ivanesko inter-

prets this process as follows: 

Dynamic lines are more typical of the spatial or-

ganization of the Nart universe: epic space is a field of 

heroic activity; it is the constant spatial movements of 

the character, forming various elements of the story (the 

appearance of the protagonist, the attributes of heroism, 

the local context), a single series of events. (257, 

258)Ivanesko 

Epic space, or epic time, is a system of signs that 

reflect and convey important information to the listener 

in the process of cognition and evaluation. There is an 

interaction between them. 

Thus, the epic world is in a defined setting; it has 

some features of its geographical size (factual areas, re-

lationships with landscape features) and, nevertheless, 

it is a product of poetic abstraction. Epic work flows 

over time, but the latter is not homogeneous, yet non-

linear and subjective.  

Received directly from the performer, the 

information trapped inside epos is visually transmitted 

to mind. I. Kant perceives time and space as one of the 

a priori forms of emotional thinking. For Kant, human 

feelings represent space, and time is a form of 

perception of these feelings, a period appeared within 

consciousness level. 

In literary works, space is regarded as an epic 

space, where characters dwell on, movements are 

regulated or carried out, or it could be regarded so. The 

key distinguishing characteristics of epics are the 

sequential succession of events within the plot, the 

existence of a definite distance between epic events and 

the time of their narration – time, and the fact that these 

events take place in epic space. It is very common in 

epics to depict various movements in certain time and 

space, stretching the plot in this way. The epic is not 

restricted by volume, plot line and number of 

characters; also the plot line is defined by the narrator’s 

image. He narrates by combining occurrences from the 

past with those from the present. Also, the epic includes 

descriptions of activities, movement of chacters, 

extensive explanations pertinent to space and time, 

dialogues, monologues (monologue is mainly 

encountered in epic poems). Apart from portraits of the 

hero, his characteristics, landscape descriptions, epics 

contain the gestures, facial expressions and hand 

movements of lover. 

The narrator acts as a mediator between the 

listener and the events. In the plot, he appears as the 

third person. Apart from outlining the epic narrative, he 

is of the organizer and builder. In the epic period, 

organization is defined as the ability to connect 

characters, their destinies, moods, etc. and the plot in 

one dimension. With his speech behavior, arranges the 

themes, placing them in chronological order. Rustam 

Kemal writes: “ The objective of the fatic speech genres 

in "Book of Dede Korkut" is to carry information in the 

epic space at various operating levels (communication, 

news, ritual-dialogues, dreams, etc.). It's worth noting 

that the characters' communicative and speech 

behavior in "Book of Dede Korkut " is primarily based 

on fatal genres. Boylan's dialogue is structured around 

speech acts and genres of speech that are related to 

them (news/communication, ritual-dialogues, 

argument-word fight, dreaming). The quarrels and 

angry statements of the Oghuz beys are acts of 

expressive semantic fatic speech. (Kamal, 2013: 99).  

Recounting the story, the narrator sometimes uses 

a temporary distance. The epic also draws attention as 

a combination of detective speech and character 

language. Shahla Huseynli notes this process as 

follows: “In an epic narrative, there are two ways to 

define a formula. Using the first method, the narrator 

forms the text. The first way is used by the explorer and 

forms the text. Indeed, this is the most common way. 

However, there exists a second way to determine the 

formula (specifically, the fairy tale formula), and it is 

no less important than the first one. The second method 

is particularly related to the fact that the listener, who 

is well-versed in the structure and spirit of the story, as 

well as the color of the genre (owing to the popularity 

of the genre), perceives these patterns as formulas. 

That is, standardization in these patterns, as well as 

rhythmic identity, are so obvious that, due to the nature 

of recurrence, they can easily seep into the memory of 

the listener and live here” (Huseynli, 2019: 43). 
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Conclusion. There are the following criteria for 

the narration of an epic: 

-Absolute distance between the narrator and the 

character; 

-The narrator is very knowledgeable; 

-Investigator's inclination or adherence to 

maximum objectivity; 

-The narrator's epic worldview, etc. 

An epic space is a space that exists in the mind of 

the narrator. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема заимствования русским языком элементов английского 

языка (англицизмов) с точки зрения функционирования их в русскоязычном экономическом дискурсе. Це-

лью исследования является анализ англицизмов, содержащихся в современных публикациях на экономиче-

скую тему. Выявляются основные тенденции использования англицизмов как лексических заимствован-
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ных элементов. Определяются способы включения английских слов в русский язык. Рассматриваются те-

матические особенности функционирования англицизмов в экономическом дискурсе. Обозначаются осо-

бенности словообразования и склонения англицизмов. Выявляются признаки процесса включения англи-

цизмов в русский язык и адаптации их в русском языке. На основе выявленных тенденций использования 

англицизмов в экономическом дискурсе исследование данных лексических единиц может быть проведено 

более подробно. 

Abstract. 

The article is devoted the issue of the functioning of anglicisms in the Russian economic discourse. The aim 

of the study is the analysis of the anglicisms in publications on the economic topic. The anglicisms are borrowing 

elements of English in Russian. The main trends in the use of anglicisms as are studied. The ways of word formation 

of anglicisms are indicated. Anglicisms are also considered from a semantic point of view. The signs of including 

anglicisms in Russian are described. Based on the identified trends in the use of anglicisms in economic discourse, 

the study of these lexical units can be carried out in more detail. 
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Известно, что заимствование является одним 

из самых динамичных процессов, происходящих в 

языке и служащих его изменению. Словарное опре-

деление заимствования таково: элемент одного 

языка, который был включен в систему другого в 

результате языковых контактов, либо процесс та-

кого перехода [1, с. 158]. Наиболее часто заимству-

ются лексические единицы. Заимствование в рус-

ский язык происходит из различных языков, но на 

данном этапе развития наиболее активно этот про-

цесс происходит в отношении английского языка. В 

последнее столетие именно англицизмы получили 

распространение в различных языках мира; однако 

предыдущее десятилетие привело в русский язык 

наибольшее количество англоязычных заимствова-

ний. Их появление фиксируется в различных дис-

курсах, в том числе экономическом. Заимствование 

англицизмов (или англо-американизмов) связано с 

глобализацией, ведущей ролью США в области 

научных и технических достижений.  

Различные сферы жизни общества, в том числе 

экономическая, развиваются быстро, что опреде-

ляет такие же быстрые изменения в языке: англи-

цизмы появляются, используются, затем оконча-

тельно утверждаются в составе языка либо пере-

стают употребляться, причем этот процесс 

происходит постоянно. Так, несколько лет назад 

неологизмами, заимствованными из английского 

языка, были такие лексемы, как демпинг, клиринг, 

консалтинг, лизинг, маркетинг, менеджмент, 

франчайзинг, холдинг и т.д. На сегодняшний день 

они закрепились в русском языке и перестали вос-

приниматься как неологизмы. В настоящее время 

уже другие англицизмы выделяются в лексическом 

составе публикаций на экономическую тему. 

Существуют разнообразные причины возник-

новения процесса заимствования: лингвистические 

(устранение полисемии исконного слова и упроще-

ние его смысловой структуры; потребность уточне-

ния соответствующего понятия, разграничения не-

которых смысловых оттенков с помощью отнесе-

ния их к разным словам и др. [4, с. 23-29]) и 

экстралингвистические (культурные, политические 

и экономико-промышленные связи между наро-

дами; войны между народами; миграция народов; 

обновление лексических средств путем образова-

ния слов, называющих новые явления; особенности 

географического положения; создание междуна-

родных корпораций, организаций; высокий пре-

стиж языка в мире; научно-технический прогресс 

[4, с. 21-22; 5, с. 158-160; 2, с. 92-94]). 

Включение англоязычного слова в русский 

язык может происходить с помощью нескольких 

способов: транслитерации, транскрипции, транс-

формации, калькирования, трансплантации (вклю-

чение единиц английского языка в «письменную 

русскую языковую ткань в своем оригинальном 

графическом облике» [3, с. 74]). 

Достаточно часто применяется транслитера-

ция, например: бонд (облигация, обеспеченная ак-

тивами передающего ее юридического или физиче-

ского лица) – от англ. bond; таргет (запланирован-

ная величина какого-либо экономического 

показателя) – от англ. target; триггер (условие до-

говора, нарушение которого автоматически опреде-

ляет применение санкций) – от англ. trigger; деве-

лопер (предприниматель, специализирующийся на 

объектах недвижимости) – от англ. developer и др. 

[здесь и далее примеры из публикаций в журнале 

«Эксперт» – К. Л.]. Еще один часто встречающийся 

способ – транскрипция: нетбэк (цена продажи за 

вычетом стоимости доставки до покупателя) – от 

англ. netback; стартап (компания с короткой исто-

рией деятельности) – от англ. startup company, 

startup; локдаун (режим, при котором приостанав-

ливается деятельность экономических объектов) – 

от англ. lockdown. 

Трансформация как способ образования англи-

цизма чаще всего встречается при образовании 

прилагательных или глаголов, например, кэптив-

ный (обслуживающий, вспомогательный) – от англ. 

captive. Встречается и такой способ, как трансплан-

тация. Функционирует он следующим образом: 

<…> Джером Пауэлл все же сделал долгожданное 

заявление и фактически анонсировал, что объявит 

о так называемом tapering в ноябре. В данном слу-

чае слово tapering не имеет эквивалента в русском 

языке и пока носителями русского языка употреб-

ляется редко, поэтому включается в публикацию в 

изначальном виде. С помощью трансплантации за-

имствуются аббревиатуры, например, ESG 
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(Environmental, Social, and Corporate Governance – 

экологическое, социальное и корпоративное управ-

ление): ESG-повестка, ESG-политика, ESG-

фактор. Одним из способов введения англицизма в 

тексты экономических публикаций является каль-

кирование, например, криптоферма (совокуп-

ность технических и программных средств для до-

бычи криптовалюты) – от англ. cryptofarm.  

Важно, что данные англицизмы в большинстве 

случаев и в английском языке используются как 

термины, принадлежащие к экономической сфере и 

обозначающие экономические явления и понятия. 

Однако в некоторых случаях в русском экономиче-

ском дискурсе лексема функционирует только в од-

ном из своих значений, т.е. речь идет о полисеман-

тичных лексемах, используемых в других дискур-

сах: триггер, хаб, таргет и др.  

Судить о нахождении англицизма на том или 

ином этапе процесса ассимиляции можно, исходя 

из анализа изменений лексемы в контексте. Так 

многие англицизмы участвуют в образовании 

сложных слов путем сложения: конкурент-стар-

тап, хайп-машина и др., что указывает на доста-

точно высокую степень адаптированности заим-

ствования. Об этом же говорит образование слова 

по русскоязычным моделям: кэптивный (образо-

вание прилагательного от англ. captive со свой-

ственным русскому языку суффиксом -н-), шор-

тить (образование глагола от англ. short по модели 

присущей русскому глаголу – с суффиксом -и- и 

флексией -ть), шортист (образование существи-

тельного с суффиксом -ист) и др. В контексте ан-

глицизмы склоняются также по русскоязычной мо-

дели: хаб / хабах, триггер / триггером и т.д. Кроме 

того, в текстах используются однокоренные слова, 

образованные на основе одного и того же англо-

язычного элемента: приборы для майнинга / «чер-

ные» майнеры и т.п. 

Однако эти англицизмы все же находятся в 

процессе их ассимиляции, на что указывает упо-

требление их наряду с русскими синонимами: 

начав <… > с таргета в 4%, затем понизили цель 

до 2-3%. Кроме того, иногда англицизмы употреб-

ляются в кавычках, т.е. автор указывает на заим-

ствованный характер лексем: «шортить», «шор-

тисты».  

Таким образом, англицизмы только входят в 

состав русского языка, и прогнозировать их даль-

нейшее их включение или исключение достаточно 

сложно. Данные лексемы, функционирующие в 

экономическом дискурсе, чаще всего представляют 

собой специфические термины, называя явления 

экономической сферы, возникшие в последнее 

время, либо приходя на смену русским словам, обо-

значающим давно существующие экономические 

явления. Новейшие англицизмы употребляются в 

текстах с теми заимствованиями, которые вошли в 

русский язык в предыдущие годы и закрепились в 

лексическом составе, т.е. анализ обнаруживает вы-

сокую насыщенность экономических текстов ан-

глицизмами. Тенденция к широкому употреблению 

подобных заимствований объясняется глобализа-

ционными процессами в российской экономике.  
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Аннотация. 

В этой статье мы поговорим о факторах появления квазидилогов в детской речи, их связи с 

социальной жизнью. В такой разговорной ситуации ребенок произносит не свою настоящую речь, а 

чужую речь и проявляет определенную актерскую характеристику. 

Abstract. 

In this article, we will talk about the factors of the emergence of quasi-teachers in children's speech, their 

connection with social life. In such a conversational situation, the child does not say his real speech, but someone 

else's speech and shows a certain acting characteristic. 
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В настоящее время анализ воздействия речи на 

участников общения в зависимости от ситуации со-

провождается разработкой прагматических подхо-

дов, основное внимание лингвистов уделяется изу-

чению различных форм организации коммуника-

тивного общения и поиску решений проблем, 

связанных с ним. В процессе общения ребенка со 

взрослым формируется и совершенствуется его 

речь, вызывая изменение, совершенствование раз-

личных психических процессов в речевом обще-

нии. А.Р.Лурия отмечает, что речевая деятельность 

станет основой для решения сложных вопросов 

управления, возникающих в поведении ребенка. 

[А.Р.Лурия, 1979:53] 

 Если процесс речевого общения происходит 

через взаимодействие людей друг с другом, их вза-

имодействие друг с другом по отношению друг к 

другу, то в детской речи иногда проявляются спе-

цифические проявления этого. В частности, в дет-

ской речи объектом взаимодействия не может быть 

человек, то есть он может формировать разговор-

ное общение как в одиночку. В такой разговорной 

ситуации ребенок играет один, в этой игре как ав-

торство "сценария", так и авторство текста, создан-

ного во время игры, будет у самого ребенка. В то 

же время, выполняя роль героев в игре, ребенок со-

здает характерную речь из придуманных им обра-

зов, скрывается за его или ее "маской". В такой раз-

говорной ситуации ребенок произносит не свою 

настоящую речь, а чужую речь и проявляет опреде-

ленную актерскую характеристику. Такая речь опи-

сывается в лингвистике как квазидиалогическая 

речь. 

Поскольку в процессе игры авторская речь ре-

бенка похожа на речь созданных им образов, квази-

диалогическое общение можно рассматривать как 

специфический способ передачи чужой речи. "Лич-

ный речевой опыт каждого человека, - пишет М. М. 

Бахтин, - формируется и развивается в постоянном 

контакте с личной речью других людей. В опреде-

ленной степени этот опыт можно описать как про-

цесс овладения речью других людей, мало или не 

более того. Наша речь... уровень отчуждения полон 

разных слов. Эти незнакомые слова обрабатыва-

ются в нашей речи, имеют свое собственное выра-

жение, хотя ими овладевает собственная экспрес-

сия, экспрессивность, оценочный тон" [М.М.Бах-

тин 1979: 269].  

Получается, что детская речь формируется на 

основе речи взрослых. Квазидиалогическая речь, 

присущая детям, является примером этого: 

(Асилбеку - 5 лет, интересуется автомобилями, 

его отец - водитель, в его играх водитель и 

пассажир показывают свое речевое общение) 

- Кетомман, кетомман, тўхтадим. Қаерга 

борасиз, қанча берасиз?- дейди қатъий овозда.  

 - Бозорга, 3000 сўм – дейди, мижоз тилидан. 

 - Хай, ўтиринг. (“Воон” машинани овозига 

тақлид қилади). Тўхтанг, газ тугаб қолди, 

тўлдириб олай, тушиб туринг. Ана бўлди, мининг 

кетдик – дейди. 

- Мени кийим бозорга ташанг, ўғлимга туфли 

оламан – дейди яна мижоз тилидан. 

- Мана айтган жойингизга келдик, тушинг, 

марҳамат. 

 Такую речь дети берут из событий, которые 

происходят вокруг них, из телевидения и шоу, из 

мультфильмов, из общественной жизни. Такая 

ситуация может быть объяснена следующими 

факторами: 

1) отсутствие разговорного общения со 

сверстниками - ребенок одинок, отсутствует 

гармония с ним, сверстником. Поэтому автор - 

существо творческое, передает свои впечатления, 

полученные в общественной жизни, в речь через 

говорящего и слушателя, который создал ее сам; 

2) вступать в общение – это неприятность, 

застенчивость - ребенок стесняется делиться с кем-

то своими мыслями, впечатлениями, которые он 

получает от общественной жизни. Поэтому он сам 

будет разговаривать и играть с ним; 

3) живущий в своем собственном мире - у 

такого ребенка почти нет товарищей, он живет, 

завернувшись в собственную скорлупу. Гойки 

понимает его только сам, понимает. Это состояние 

также часто возникает в результате отсутствия у 

родителей психологической поддержки. 

4) широта мира воображения – богатство - у 

таких детей появится сильное желание взглянуть на 

жизнь по-другому, воплотить в жизнь свою 

фантазию, которую они видели в мультфильмах, на 

экранах 

5) недостаток родительского внимания - 

возникает с целью привлечь взрослых, придать им 

смысл своего присутствия; 

6) стрессовые ситуации – когда ребенок 

испытывает психическое напряжение, когда 

возникает желание спрятаться; в этом случае у 

ребенка возникнет желание убежать от реальной 

жизни; 

7) конфликтные ситуации в семье – желание 

вступить в комфортную и неосведомленную жизнь, 

избегая конфликтов. 

8) игровое состояние – нормативное 

состояние. Бунда говорит, когда ребенок осознает, 

что созданных им собеседников на самом деле не 

существует. 

9) психическое заболевание − наиболее 

обширное и сложное диагностическое состояние. 

Нелегко определить, мыслит ли ребенок здоровым 

образом или находится в психопатологическом 

состоянии. 

Оказывается, появление квазидиалогической 

речи в детской речи объясняется различными 

факторами. Во квазидиалогической речи есть такие 
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характерные черты, как свободные, косвенные 

местоимения. Речевые движения взрослых в 

социальной жизни воспроизводятся ребенком. Все 

они действуют по плану в присутствии 

синхронного адресата. Другими словами, 

разговорная речь четко воспроизводится на основе 

творческого воображения ребенка. 

Например: 

(Мухаррем - 6 лет, с мамой часто ходит в салон 

красоты. Она выполняет этот процесс со своими 

куклами в процессе игры.) 

- Ассалому алайкум – дейди, худди гўзаллик 

салонига кириб боргандек. 

- Ваалайкум ассалом, келинг – дейди сартарош 

қиз каби илтифот кўрсатиб. 

- Мен сочимни кестиришга ва макияж 

қилишга келдим – дейди. 

- Марҳамат, ўтиринг – дейди илтифотли 

оҳангда. 

- Мени маликалардай чиройли қилиб қўйинг 

апа, илтимос сиздан, боғчада байрам бор эди - 

дейди. 

- Хўп бўлади, хоним унда бошладик – дейди. 

- Сочимни кўп кесманг, онам урушадилар, 

лабимни қизил қилманг, дадам уришадилар деб, 

нигоҳида хафаликни акс эттиради. 

- Хоним, ҳозир жуда гўзал бўласиз – дейди 

сартарошлар каби ўйинчоқ фен, қайчи, тароқ ва 

бошқалардан фойдаланиб, қўғирчоғини сочини 

чиройли турмак қилади ва - Мана, хоним, ишимиз 

ҳам тугади, мана бу ойнага қараб юзингизни ва 

сочингизни кўришингиз мумкин – дейди ўйинчоқ 

ойнани тутиб. 

- Вой бунчаям чиройли бўлибман, сизга катта 

раҳмат. Энди боғчадаги байрамга мазза қилиб 

бориб рақсга тушаман. Мана пули сизга – дейди 

қоғоздан қирқиб тайёрланган пулни узатиб. 

- Арзимайди, соғ бўлинг. 

Эти процессы являются проявлениями 

интереса, характера говорящего, желаний, в 

которых решающую роль играет текст в контексте. 

Такие речевые ситуации основаны на 

эгоцентрической речи, которая сопровождает 

действия ребенка. 

В определенной реплике квазидиалога речь 

сначала не раздражает: в ней "речевое эхо" 

становится обычным явлением. Ребенок подражает 

"тому, что говорят другие люди" по-своему, 

воспринимает или отрицает их. Получается, что 

квазиязыковую речь можно рассматривать как 

разговорную речь, которая служит для 

формирования у ребенка отношения к чужой речи, 

умения свободно ориентироваться в различных 

условиях общения. 

Наши наблюдения показывают, что во время 

игры у ребенка развивается квазидиалогическая 

речь на основе выражения процессов, 

происходящих в его социальной жизни. 
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DEFINITION OF THE CONCEPT OF «PUBLICISTIC STYLE» AND ITS FEATURES 

 

Аннотация. 

Не существует единого стандарта для определения публицистического стиля. В связи с этим, во-

прос о конкретизации понятия является дискуссионным. Он особенно актуален в связи с изменениями, 

происходящими в СМИ. Речь идет об изменениях жанрового своеобразия, способов подачи и форм кон-

тента.  

В статье нами были проанализированы определения публицистического стиля с точки зрения ряда 

ученых. Мы рассмотрели основные функции языка СМИ, а именно – агитационную и информационную. 

Выяснили, с чем связано акцентирование именно на данных функциях. Также нами были изучены основные 

особенности функционального стиля массовой коммуникации. 

Abstract. 

There is no single standard for defining journalistic style. In this regard, the issue of concretization of the 

concept is debatable. It is especially relevant in connection with the changes taking place in the media. We are 

talking about changes in genre originality, methods of presentation and forms of content. 

In the article, we analyzed the definitions of journalistic style from the point of view of a number of scientists. 

We examined the main functions of the language of the media, namely, propaganda and informational. We found 

out what the emphasis on these functions is connected with. We also studied the main features of the functional 

style of mass communication. 

 

Ключевые слова: публицистический стиль, язык СМИ, особенности публицистического стиля, функ-

ции публицистического стиля 

Keywords: journalistic style, language of the media, features of journalistic style, functions of journalistic 

style 

 

Публицистический стиль – стиль устной и 

письменной речи, который используется в разных 

видах и жанрах средств массовой информации. 

Также ученые определяют его как ФСМК – функ-

циональный стиль массовой коммуникации и язык 

СМИ [5, с. 7]. Следует отметить, что, по мнению 

ряда ученых, определение публицистического 

стиля как совокупность официально-делового, раз-

говорного и научного стилей – не отражает в пол-

ной мере языковую практику средств массовой 

коммуникации. [6, с. 95]. 

Основной функцией данного стиля принято 

считать информационную. Однако большинство 

исследователей выделяют главной функцией – воз-

действие на аудиторию. Это связано с особенно-

стями используемой лексической и грамматиче-

ской стилистики. Язык публицистики характеризу-

ется большим числом эмоционально-оценочных 

слов, военных терминов, клише. А также для 

успешной агитации есть необходимость в вырази-

тельности речи. В связи с этим язык СМИ богат раз-

нообразными средствами выразительности [8, с. 

164], [3, с. 105]. Например, излюбленным методом 

журналистов является использование вопроситель-

ных форм и экспрессивной лексики. 
Некоторые ученые ставят в один ряд все функ-

ции публицистического стиля, не выделяя среди 
них главенствующую. По их мнению, стиль языка 
СМИ подразумевает следующие функции – инфор-
мационную, просветительскую, воспитательную, 
организаторскую, аналитическую, развлекатель-
ную и воздействующую [9, с. 329]. Следует отме-
тить, что используемые стилистические приемы и 
средства выразительности, а также стиль подачи 
информации заметно отличаются в зависимости от 
типа СМИ, его политики, аудитории и используе-
мой площадки. Например, если это новостной пор-
тал, то материалы все преподносятся в основном в 
качестве заметки, они должны уделить особое вни-
мание заголовку и зачастую использовать большое 
количество инфографики, которая займет у чита-
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теля меньше времени и будет проста для восприя-
тия. В то же время, если это интернет-журнал, то он 
может позволить себе дать подробную статистику, 
рассмотреть инфоповод с разных сторон, опросить 
экспертов, взять интервью, провести различные 
аналогии и сделать из материала лонгрид. 

Термин «журналистский текст» на данном 
этапе развития журналистики отходит на второй 
план, в связи с процессом медиаконвергенции и по-
всеместным использованием интернета. Основные 
характеристики журналистского текста, конечно, 
остались неизменны. Например, актуальность, гра-
мотность и последовательность изложения мысли. 
Тем не менее, возникают новые формы и приемы, 
используемые современными СМИ, а границы жан-
рового своеобразия публицистики сейчас доста-
точно размыты. 

В связи с жесткой конкуренцией СМИ исполь-
зуют любые инструменты для привлечения чита-
теля. И на наш взгляд, сейчас существует три ос-
новных характеристики для выхода в топ читаемых 
новостей – скорость, уникальность самой новости и 
оригинальная подача информации. На помощь по-
следней приходит использование различных стили-
стических приемов. Важной чертой современных 
журналистских текстов является диалогичность, 
автор должен написать материал таким образом, 
чтобы у читателя создавалось ощущение, будто об-
ращаются именно к нему. Учитывая, количество 
СМИ, охвативших социальные сети, это значи-
тельно поднимает рейтинг издания и увеличивает 
число читателей, в связи с тем, что если такого рода 
материал будет опубликован с возможностью оста-
вить комментарий, то вполне возможна дальнейшая 
дискуссия. 

Согласно исследованиям, Пронина Е.И., жур-
налистскому тексту присущи определенные 
наборы реакции публики на материал, а именно: 

1. Реакция вовлечения – действия, в которых 
происходит воспроизведение отношения читателя 
к информации материала;  

2. Реакция исполнения – действия, представ-
ляющие собой возможные варианты поведения, ко-
торые предлагает журналист;  

3. Реакция социальной гарантии – действия, в 
которых показана ответственность определенных 
социальных сил за необходимые последствия пуб-
ликации [1]. 

Публицистический стиль постоянно изменя-
ется. Сначала яркие перемены были связаны со ста-
новлением постсоветского пространства и отменой 
цензуры, затем с развитием технологий, интернета 
в частности. Сперва расширилось информационное 
поле в связи с отсутствием цензуры, затем измени-
лись главные герои публикаций – пропал их «аги-
таторский» характер, постоянный образ героя-спо-
движника исчез. Затем СМИ начали пользоваться 
возможностью влияния на то или иное положение 
дел, укрепилась позиция «СМИ – четвертая 
власть». И далее всю журналистику охватила ре-
клама. Заказные материалы, повышение охватов, 
рейтинги – все создается и улучшается в борьбе за 
рекламного заказчика. В связи со всеми вышепере-
численными изменениями в силу вступают и стили-
стические изменения публицистики.  

Одним из ярких примеров изменения публици-
стики является процесс изменения жанрового свое-
образия данной сферы. Если раньше существовало 
четкое разделение на жанры, то сейчас граница 
практически стерта [7, с. 128]. По-прежнему тексты 
можно разделить на обширные группы: информа-
ционные – констатирующие факты, аналитические 
– осмысливающие и обобщающие информацию, 
художественно-публицистические - типизируют 
действительность, воздействуют, используя изоб-
разительно-выразительные средства языка [2], [10, 
с. 337]. Дальнейшим многообразием жанров каж-
дой группы сейчас практически не пользуются, по-
тому что большинство из них взаимосочетаемы и 
уже приобрели черты и качества друг друга, а неко-
торые из них совсем ушли в прошлое, как напри-
мер, фельетон или памфлет.  

Таким образом, публицистический стиль по-
стоянно меняется по многим причинам. Во-первых, 
из-за таких процессов как цифровизация и медиа-
конвергенция [4, с. 13]. А во-вторых, из-за расши-
рения жанрового многообразия журналистики. Тем 
не менее, главенствующие позиции среди всех 
функции по-прежнему занимают воздействующая 
и информационная. 
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Аннотация 
В ходе исследования было установлено, что обрядовый фольклор во всем своем разнообразии- это 

самый сложный тип отображения действительности в силу первородной неразрывной связи с сакраль-

ными действами, архаичными верованиями и реалиями, которые в последствии обусловили яркий нацио-

нальный колорит, своеобразие поэтики 

Лагич пока остается местом, где сохранились не только традиции народного ремесленничества, но 

и своеобразные обычаи в жизни самобытных людей. Конечно, все это наложило свой отпечаток на по-

вседневную жизнь и проводимые в разных случаях жизни людей обряды, без которых немыслима культура 

любой нации.  

 В работе замечено что обряды у всех народов сопровождают весь круговорот человеческой жизни 

, которая включала в себя такие события как рождение, свадьба, праздники, знаменательные даты и 

похороны. В обрядовый фольклор лагичей входят календарные, семейно-бытовые и окказиональные об-

ряды которые состоят из специальных магическо-символических актов, которые направлены на то, 

чтобы воздействовать на потусторонные силы. Календарные обряды охватывали начало и конец празд-

ник Новруз, а к семейно-бытовым относятся родильные, свадебные и похоронные. В окказиональных об-

рядах хоть и сохранились следы старых верований, но влияние исламской идеологии очень сильное. 

Обряды лагичей наряду со своеобразными чертами, обусловленными их национальной и религиозной 

принадлежностью, имеют общие обряды или же детали , которые заимствованы у других рядом живу-

щих этносов. Обряды в силу их неразрывной и близкой связи с повседневной жизнью при нынешних усло-

виях еще хранятся, хотя и чувствуется тенденция упрощения, постепенного забытия и утери некоторых 

ритуалов и обрядов.  

Summary 

The process of research revealed that rituals as a part of the folklore present the most complex reflection of 

reality. This is due to the fact that the ritual is tied primordially to sacred actions and ancient beliefs, which took 

on rich national coloring and poetical expression.  

The inhabitants of Lahij settlement have preserved not only their traditional trades and crafts, but also spe-

cific local customs. This also influences their life and rituals, without which culture of any given nation is incom-

plete. The study of rituals is valuable also because they characterize the given people group. The particular rituals 

go hand in hand with the life cycles. This includes births, weddings, festivals, funerals and other significant events. 

Lahij people perform rituals during passages of rights, calendric festivals and holidays like Novruz and other 

family related and communal occasions. The magical symbolic actions are played out to influence the spiritual 

side of reality. Though the old beliefs are traceable the Islamic ideology has a strong presence in particular events. 

Though the Lahij people have their very own religious and folk traditions, simultaneously they were influ-

enced by their neighbors’ way of life and worldviews. Their traditions and rituals have certain common traits with 

surrounding ethnic groups. While the rituals survive due to their close relationship to traditional way of life, they 

still undergo change. They are gradually simplified and slowly being forgotten.  
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Лагич – один из уникальных населенных пунк-

тов Азербайджана , где живут лагичи. История Ла-

гича уходит далеко до нашей эры. Но его заселение 

ираноязычным населением т.е. лагичами началось 

сравнительно позднее– в IV-V веках. Пришедшее 

население было сюда переселено в двух целях- для 

создания этнической опоры и усиления охраны се-

верных границ Сасанидской империи. Население, 

которое пришло сюда говорило на языке правящей 

нации Сасанидской империи- на персидском, по-

этому под влиянием их языка и национальных тра-

диций произошли существенные изменения в 

языке. Фактически местное аборигенное население 

в течение нескольких столетий правления Сасанид-

ской империи потеряло свой язык и стало говорить 

на видоизмененном персидском языке, который в 

некоторых регионах Азербайджана называется 

языком татов, горцев, горских евреев, а также лаги-

чей, считающихся особой группой среди татоязыч-

ных. Следует отметить еще и тот факт, что в Лагиче 

живут лагичи, имеющие собственный язык, уклад 

быта, обычаи и своеобразные культурные тради-

ции. Исторически сложилось так, что по своему 

географическому расположению Лагич был для 

окружных сел центром в экономическом и культур-

ном отношении. Когда-то он был центром Лайзан-

ского княжества, очень важным стратегическим 

пунктом, а в XVII веке являлся одним из семи ад-

министративных центров. В Лагиче и близлежащих 

16 селах живут в основном лагичи. Но в 3 селах жи-

вут турки-азербайджанцы. Эти разные по нацио-

нальности, но говорящие на одном общем языке –

азербайджанском, люди так прижились, что выра-

ботали общие духовно-культурные ценности, 

имеют общие обычаи и традиции. Лагичи как и все 

граждане Азербайджана считают себя азербай-

джанцами и созданные ими литературные произве-

дения и другие культурные ценности являются со-

ставной частью всеазербайджанской культуры и 

литературы. 

Как известно, всем городам свойственна тяга к 

культуре и образованию, торговле и промышленно-

сти, поэтому в Лагиче как в населенном пункте го-

родского типа лагичи с древних времен были 

склонны к науке, образованию и ремесленничеству. 

Представителям этих отраслей всегда оказывали 

почет. Во всех мечетях Лагича были открыты мед-

ресе и молодые люди для получения религиозного 

образования ехали на Восток а для светского обра-

зования - в Европу. Во всех семьях были более или 

менее образованные люди.. 

Из Лагича вышло немалое число деятелей 

науки и культуры, чьи имена прославили Лагич в 

Азербайджане, но настоящую популярность Ла-

гичу принесло то, что он был и пока остается одним 

из центров народного ремесленничества. В истории 

Лагича были этапы подъема и падения ремесленни-

чества, а также переселения основной части ремес-

ленников в другие регионы Азербайджана, но не 

были утеряны лучшие традиции ремесленничества. 

Сегодня в Лагиче живут и работают медники, 

ткачихи ковра, лудильщики, каменщики, шорники 

и т.д. В Азербайджане нет второго такого горного 

населенного пункта, где было бы так сильно раз-

вито ремесленничество. Здесь население жило 

настоящей городской жизнью и в традициях чув-

ствовался городской уклад. Лагич пока остается ме-

стом, где сохранились не только традиции народ-

ного ремесленничества, но и своеобразные обычаи 

в жизни самобытных людей. Конечно, все это нало-

жило свой отпечаток на повседневную жизнь и про-

водимые в разных случаях жизни людей обряды, 

без которых немыслима культура любой нации. 

Известный русский ученый-фольклорист В. П. 

Аникин определяет так: «обряд - это традиционная, 

передающаяся от поколения к поколению, узако-

ненная обычаем совокупность условных, нередко 

символических действий» [8, 75]. По общему опре-

делению исследователей обряд состоит из специ-

альных магически-символических актов, которые 

направлены на то, чтобы воздействовать на поту-

сторонные силы. Как известно первоначально, 

была большая зависимость человека от природных 

сил. Именно тогда люди начали искать покрови-

тельства у природы. Цель этих действий заключа-

ется в том, чтобы противодействовать против злых 

сил, беречь от возможной опасности и недоброго 

умысла. Они складывались веками и отражали до-

стигнутый жизненный опыт каждого народа, раз-

ные стороны материальной и духовной жизни чело-

века от рождения до смерти, его традиционный 

быт, семейные традиции и связанные с ними цере-

монии. По мнению русской ученой Е. Л. Головлё-

вой, «традиции и обряды представляют собой важ-

нейшие формы регуляции поведения и деятельно-

сти человека и коллектива в традиционной 

культуре»[10, 31].  

Обрядовый фольклор лагичей включает в себя 

следующее: 

 Календарные обряды 

 Семейно-бытовые обряды 

 Окказиональные обряды 

Самым древними обрядами считаются кален-

дарные обряды. Следует отметить тот факт, что с 

принятием сперва Христианства, а потом Ислама 

на территории Азербайджана старинные верования 

в природные силы стали уступать монотеистиче-

ским взглядам на вещи, но все-таки у людей в 

форме рудиментов хранится вера в таинственно-

магическую силу тех или иных обрядовых дей-

ствий. 

Два времени года– зима и весна очень богаты 

обрядами. Зимой проводились обряды большого и 

малого чилле, праздник Хыдыр Неби. Большое 

чилле длилось 40 дней- с 22 декабря по 31 января, а 

малое длилось 20 дней -с 1 февраля по 20 февраля , 

праздник Хыдыр Неби отмечался в течение первых 

10 дней февраля. Накануне большого и малого 

чилле люди по соседству и родственники собира-

лись одном доме, готовили особые десерты и еду 

(халву ,хедик , херисе , жареную пшеницу и т.д.), 

рассказывали интересные истории , сказки, побад-

ривающие стихи. Хотя в Лагиче широко не отме-

чался праздник Хыдыр Неби, но к этому празднику 

пекли особый тонкий вид хлеба «хыдыри» часто из 
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неброженного теста, в которое добавляли масло и 

разные пряности. 

После малого чилле начинались илахыр чер-

шенбе (среды конца года по солнечному кален-

дарю), каждая из которых посвящался одному пер-

вичных основ жизни (земля, воздух , огонь, вода). 

По средам обычно молодежь ходила на родники и к 

ручейкам. Там они жгли костры, перепрыгивали че-

рез костры и ручейки и при этом распевали: 

Baxti-man ,baxt Əli- Судьба моя, будь счаст-

лива, как судьба Али ( IVxалиф, имам Али)  

Çorşənbihon pırənbəri-Каждая среда с аромат-

ной едой (2,134) 

Они верили в чудодейственную силу огня и пе-

репрыгивая через огонь они думали, что там жгут 

свои боли и злых духов. Молодые после этого но-

сили воду домой и обрызговали стены дома и двор, 

тем самым очищая и освежая их. 

Праздник Новруз всегда был самым главным 

праздником лагичей, даже в советское время, когда 

был запрет на него. Лагичи обычно отмечали его на 

самом высоком уровне ,все лучшее готовилось для 

него. Люди верили в то, что как ты встретишь Но-

вруз, таким и пройдет для тебя весь год до следую-

щего Новруза. Для праздника собирали в поднос 

хончу со всякими сладостями и во всех домах ва-

рили плов с 6 видами добавок. Перед праздником 

люди ходили на кладбище навестить могилы усоп-

ших родственников. Во время посещения могил не-

которые люди жгли на могилах факелы. Обычай 

жечь факелы сохранился и сегодня , когда приводят 

невесту в дом жениха, старшие дети бегут впереди 

с факелами в руках. К вечеру жгли костры из веч-

нозеленого дерева –можжевельника, приятно пах-

нущего при горении. После костров люди входили 

в свои дома, садились за праздничный стол. Потом 

начиналось хождение детей с длинными полотен-

цами в соседские дома ,они пропускали полотенца 

через двери, в которые заворачивали подарки. На 

другой день все знакомые и родственники начи-

нают ходить друг к другу для поздравлений. Ино-

гда звучат поздравления с новым годом (22 марта- 

первый день нового года по солнечному кален-

дарю). 

В Лагиче к обрядам, связанным с изменениями 

в природе, можно было отнести обряд «Гюдуль» 

Его проводили обычно во время продолжительного 

дождя, чтобы приостановить его. 

Güdül ,güdül gərdunim, Пойдем Гюдуль , 

пойдем ,  

Güdüle poyi rə vəçinim. Соберем его подарки. 

Umruz in qəlle afdo, Сегодня взойдет малое 

солнце ,  

Səböh ye kələ afdo . Завтра взойдет большое 

солнце.  

Ədərd in qəlle afdo, Чтобы взошло самое ма-

лое солнце , 

Rura bə həq çarxunim. Мы лицом поверну-

лись к богу. 

Poy doragora gedeyi boşi, Кто даст подарок , у 

него родится сын. 

Na doragora kileyi boşi, Кто не даст подарка 

,у него родится дочь Bı tənür parı ıp ol boşı (2,135) 

И упадет в тендир и обожжется.  

Обряды у всех народов сопровождают весь 

круговорот человеческой жизни , которая включала 

в себя такие события как рождение, свадьба, празд-

ники, знаменательные даты и похороны. Родиль-

ные обряды существуют уже тысячелетия и явля-

ются древнейшими в истории человечества. Они 

всегда служили цели как бы оградить новорожден-

ного от враждебных мистических сил и сохранить 

жизнь и здоровье матери, а также предполагали 

благополучие младенца в будущей жизни. Соблю-

дение 40 дневного срока после рождения для ре-

бенка и матери имело особый мистический смысл, 

ибо в течение этих сорока дней мать и ребенок 

очень слабы и беззащитны против нечисти, исходя-

щей то ли от злых духов, то ли от людей со злым 

умыслом. Особенно охраняли младенцев от при-

хода незнакомых людей, прежде чем войти в дом, 

где был ребенок, его выводили из комнаты. Только 

после захода чужого, т.е. не члена этой семьи воз-

вращали ребенка в комнату, где до этого он нахо-

дился. Матери строго наставляли не кормить ре-

бенка грудным молоком, если она взволнована чем-

то или сердита на кого-то. Если не соблюдать этому 

правилу, можно возбудить злые духи, которые мо-

гут навредить ребенку, его здоровью. Люди ду-

мали, что ребенок или плохо будет спать, или забо-

леет, или же станет плаксой. Ребенка не разрешали 

целовать в лицо, и говорили, что его можно поце-

ловать только в лоб или в голову, чтобы лицо всегда 

было светлым.  

Совершались именины с особыми угощени-

ями, ритуальное омовение новорожденного на со-

роковой день и обряд в связи с выходом первых зу-

бов у ребенка. Старики рассказывали о таком обы-

чае: после рождения долгожданного ребенка в 

семье ,его ногу засовывали в мед и потом мать и ба-

бушка облизывали этот мед с ноги ребенка. Даже 

теперь среди лагичей ходит поговорка о каком-то 

дорогом человеке «его ногу надо засовывать в мед» 

Учитывая то, что лагичи- мусульмане, стоит отме-

тить еще один обычай среди них: большинство из 

них торжественно, с разными кушаньями , музыкой 

и приглашением всех близких родственников и со-

седей особо справляли ритуал обрезания мальчи-

ков. Как известно этот ритуал имеет доисламскую 

историю, но считается очень важным для всех му-

сульман. Ритуал обрезания проводился раньше спе-

циальными парикмахерами , а ныне уже это дела-

ется опытными докторами.  

Свадебные обряды в Лагиче условно можно 

было делить на предсвадебные, свадебные и после-

свадебные . Все начиналось со знакомства молодых 

и их взаимного согласия, после чего происходило 

сватовство, для получения торжественного согла-

сия невесты и ее родителей. Во время помолвки са-

мые близкие родственники (отец, братья, сестры, 

старшие дяди и тети ) из дома жениха в дом невесты 

несли хончи (подносы со сладостями, золотыми 

украшениями и одеждой для невесты). В ходе этой 

церемонии родственники жениха в специальной 
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комнате, надевали золотые украшения на невесту и 

накрывали ее особым платком красного цвета, по 

поверьям, чтобы уберечь невесту от сглаза и нечи-

сти. В конце помолвки родители или представители 

помолвленных советовались и договаривались об 

этапах и точной дате свадьбы. Родители при этом 

поздравляли и благославляли жениха и невесту, а 

также выражали желание долгого сохранения род-

ства и семейных узов. Обычно мать жениха не шла 

в дом невесты как главная хозяйка дома. После тор-

жественного согласия невесты и родителей всем 

раздавали сладкий чай или шербет, что и носили в 

дом жениха как знак получения согласия. Моло-

дым, которые приносили шербет в дом жениха да-

рили подарки.  

После всего этого шла долгая подготовка к сва-

дьбе. Здесь особенно тяжелый груз пал на семью 

невесты, потому что они старались готовить все 

приданое ко дню свадьбы. В приданое входили 

комплект постельных принадлежностей, медной 

посуды, а также наиболее важная домашняя утварь. 

Конечно, объем приданого изменялся в зависимо-

сти от материального состояния семьи невесты. По 

обоюдному согласию между семьями семья жениха 

платила определенную плату как помощь семье не-

весты. Эту плату некоторые символически назы-

вали «сюдпулу т.е. плата за материнское молоко, 

чем была кормлена невеста» или же жених помогал 

продуктами в расходах свадьбы невесты. В настоя-

щее время этого обычая уже нет. За несколько дней 

до свадьбы назначенные лица от семьи жениха при-

ходили к родителям невесты, чтобы точно согласо-

вывать детали свадьбы. Если были какие-то разно-

гласия между семьями, они старались уладить их и 

проводили опись приданого. Это делали с той це-

лью, чтобы в случае развода не возникали споры 

насчет содержимого приданого невесты. За день до 

свадьбы семьей жениха все родственники, знако-

мые и соседи приглашались , чтобы нести хончу в 

дом невесты, где в тот день справляли ее свадьбу. В 

одной из этих хончей была хна, которую молодые 

девушки смачивали в теплой воде и в обязательном 

порядке каждый участник свадьбы намазывал руку 

или пальцы густой жидкостью хны красно-оранже-

вого цвета. Этот обряд на лагичском языке назы-

вался «хийнеберун т.е.нести хну» Во время сва-

дьбы невесты места для еды и танца были раздель-

ные. Мужчинам, за исключением отца и братьев 

невесты нельзя было зайти в шатер свадьбы, где си-

дели и танцевали женщины. Перед свадьбой сна-

чала вечером подруги невесту вели ее в обществен-

ную баню. Перед свадьбой приданое невесты на ру-

ках носили в дом жениха, а потом проводились 

раздельные свадьбы невесты и жениха. А в доме 

жениха проводили обряд стрижки жениха и его 

друзей парикмахером, приглашенным специально 

по этому поводу. После чего приглашенных на сва-

дьбу людей угощали едой, в то же время играла му-

зыка, танцевали любители. А в конце свадьбы при-

водили жениха в свадебный шатер и сажали на спе-

циально отведенное для него место. Певец пел 

хвалебную песню в честь жениха, за что родствен-

ники жениха одаривали его разными подарками 

(деньгами, платками и т.д.) К вечеру свадьбы люди 

с факелами в руках шли уже за невестой. Обычно 

пешком или на лошади накрыв голову и лицо неве-

сты специальным щелковым платком (дуваг) при-

водили в дом жениха. После свадьбы уже на третий 

день устраивались угощения для новобрачных, 

чтобы они чувствовали себя как члены новой се-

мьи. В тот день выводили невесту к членам семьи и 

родственникам. А жениха и близких его родствен-

ников. мужского пола приглашали в дом невесты 

для встречи родственниками жены. 

Независимо от места жительства лагичей они 

везде стараются свою самобытность, обычаи, тра-

диции и в том числе свои бытовые обряды. Для при-

мера мы выбрали материалы собранные известным 

ученым-иранистом проф. М. Квачадзе, которая 

долгое время изучала фонетические и лексические 

особенности речи лайджей (М.К) т.е. лагичей, жи-

вущих в селе Гомбори Сагареджойского района 

Грузии. [9,12] Из этих материалов видно , что эти 

лайджи (М.К.) не только сохранили обычаи, приве-

зенные собой из Лагича, но и кое-что взяли у дру-

гих народов (русские, грузины и др), которые жили 

рядом с ними. В Гомбори свадебные обычаи с го-

дами изменились. Вот как проходил свадебный об-

ряд у них. Для сватовства в дом невесты собирались 

близкие с обеих сторон. Весь разговор вел предста-

витель жениха. Когда достигали согласия девушки 

и ее родителей, его провожали с почетом и сначала 

подавали сладкий чай, а потом плов. К церемонии 

помолвки обе стороны долго готовились. Дом же-

ниха собирал в подносы разные сладости, подарки 

для близких родственников невесты, золотые укра-

шения и одежду для невесты. После того как наде-

вали обручальное кольцо невесте и раздавали при-

несенные подарки, проходил обстоятельный разго-

вор между главами семей, которые договаривались 

о всех деталях предстоящей свадьбы. (В Лагиче и 

сегодня сохранился обычай приносить специально 

подобранные подарки для близких родственников 

невесты). После этой церемонии начиналась подго-

товка к свадьбе. Свадьба для невесты проходила по 

сравнению с женихом не особенно пышно, пригла-

шали только самых близких. После свадьбы носили 

приданое или на руках, или же в случае дальнего 

расстояния возили на повозке. Здесь еще один обы-

чай отличается от Лагича, так как жених стоял у во-

рот невесты и требовал, при этом отец требовал вза-

мен этому специальную дань (татары, М.К.). Если 

требование семьи невесты не выполняли , тогда от 

каждой семьи выходил один борец (пехлеван), ко-

торые старались перебороть друг друга. Если по-

беждал борец от семьи жениха невесту выводили из 

дому без каких-либо требований или же наоборот, 

если побеждала семья невесты, то другая сторона 

должна была выполнять все требования со стороны 

невесты. Потом в сопровождении музыки и детей, 

которые носил факелы уводили невесту в дом же-

ниха. Вместе с невестой в дом жениха шли два че-

ловека, которые впоследствии свидетельствовали о 

девственности невесты. После их освидетельство-

вания обе семьи поздравляли друг друга.  
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В Лагиче в основе обряда похорон лежат ос-

новные традиции ислама. Как только человек уми-

рает, над его телом читают суры из Корана, близкие 

родственники оплакивают с причитаниями. В то же 

время идет подготовка для последнего омовения 

умершего. После мытья его окутывают в саван и 

укладывают в переносной гроб. Перед тем как пе-

ренести умершего на кладбище над его телом снова 

читают мерсийе , стихи с печальным содержанием 

и суру из Корана. В это же время происходит про-

щание женщин с умершим. Женщинам нельзя хо-

дить за гробом. После этого гроб с телом переносят 

на кладбище. Здесь совершается намаз и погребе-

ние под чтением Корана. Траурные церемонии про-

водились с учетом того, чтобы не было материаль-

ного затруднения у людей ,потерявших близких. 

Лагичи чутко относятся к горю друг друга. Сразу 

после того как, становится известной весть о 

смерти кого-то, из минарета звучит минаджат как 

призыв к людям, чтобы все пришли на похороны и 

помогали рыть могилу и перенести тело на клад-

бище для захоронения. Здесь одна интересная де-

таль привлекает внимание: могилу для женщин 

роют глубже чем для мужчин. Люди все это делают 

сообща и безвозмездно. Каждый помогает как мо-

жет. Люди ходят для выражения соболезнования 

родственникам умершего сначала в течение первых 

трех дней, а потом по четвергам до сорокового дня 

после похорон. Только для людей, участвовавших 

при похоронах , организуются угощения для гурка-

нов, т.е. копающие могилу) . В течение этих дней 

мулла каждый день читает Коран в память умер-

шего. На сороковой день после смерти люди при-

глашаются для посещения могилы и ихсана 

(угощения едой). 

Насчет религиозных взглядов и соблюдения 

правил молитв, надо отметить то, что лагичи очень 

привязаны к исламской вере и особенно к его ши-

итскому толку. Доказательством тому служит то, 

что в Лагиче можно увидеть 5 мечетей, число кото-

рых когда-то было 7. Во всех этих мечетях прово-

дились религиозные церемонии ( праздничные 

намазы Рамазана и Курбанбайрама, ашуру ( день 

гибели внука пророка Мухаммеда имама Гусейна и 

его 72 близких соратников), мовлуды( даты рожде-

ния святых лиц в исламе), отмечали. По этому слу-

чаю пели скорбные стихи (мерсие), также наглядно 

показывали это событие как спектакль, что назы-

вали шебих. Известный азербайджанский фолькло-

рист Физули Баят о спектаклях шебих отмечает сле-

дующее: « Фольклор передает не факты, события и 

дух истории, а показывает сущность и хранит ее для 

будущих поколений» [3, 145]. Он в той же книге по-

водит итоги в таком виде: «Ритуалы и элементы ше-

биха, обычаи Ашуры в целом фольклорные собы-

тия»[ 3, 228]. Исследователь речи гомборских лай-

джей (лагичей Д.А.) М.Квачадзе отмечает еще один 

интересный факт: по сей день эти выходцы из Ла-

гича наряду с другими обычаями сохранили обычай 

и отмечать Ашуру (день гибели имама Хусейна), во 

время церемонии как сегодня в Лагиче, участники 

поют под грустную мелодию мерсие (элегию) и в 

такт пению бьют руками себе в грудь, а иногда бы-

вает так, что молодые ребята бьют себя в спину спе-

циально изготовленными маленькими цепями. К 

религиозным обрядам можно отнести еще и цере-

монии, связанные с паломничеством в святые места 

для всего ислама, а также местных святынь и пи-

ров(святые деревья и камни). Обряд посещения 

святых мест (святых могил и пиров) лагичами про-

водится и по сей день. Почитание этих мест для 

всех считается обязательным. 

Как один из видов обрядов к окказиональным 

обрядам можно отнести заговоры, в которые вошли 

изречения, взятые из священного Корана. К при-

меру очень уместны такие заговоры, как заговор 

против волка, чтобы он не съел скота, не вернувше-

гося вечером к хозяину, или же посещение святых 

деревьев и чтение при этом опять-таки изречений 

из Корана. Иногда при возникновении страха у 

кого-либо, к вечеру на том месте жгли маленький 

факел при этом выговаривая «Бери огонь и боязнь» 

или читали от сглаза такой заговор «Пусть будут 

ослеплен тот, кто с дурным намерением смотрел на 

тебя» пользуясь при этом солью, что брали гор-

стью, вращали вокруг головы человека и потом 

соль бросали в воду и огонь, что и доказывало веру 

людей в очищающую силу воды и огня.  

В конце следовало бы отметить следующие 

выводы: 

 в ходе исследования мы установили, 

что обрядовый фольклор во всем своем разнообра-

зии- это самый сложный тип отображения действи-

тельности в силу первородной неразрывной связи с 

сакральными действами, архаичными верованиями 

и реалиями, которые в последствии обусловили яр-

кий национальный колорит, своеобразие поэтики. 

Освещение и раскрытие особенностей такой це-

лостной, многогранной и сложной системы, где 

слова, действия, напев, а также вся символика об-

наруживают логически неразрывную взаимосвязь и 

взаимозависимость разных по своему содержанию 

и назначению обрядов. 

 изучение обрядового фольклора ценно из-

за того, что лицо каждого народа определяется не 

только языковым своеобразием, но обрядами, кото-

рые сопутствуют людям по всему ходу их жизни; 

 в обрядах проявляется этнопсихологиче-

ские особенности каждого народа; 

 обряды лагичей наряду со своеобразными 

чертами, обусловленными их национальной и рели-

гиозной принадлежностью, имеют общие обряды 

или же детали , которые заимствованы у других ря-

дом живущих этносов; 

 обряды в силу их неразрывной и близкой 

связи с повседневной жизнью при нынешних усло-

виях еще хранятся, хотя и чувствуется тенденция 

упрощения, постепенного забытия и утери некото-

рых ритуалов и обрядов; 

 изучение обрядов отдельно взятой малой 

народности помогает определить ее место среди 

других этносов и создает общую картину общеазер-

байджанского обрядового фольклора при этом до-

полняя его недостающими деталями. 
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Введение. Согласно содержанию националь-

ной учебной программы, как и по всем другим 

предметам, существуют общие требования к препо-

даванию жизненных навыков в начальной школе. 

Эти требования четко изложены в материалах кур-

рикулум. Основная цель нынешней учебной про-

граммы - развить человека, обладающего навыками 

и привычками, и для этой цели предметы являются 

просто средством для достижения цели. Кроме 

того, в учебной программе заранее показаны дости-

жения учащихся в виде результатов обучения, и вся 

стратегия разработана для достижения этих резуль-

татов. 

«Познание Мира» не учит основам какой-либо 

конкретной науки. Этот предмет охватывает опре-

деленные элементы, относящиеся к естественным и 

общественным наукам, преподаваемым в средних 

школах. Такой обширный предмет побуждает сту-

дентов выполнять самую необходимую практиче-

скую работу для приобретения жизненно важных 

знаний, навыков и привычек, помогает им усвоить 

национальные и человеческие ценности и разви-

ваться как личности. [5] 

Важность медико-биологической дисциплины 

также высоко ценится в источниках с точки зрения 

помощи в выборе профессии. Поскольку он вопло-

щает в себе основы науки и точных наук, студенты 

имеют возможность определить свои позиции, ин-

тересы и направления в преподавании наук о 

жизни. 

Еще одна важная черта науки - это знание пра-

вил взаимодействия с окружающей средой, обще-

ние. Это позволяет учащимся узнать о способах ак-

тивировать свое познание. 

- получить знания об объектах и событиях в 

природе, взаимодействии живого и неодушевлен-

ного мира, изменениях в природной среде в резуль-

тате деятельности человека; 

- уметь проводить наблюдения, измерения и 

эксперименты, описывать их результаты, вызывать 

желание изучать себя и природу; 

- формировать чувство любви и заботы к при-

роде, культуру поведения в соответствии с экологи-

ческими нормами при контакте с ней; 

- приобрести необходимые знания и навыки о 

социальных качествах человека, социальной, эко-

номической, политической сферах общественной 

жизни, а также о правовом регулировании обще-

ственных отношений с целью адаптации к обще-

ству, в котором он живет; 

- приобрести культуру гражданской ответ-

ственности, уважения к законам, социальным нор-

мам и демократическим ценностям, действовать в 

соответствии с ними; 
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- создать основу для реализации себя в соци-

альных ролях гражданина, члена семьи, работника, 

предпринимателя, потребителя; 

- нравственно развиваться путем усвоения 

национальных и общечеловеческих ценностей, 

приобретать коммуникативные навыки независимо 

от национальной, расовой, религиозной, сексуаль-

ной принадлежности; 

- получить навыки ведения здорового образа 

жизни, безопасности и оказания первой помощи; 

- приобрести умение решать жизненные про-

блемы на основе полученных знаний, навыков и 

моральных ценностей. 

В рамках Государственной учебной про-

граммы определены следующие общие результаты 

обучения по предмету «Познание Мира» на уровне 

начального и общего среднего образования. На 

уровне начального образования (I-IV классы) уче-

ник должен знать: 

- Демонстрирует понимание своих прав, ува-

жение прав и свобод других, чуткое отношение к 

окружающим их людям, выражает личное мнение 

по этим вопросам; 

- объясняет важнейшие правила безопасности, 

связанные с защитой жизни и здоровья человека; 

- Демонстрирует честность, справедливость, 

гуманизм, сострадание, комментирует сущность 

этих моральных качеств; 

- использует экономические знания в повсе-

дневной жизни; 

- наблюдает за природными явлениями и реа-

гирует на них с чутким и заботливым подходом к 

природе и экологии; 

- интерпретирует события в обществе в соот-

ветствии со своим возрастным уровнем.[6] 

Содержание предмета «Познание Мира» осно-

вывается на его содержательных линиях. На основе 

общих результатов обучения предмету «Познание 

Мира » на уровне начального и базового образова-

ния были определены следующие направления со-

держания, обеспечивающие их достижение и явля-

ющиеся общими для обоих уровней образования: 

1. Закономерности в природе 

2. Общество и государство 

3. Мой духовный мир 

4. Безопасная и здоровая жизнь 

- Закономерности в природе. Благодаря при-

роде и нашему содержанию учащиеся приобретают 

знания и навыки о взаимодействии с окружающей 

средой человека. Они наблюдают за событиями и 

процессами в природе, чувствуют их влияние и 

влияют на природу своей деятельностью. Они изу-

чают отношения «человек-природа», понимают 

себя как часть природы и понимают, что к ним 

нужно относиться с заботой и любовью. По мере 

того, как учащийся приобретает знания о природ-

ных явлениях, приобретает базовые исследователь-

ские навыки и использует полученные знания и 

навыки для решения практических задач, его лич-

ность развивается. 

- Общество и государство. Через эту строку со-

держания студенты узнают, что люди, с одной сто-

роны, влияют и изменяют среду, в которой они жи-

вут, - общество, с другой стороны, они меняют себя 

и развиваются вместе со своими обществами. Реа-

лизация человека как социального существа зави-

сит, с одной стороны, от его личных качеств, при-

обретенных знаний, навыков и ценностей, а, с дру-

гой стороны, от среды, в которой он живет и 

работает - семьи, коллектива и общества. По этой 

линии студенты узнают об отношениях человека и 

человека, человека, семьи, человека и общества и 

человека и государства, экономических, социаль-

ных, политических и правовых процессах в обще-

стве и приобретают навыки для их правильного ис-

пользования. Знания и навыки в этой строке содер-

жания помогают студенту развиваться как 

демократически настроенный человек, который 

любит свою семью, людей и родину и определяет, 

что он может сделать для их развития и благополу-

чия. 

- Мой духовный мир. Основная цель введения 

этой линии содержания в предмет - сделать школу 

более полной, систематизированной и ориентиро-

ванной на результат. Поэтому основное внимание 

здесь уделяется самопознанию учащихся, призна-

нию их качеств и ценностей, формированию новых 

поведенческих и коммуникативных навыков, осно-

ванных на высоких моральных ценностях, приобре-

тенных нашим народом и человечеством в процессе 

развития. В результате учащиеся понимают свои 

моральные права и обязанности. осваивают спо-

собы их реализации, вырастают толерантными, 

свободомыслящими, полезными для семьи, народа 

и государства, к которому они принадлежат, лично-

стями. 

- Безопасная и здоровая жизнь. Научно-техни-

ческий прогресс, начавшийся в ХХ веке и стреми-

тельно набирающий обороты, не только приносит 

людям благополучие и комфорт, но и становится 

источником опасности. Техногенные катастрофы 

уже нарушают экологическое равновесие не только 

на региональном, но и на глобальном уровне, что 

сопровождается увеличением инфекционных забо-

леваний и усилением стихийных бедствий. Следо-

вательно, систематическое приобретение учащи-

мися начальной школы знаний и навыков, связан-

ных с их здоровьем и безопасностью, является 

жизненно важной необходимостью. Эта информа-

ционная линия служит для предоставления знаний 

и развития навыков о факторах, которые обеспечи-

вают здоровье и угрожают ему. Таким образом, здо-

ровье следует понимать не только как отсутствие 

болезней и физических недостатков, но и как ос-

нову физического, духовного и социального благо-

получия. Каждый ученик должен уметь правильно 

вести себя в чрезвычайных и опасных ситуациях, 

чтобы защитить себя и своих близких. Таким обра-

зом, одна из основных проблем в этой линии содер-

жания заключается в том, что учащиеся должны по-

нимать роль проблем безопасности в их жизни и де-

ятельности и уметь решать эту проблему в 

наилучших интересах человека и общества. 
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Обучение жизненным навыкам осуществля-

ется с помощью стратегий обучения, разработан-

ных учителями при преподавании предмета. Стра-

тегии обучения также отражают содержание новых 

технологий обучения. Поэтому в педагогическом 

процессе понятия стратегии обучения и технологии 

обучения используются как тесно связанные поня-

тия. 

На начальном, базовом и общем уровнях обра-

зования в этой модели разрабатываются общие ре-

зультаты обучения по отдельным предметам и ре-

зультаты обучения по каждому предмету. Из ана-

лиза этих результатов видно, что эти факты, 

полученные в результате систематической и эффек-

тивной работы специалистов, работающих в центре 

учебной программы, позволяют учащимся осознать 

максимальные возможности существующего обра-

зования, профессиональной подготовки учителей и 

самооценки студентов. Эти результаты являются 

результатом диалога, консультаций, анализа, об-

суждения, дебатов, но не между теоретиками, идео-

логами образования или школьными учителями, а 

между ведущими учителями-предметниками и тео-

ретиками, работающими в настоящее время в прак-

тической сфере. результаты, которых они достигли 

вместе. Таким образом, полученные факты значи-

тельно увеличивают пространство для маневра по 

модернизации образования.[2] 

Как видно, существуют разные технологии 

обучения, активирующие познание учащихся. На 

основе этого анализа мы можем разделить их на не-

сколько групп по содержанию: 

- Во-первых, технологии, непосредственно 

влияющие на познавательную деятельность студен-

тов; 

- во-вторых, технологии, создающие познава-

тельную деятельность под влиянием ситуаций пу-

тем создания учебной среды; 

- В-третьих, технологии, создающие актив-

ность на личном примере учителей. 

Психологическое содержание технологий обу-

чения относится к тем, которые связаны с процес-

сом ассимиляции. Здесь выдвигаются еще два те-

зиса: высший профессионализм преподавателя - 

это инновации, происходящие в мире, умение 

непрерывно и эффективно обучать студентов те-

стовой информации. уметь выдвигать себя, вносить 

предложения, определять пути развития в соответ-

ствии со своей индивидуальностью. Основная про-

блема здесь - создать у студентов мотивацию к обу-

чению и приобщить их к способам самоактивации. 

Для этого исследователи предлагают учителям си-

стему, которая должна учитывать социально-соци-

альные, духовно-педагогические, региональные 

особенности учебной среды учителей и учащихся. 

Содержание и организация новых технологий 

обучения, которые вызывают познавательную дея-

тельность у студентов (особенно подростков), явля-

ются одними из основных вопросов, волнующих 

сегодня исследователей. В связи с этим в современ-

ной педагогике отдается предпочтение представле-

нию о единстве содержательной и процессуальной 

составляющих системы образования. К ним отно-

сятся: цель, содержание, методы, формы и методы 

обучения. Учитывая тот факт, что в процессе усо-

вершенствования и изменения технологий их ком-

поненты, как правило, сохраняют различную сте-

пень консервативности, эти особенности являются 

новыми. Акцент делается на улучшении с воздей-

ствием: в основном меняются процедурные ас-

пекты обучения, а содержание меняется только в 

соответствии со структурой и логикой. 

Основными качествами новых технологий 

обучения, которые активизируют познание студен-

тов, являются не только их содержание, но и их 

структура, особенно формы и методы, ресурсы, ин-

терактивные методы, интеграция в области приме-

нения этих технологий. а также способы их реали-

зации, фасилитационная деятельность учителя, как 

выполнять свои психо-агностические, психотера-

певтические, психоконсультативные функции Это 

связано со способностью достигать. 

Новая технология обучения может приме-

няться с рядом структурно важных исполнитель-

ных инструкций и творческих методов. Вовлечение 

в спектакль компонентов личности неизбежно. При 

этом материал усваивается по-разному. Таким об-

разом, технология обучения относится к личност-

ным качествам. 

Новые технологии обучения - это проектируе-

мая модель всех деталей педагогической деятель-

ности, систематизированная процессуальная схема 

правил организации и проведения совместной дея-

тельности студентов и преподавателей. Его источ-

ник и основные компоненты относятся к числу во-

просов, которые необходимо рассмотреть в ходе 

исследования. Таким образом, любая современная 

педагогическая технология возникает из традици-

онного, а также социального прогресса, гуманиза-

ции и демократизации общества, образуя синтез пе-

дагогической науки и практики. Его источники 

включают социальную реконструкцию и новое пе-

дагогическое мышление, педагогику и психологию, 

а также социальные науки и передовой педагогиче-

ский опыт учителей. Следовательно, технология 

обучения должна соответствовать прикладной пе-

дагогической системе, обеспечивать совмести-

мость целей, гармонию деятельности субъектов. 

Современные технологии обучения требуют 

от учителя творческого подхода. Самым важным 

вопросом в этом процессе является отношение сту-

дентов к новым источникам информации и спосо-

бам получения этой информации. В этом отноше-

нии информационные технологии доминируют 

среди новых учебных пособий. Их обучают техно-

логиям индивидуального обучения, технологиям 

совместного обучения, технологиям интерактив-

ного обучения, технологиям дистанционного обу-

чения и т. д. [3]. 

Мы провели структурный анализ этих и других 

технологий, разработанных разными авторами 

(Бершадский, Беспалко, Гринкевич, Гезеев, 

Левина, Монахов, Пласкин, Селевко, Вейсова и 

др.). Систематизировав их, мы суммировали новые 

технологии обучения в следующую структуру. 
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1. Соответствие технологии принятой системе 

- идентификация. 

2. Название технологии - ее основные каче-

ства, идеи, принципы, причина применения в си-

стеме обучения, направление обновления этого 

процесса. 

- Концептуальная часть - краткое описание со-

держания: гипотеза, принципы, структура; цель, 

учреждение, ориентация; ключевые идеи; место 

студента в системе образования. 

- Особенности содержания образования: ори-

ентация на структуры личности; объем и характер 

содержания образования; дидактический характер 

учебного плана, материала, программы, обзорных 

форм. 

- Процедурные характеристики: особенности 

методов, методов и средств применения обучения; 

характер мотивации; формы организации учебного 

процесса; управление учебным процессом (диагно-

стика, планирование, регламент, коррекция); Кате-

гории студентов, занимающихся технологиями. 

- Программно-методическое обеспечение: 

учебные планы и программы, учебники и учебные 

пособия; дидактические материалы, наглядные и 

технические средства обучения. 

- Целевые направления: всестороннее развитие 

студентов; развитие экологического и творческого 

мышления; предвзятый, профессиональный; фор-

мирование высокой культуры. 

Также существует компонент дидактического 

инструмента, определяющий содержание обуче-

ния, процедурную часть технологии, средства их 

совместной реализации - школьный учебник. В 

настоящее время школьные учебники в стране со-

ставляются комплексно: учебники, учебные посо-

бия для учителей, рабочие тетради для учащихся. 

Мы проанализировали правила, структуру и прин-

ципы разработки учебников с точки зрения требо-

ваний учебной программы и обобщили следующие 

вопросы. 

Г.Л. Селевко констатирует, что существуют 

новые технологии обучения, которые активизи-

руют познание студентов, и определенные крите-

рии технологического процесса, в котором это реа-

лизовано. То есть, как и любая другая педагогиче-

ская технология, эти технологии реализуются с 

рядом методических требований. [4, 78]. 

Концептуальность. Каждая технология должна 

иметь соответствующую научную основу, регули-

руемую философскими, психологическими, дидак-

тическими и социально-педагогическими принци-

пами. 

Систематический. Технология должна обла-

дать всеми характеристиками системы: логикой 

процесса, взаимосвязью его частей, целостностью. 

Управление. Он должен иметь множество ин-

струментов и методов для возможности диагно-

стики вероятностей, планирования, проектирова-

ния тренировочного процесса, пошаговой диагно-

стики и коррекции результатов. 

Эффективность. Современные педагогические 

технологии применяются в определенных кон-

текстах, и они должны быть эффективными с точки 

зрения результатов и обеспечивать определенные 

стандарты обучения. 

Повторите приложение. Должна быть возмож-

ность применить эту технологию на других пред-

приятиях. 

Кроме того, в числе вопросов, поднимаемых в 

исследовании, принципы разработки новых техно-

логий обучения (Агаев, Аббасов, Петровский, Айл-

монтас, Байков, Боголюбов, Запрудский и др.). Эти 

исследования формулируют 4 основных принципа 

в зависимости от ситуации: гуманизация; интегра-

ция; организация развивающего обучения с совре-

менными требованиями; синергетика. 

Результаты исследования. В результате 

можно сделать вывод, что новые технологии обуче-

ния, которые активируют познание студентов, яв-

ляются отраслью педагогической технологии и 

подчиняются всем требованиям ее общей системы, 

но эти технологии отличаются от других по ряду 

особенностей, как структурных, так и прикладных 

принципов. Сюда входит соответствие технологий 

когнитивного обучения социальным условиям ре-

гиона, а также возрасту учащихся и психологиче-

ским характеристикам человека. На систему обра-

зования влияют студенты. Они становятся все бо-

лее активными, и время от времени придумывают 

такие новшества, причинно-следственные связи и 

свидетельства того, что в этом нет ничего удиви-

тельного. Эти результаты являются продуктом но-

вого мышления учащихся, а не консервативного 

мышления учителей, которые все еще борются с 

традиционными методами обучения. 
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Анотація.  
Проблема творчих здібностей особистості, пошук ефективних шляхів їх розвитку відноситься до 

універсальних проблем психології та педагогіки і зберігає актуальність на сучасному етапі суспільного 

розвитку. У статті аналізуються поняття «здібності» та «творчі здібності». Зазначено, що розвиток 

творчих здібностей студента, його творчих орієнтацій відбувається під різних чинників, проте у системі 

освіти реалізація цих завдань є важливою складовою освітнього процесу. Показано, що інтерактивні те-

хнології значною мірою підвищують ефективність освітнього процесу, сприяють розвитку творчих зді-

бностей студентів, забезпечують оволодіння навичками саморозвитку особистості. 

Abstract. 

The problem of creative abilities of the individual, the search for effective ways of their development refers 

to the universal problems of psychology and pedagogy and remains relevant at the present stage of social devel-

opment. The article analyzes the concepts of "ability" and "creative ability". It is noted that the development of 

creative abilities of the student, his creative orientations takes place under various factors, but in the education 

system the implementation of these tasks is an important component of the educational process. It is shown that 

interactive technologies significantly increase the efficiency of the educational process, promote the development 

of creative abilities of students, provide mastery of personal self-development skills. 
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Науковці, що займаються проблематикою при-

роди творчої особистості ставлять питання, що 

саме відрізняє творчу особистість від інших, чи ко-

жна особистість є потенційно творчою. З цією ме-

тою досліджуються індивідуально-психологічні 

особливості творчих людей, соціально-психологі-

чні аспекти розвитку та діяльності творчих людей, 

особливості продуктів творчої діяльності. Зокрема, 

вивчення індивідуально-психологічних особливос-

тей творчої особистості включає дослідження спе-

цифіки перебігу психічних процесів, характероло-

гічні особливості, структуру та рівень здібностей, 

спрямованість та ціннісно-смислові орієнтації осо-

бистості, її прояви на рівні поведінки, спілкування 

та ін. 

Б.М.Теплов вважав, що здібності є якостями 

або окремими структурами якостей особистості, які 

виступають як її індивідуально-типологічні особ-

ливості і формуються на основі задатків індивіда 

[6]. 

Вчений виділив три ознаки здібностей, які, на 

думку дослідника його праць В.М.Дружиніна, 

стали тією основою визначення, що найчастіше ви-

користовується спеціалістами: 

1) здібності - це індивідуально-психологічні 

особливості, які відрізняють одну людину від ін-

шої; 

2) здібності - це лише ті особливості, які мають 

відношення до успішності виконання діяльності 

або декількох діяльностей; 

3) здібності не можуть бути зведені до знань, 

вмінь та навичок, які вже має людина, хоча і обумо-

влюють легкість та швидкість їх здобуття [2, с. 12]. 

Б.М.Теплов вказує на те, що, крім успіху в дія-

льності, здібність детермінує швидкість та легкість 

оволодіння тією чи іншою діяльністю. Він дійшов 

висновку, що талант як такий - багатосторонній, і 

підкреслював, що не про співіснування різних об-

дарованостей має йтися, а про широту самої обда-

рованості. Вчений вважає, що можливість успішно 

діяти в різних областях пояснюється, перш за все, 

наявністю загальних моментів обдарованості, які 

мають значення для різних видів діяльності. В 

цьому - центр наукової проблеми багатосторонно-

сті обдаровань. Він акцентував увагу на тому, що 

обдарованість є поняття індивідуально-психологі-

чне і проблема обдарованості є проблемою, перш за 

все, якісною, а не кількісною [6]. 

В.О. Моляко вважає, що здібності - це «стійкі 

властивості людини, що виявляються в її навчаль-

ній, виробничій та іншій діяльності і являють со-

бою умову її успіхів» [5, с. 4]. 

Вчений стверджує, що люди народжуються не 

однаковими. Є деякі природжені відмінності між 
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ними, хоча вони не такі значні, як звичайно дума-

ють. Здібності є результатом розвитку. Вони фор-

муються на грунті природжених передумов під про-

відним впливом суспільних умов існування кожної 

людини, її навчання і виховання.  

В основі градації рівнів прояву творчих здібно-

стей В.Клименко розглядає здатність людини ори-

гінально вирішувати задачі, що зумовлюються ме-

ханізмом творчості, який забезпечується повноцін-

ною роботою трьох складових: енергопотенціалу, 

психомоторики та критичності [3]. Важливою хара-

ктеристикою творчості є, на думку вченого, процес 

асиміляції дисгармонії в гармонію, і відповідно, до-

слідником розглядається здатність творчої особис-

тості відчувати дисгармонію та відчувати внутрі-

шню потребу перетворювати її в гармонію, що від-

бувається в процесі постановки та оригінального 

вирішення задачі [3]. 

Інноваційні технології отримання знань вима-

гають глибоких теоретичних, методичних знань, 

педагогічної майстерності, глибокого осягнення 

духовного світу студентів. Інноваційні технології 

пов'язані з ефективним використанням інтерактив-

них методів навчання. Інтерактивність (англ. 

interact – взаємна дія) означає перебування у відно-

синах діалогу або можливість взаємної дії. Техно-

логія інтерактивного навчання спрямована на орга-

нізацію в інтерактивній діяльності етапу певного 

зв'язку між студентом і викладачем, між тим, хто 

навчається і тим, хто навчає. 

У перспективному баченні інтерактивного на-

вчання важливим є «не те, як багато студенти зна-

ють, а як багато вони дізналися і що робитимуть зі 

своїми знаннями» [1, с.23]. Враховуючи вищезазна-

чене, особливості викладання навчального матері-

алу в режимі інтерактивності передбачає два важ-

ливих аспекти:  

- вибір і поєднання декількох важливих факто-

рів як інструменту оптимізації і саморефлексії;  

- визначення моментів, що вважаються найоп-

тимальнішими [4, с.30].  

Проблемність завдання збуджує активність 

студентів, спонукає замислюватися над матеріа-

лом, з яким вони працюють, дивитися на факти під 

різними кутами зору. Для обговорення викладач 

обирає важливу проблему, значущу для молоді, для 

їхнього сьогоднішнього життя й таку, що викликає 

позитивні емоції. Під час обговорення кожен має 

змогу запропонувати свою власну версію, викорис-

товуючи свій життєвий досвід та набуті знання, та-

ким чином проявити самостійність та індивідуаль-

ність.  

Такий об'єктивний метод колективного обго-

ворення проблемного маетріалу, пошук різних ва-

ріантів розв’язання завдань спонукає студентів, уч-

нів, майбутніх фахівців виявляти свої здібності, 

уяву і творчість тощо. Використання зазначеного 

методу дає можливість студентам вільне висловлю-

вання думок усіх учасників, аналіз та удоскона-

лення чужих ідей і допомагає знаходити багато ідей 

та рішень. Ця форма роботи дозволяє набути нави-

чок співробітництва, оволодіти вмінням спілкува-

тися, висловлюватися та активно слухати співроз-

мовника. Описаний вище метод «допомагає прово-

дити дискусію зі спірної теми. Він дає можливість 

висловитися кожному учаснику, продемонструвати 

різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або 

перейти на іншу позицію у будь-який час, якщо вас 

переконали, та назвати більш переконливі аргуме-

нти» [1, с. 25]. Вдалий добір тем, найбільш цікавих 

випадків, проблем сприяє вихованню особистих, 

професійних та громадянських якостей студента.  

З метою найбільш ефективного використання 

інтерактивних технологій для розвитку творчих 

здібностей студентів викладачеві потрібно дуже ре-

тельно ставитися до планування свою роботу відпо-

відно до теми та мети заняття, не забуваючи про ви-

ховний вплив навчального матеріалу.  

Найголовніше завдання викладача у будь-якій 

ситуації  створити в аудиторії творчу атмосферу, 

заохотити до пізнання, поважати інтелектуальну 

силу студента.  

Використання інтерактивних технологій нав-

чання є особливою формою організації пізнаваль-

ної розумової діяльності. Однією з багатьох його 

головних цілей є створення комфортного навчаль-

ного середовища, атмосфери, яка найкраще сприяє 

співпраці, розумінню та доброзичливості в класі, а 

також дозволяє персоналізувати навчання. 

В результаті обговорення певної теми студе-

нти вчаться реалізовувати інтерактивну діяльність 

у будь-якому освітньому середовищі, порівнювати 

паралельні світогляди, вирішувати складні за-

вдання на основі аналізу певної ситуації та інфор-

мації, критично мислити. 
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Анотація.  
У статті аналізуються поняття «етнокультурна ідентичність» та її складові. Зазначено, що на 

сучасному етапі велика увага приділяється етнокультурній освіті, що забезпечує духовне та моральне 

виховання особистості, формування етнокультурної ідентичності, яка полягає, перш за все, у розвитку 

позитивних почуттів стосовно історії, традицій свого народу. Зміст і технології освіти, які спрямовані 

на формування етнокультурної ідентичності, повинні призвести до створення у вихованців нових цін-

нісних орієнтацій, знань, компетенцій, тобто змінити певні складові їх психіки. 

Abstract. 

The article analyzes the concept of "ethnocultural identity" and its components. It is noted that at the present 

stage much attention is paid to ethnocultural education, which provides spiritual and moral education of the indi-

vidual, the formation of ethnocultural identity, which consists primarily in the development of positive feelings 

about the history and traditions of their people. The content and technologies of education, which are aimed at 

the formation of ethnocultural identity, should lead to the creation of new value orientations, knowledge, compe-

tencies, ie change certain components of their psyche. 
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Найважливішим завданням сучасної педаго-

гіки є примноження духовного потенціалу моло-

дого покоління, формування його інтелектуальної, 

моральної та естетичної культури через глибокий 

інтерес до прогресивного минулого свого народу, 

духовні цінності національної та світової культури.  

У результаті історичного розвитку, економіч-

ного, політичного, духовного, суспільного й сімей-

ного життя народу, українська етнокультура набула 

свого самобутнього національного забарвлення й 

своєрідного творчого обличчя з властивими їй осо-

бливостями мови, фольклору, звичаїв, родинно-по-

бутових відносин. Зважаючи на те, що поняття «ук-

раїнська етнічна культура» досить широке, вважа-

ємо, що стосовно дітей старшого дошкільного віку 

більш доцільно оперувати поняттям «виховання ос-

нов етнокультури», під яким розуміємо організова-

ний процес, спрямований на оволодіння дітьми ку-

льтурою свого народу, засвоєння її зразків і цінно-

стей, культурно-історичного, соціального досвіду 

свого етносу, формування у дітей відчуття прина-

лежності та поваги до рідного краю, розвиток етич-

них, естетичних і моральних якостей особистості 

дитини на засадах використання в освітньому про-

цесі закладів дошкільної освіти засобів етнокульту-

рного виховання. Серед них: рідна мова, традиції 

рідного краю, родинно-побутова звичаєвість, фоль-

клор, народні ігри та іграшки, знання родоводу та 

історії, педагогіка народного календаря, націона-

льна символіка й народні символи, основи народної 

моралі. Підкреслимо важливість цієї невід’ємної 

складової формування особистості дитини, адже не 

знаючи і не шануючи етнокультурної спадщини 

свого народу молодь втрачає духовний зв’язок з по-

переднім поколінням – тим підґрунтям, на якому 

повинна вибудовувати своє життя.  

На сучасному етапі велика увага приділяється 

етнокультурній освіті, що забезпечує духовне та 

моральне виховання особистості, формування ет-

нокультурної ідентичності, яка полягає, перш за 

все, у розвитку позитивних почуттів стосовно істо-

рії, традицій свого народу. 

Наразі концепція ідентичності, яка набуває 

все більшої популярності серед гуманітарних нау-

ковців та практиків, розглядається як реальний ме-

ханізм конструювання соціальної реальності, а ди-

наміка ідентичності є однією з найбільш значні 

маркери поточних трансформацій, що описують 

участь людини у суспільних процесах. В резуль-

таті «ідентичність стала універсальною концеп-

цією, за допомогою якої стало звичним описувати 

сучасне суспільство та його структуру, суспільні 

відносини, колективні та індивідуальні пошуки 

сенсу буття» [1, с.153]. Тому будь-яка держава фо-

рмує та зміцнює державно-громадянську ідентич-

ність через інститути соціалізації, медіа та сис-

тему освіти.  

У найзагальнішому розумінні ідентичність 

розуміється як ідентичність окремої особи чи 

групи з самими собою, як набір характерних влас-

тивостей, які їх інтегрують або розрізняють від ін-

ших.  

Головною ознакою культурного становлення 

людини є її включення до конкретних культурних 
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форм, які неминуче мають етнічний характер. 

Отже, фундаментальною основою зрілої етнічної 

самоідентифікації є етнічна культура. Форму-

вання та розвиток особистості відбувається в цих 

рамках. Оскільки метою етнокультурної освіти є 

розвиток у дітей цінностей культури етнічних спі-

льнот, формування етнокультурної ідентичності 

може стати одним із головних критеріїв її ефекти-

вності. 

Таким чином, якщо українська громадянська 

ідентичність передбачає активну позицію особис-

тості як громадянина-патріота, її вірність, перш за 

все, державі, а також народу та суспільству, то ос-

нова етнокультурної ідентичності - це формування 

уявлень та знань про мову, культуру та історію ет-

нічної групи.  

Формування етнокультурної ідентичності, 

структура якої включає два основні компоненти: 

когнітивний та афективний, відбувається відпо-

відно до етапів психічного розвитку дитини і пе-

реважно завершується до підліткового віку. Бі-

льше того, особливість цього типу соціальної іде-

нтичності полягає у досвіді належності до певної 

етнічної спільноти, стосовно цієї приналежності, а 

також у визначенні її культурними факторами. 

Процес ідентифікації людини передбачає по-

стійний вектор діяльності, спрямованої на самови-

значення, пошук ресурсів, підтримку та підтвер-

дження людиною своєї ідентичності. Відповідно 

до діяльнісного підходу, як одного з методологіч-

них принципів формування етнокультурної іден-

тичності, зміст і технології освіти повинні призве-

сти до створення у вихованців нових ціннісних 

орієнтацій, знань, компетенцій, тобто змінити пе-

вні складові їх психіки. Тому визначення поведін-

кового компонента в структурі етнокультурної 

ідентичності є важливою для педагогічної прак-

тики, оскільки наявність цього показника є одним 

із критеріїв ефективності його формування.  

Розробляючи теоретико-методологічні ос-

нови моделі формування етнокультурної ідентич-

ності, ми виходимо з розгляду етнокультурної іде-

нтичності як усвідомлення індивідом належності 

до певної етнічної групи групова і як невід’ємна 

риса особистості , що виявляється в об’єктивних 

ідеях, знанні етнічної культури, уміннях та пове-

дінці, що сприяють ефективному міжнаціональ-

ному порозумінню, взаємодії, гармонії, а також го-

товності діяти від імені цих ідей за певних умов. 

Для українського суспільства важливо реалі-

зувати ідею формування та розвитку загальноук-

раїнської ідентичності, включаючи етнокульту-

рну, регіональну, державно-громадянську та циві-

лізаційну ідентичність. Оскільки етнокультурна та 

державно-громадянська ідентичність є основопо-

ложними в системі ідентифікації індивіда, то єд-

ність та міжнаціональна гармонія у багатонаціона-

льній державі залежить від їх протистояння чи га-

рмонійного співіснування. Тому формування та 

зміцнення української ідентичності не передбачає 

поступову заміну етнічної ідентичності державно-

громадянською. Крім того, для вираження свого 

суттєвого змісту, етнічна та громадянська іденти-

чність повинні доповнювати одна одну та мати ек-

вівалентні механізми самовираження. 

У традиційному суспільстві етнічна ідентич-

ність формується спонтанно в процесі соціалізації, 

і усвідомлення належності до певної етнічної спі-

льноти і стає одним із перших проявів соціальної 

природи людини. У полікультурному суспільстві 

етнокультурна та державно-громадянська іденти-

чність існують як дві часто конкуруючі форми гру-

пової ідентичності: для однієї вирішальним факто-

ром є культурна спільнота, для іншої – політична 

(держава). Тому показником ефективності сис-

теми освіти є не лише формування громадянської 

ідентичності, а й етнокультурної ідентичності.  

Розглянувши виховну цінність компонентів 

української етнопедагогіки доходимо висновку, що 

ця галузь науки сьогодні має займати особливе мі-

сце серед педагогічних наук, покликаних забезпе-

чити наявність етнокультурної складової в усіх сто-

ронах виховання дітей в закладах дошкільної 

освіти, що виступає серцевиною національного ви-

ховання в Україні. Сьогодні відбувається зміна 

сенсу і змісту дошкільної етнокультурної освітньої 

парадигми: вона передбачає цілеспрямовану сис-

тему розвитку, виховання і навчання, що розвиває 

потенційні можливості дошкільника, здійснює його 

«окультурення» [3]. 

Одним із завдань дошкільної освіти є вихо-

вання у дітей любові до України, шанобливого ста-

влення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних 

цінностей українського народу, а також цінностей 

інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, 

оточення та довкілля [5]. Відтак, заклади дошкіль-

ної освіти, як первинна ланка освітньої системи, по-

кликані брати активну участь в процесах модерні-

зації, гуманізації, демократизації та етнізації освіти, 

що сприятиме формуванню основ етнокультури 

зростаючої особистості. 

Учені стверджують, що формування особис-

тості дитини є більш ефективним і успішним, якщо 

вона зростає на засадах усвідомлення належності 

до свого народу, рідної Батьківщини, прилучення 

до національної культури, традицій, звичаїв, обря-

дів. Також сучасні вчені В. Лаппо, Н. Рогальська, 

С. Стефанюк підкреслюють необхідність ураху-

вання педагогами використання надбань етнопеда-

гогіки регіонального спрямування, адже наша Ук-

раїна така велика, що різні її регіони мають виразні 

особливості в традиційному одязі, побуті, вжитко-

вих речах, народних ремеслах, звичаях і обрядах, 

кухні тощо. Водночас, усі ці відмінності разом ут-

ворюють самобутню неповторну українську куль-

туру, до здобутків якої важливо прилучити дітей 

саме у дошкільному віці.  
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Компетентнісний підхід, поява якого 

пов’язана із змінами соціально- економічних умов 

суспільства, передбачає орієнтацію на формування 

поряд з професійними знаннями, вміннями, навич-

ками, ще й розвиток у фахівців ключових компете-

нтностей, яких потребує сучасний ринок праці. 

Вони мають забезпечити кожному професіоналу 

можливість адаптуватися в умовах динамічного ро-

звитку сучасного світу та застосувати систему тео-

ретичних і практичних знань, вмінь, навичок в про-

фесійній діяльності.  

В українській педагогіці і психології спроба 

наблизитися до об’єктивного розуміння і однознач-

ного тлумачення сутності і змісту термінів «компе-

тенція», «компетентність», «компетентний» триває 

вже майже десять років. Спільним для всіх спроб є 

розуміння компетентності як специфічної здібності 

або здатності індивіда, необхідної для успішного 

задоволення індивідуальних і соціальних потреб, 

для ефективного розв’язання поставлених завдань і 

проблем, що виникають в реальних ситуаціях по-

всякденного життя, виробничої та суспільної діяль-

ності.  

Теоретико-методологічний аналіз психолого-

педагогічної літератури і наукових праць дозволяє 

розглянути позиції вчених стосовно історії стано-

влення термінів «компетенція», «компетентність», 

«компетентний» та виділити чотири наукових під-

ходи. 

Перший підхід у тлумаченні понять стосу-

ється їхньої ролі в забезпеченні зв’язку теоретич-

них і практичних складових системи загальної та 

професійної освіти. Розробники цього підходу ро-

зглядають компетенції і компетентності як певний 

важливий місток, який дає змогу застосовувати 

набуті випускниками знання, вміння, навички на 

практиці й в житті для розв’язання проблем (І. Ро-

дигіна та ін.) [4]. Як відомо, великим недоліком су-

часної традиційної вітчизняної освіти є те, що її 

випускники, хоч і володіють достатньо високим 

рівнем знань, але не вміють застосовувати свої 

знання в нестандартних ситуаціях. Поняття «ком-

петенція» акцентує практичний бік застосування 

знань, вміння використовувати отриману інформа-

цію в різних життєвих і професійних ситуаціях, са-
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мостійно здобувати необхідні знання, вміння ба-

чити проблеми, що виникають, активно знаходити 

методи і засоби їх конструктивного вирішення. 

Компетенція актуалізує прагматичну спрямова-

ність освітнього процесу, тоді як компетентність 

доповнюється особистісними якостями індивіда 

(мотиваційними, вольовими, етичними, цінніс-

ними орієнтаціями тощо).  

Другий підхід відносно з’ясування сутності й 

змісту понять «компетенція» і «компетентність» 

характеризується тим, що визначає їх через такі 

наукові категорії як «здатність», «готовність», 

«здібності». Цей підхід розробляють такі зарубі-

жні та вітчизняні вчені як І. Єрмаков, О. Овчарук, 

Дж. Равен та ін. Більшість з них одностайні в тому, 

що поняття «компетентність» і «компетенція» не 

можуть бути зведені та визначені лише через пе-

вну суму знань, вмінь і навичок, оскільки значна 

роль в їх застосуванні належить обставинам. Ком-

петентність в руслі цього підходу розуміється як 

можливість встановлення зв’язку між знаннями і 

ситуацією, а в більш ширшому розумінні, як здат-

ність знайти, виявити процедуру (знання і дію), 

яка підходить для вирішення проблеми. Компете-

нтність в будь-якій професійній галузі – це наяв-

ність в особистості необхідних знань, вмінь, здіб-

ностей, що дають їй можливість аналізувати, ро-

бити висновки, приймати ефективні рішення, 

раціонально діяти тощо. А компетенція – це сфера 

діяльності або коло питань, у яких особистість і є 

професійно обізнаною, володіє системними знан-

нями та великим досвідом роботи. Отже, бути 

компетентним – означає вміти мобілізувати в пев-

ній ситуації отримані знання і досвід, набуті 

вміння і навички, розвинені здібності. Більш ґрун-

товно зміст поняття «компетентність» було розро-

блено британським психологом Дж. Равеном, 

який визначає компетентність як здатність особи-

стості діяти, як комплекс когнітивних та емоцій-

них складників ефективної життєдіяльності лю-

дини. Автор тлумачить це поняття через термін 

«мотивовані здібності» [3].  

Третій підхід розглядає поняття «компетен-

ція» і «компетентність» як оцінні категорії. Його 

представниками є Н. Бібік та інші, на думку яких 

компетенція для випускника – це образ майбут-

нього, орієнтир для засвоєння знань, вмінь, нави-

чок [1]. Аналіз контексту вживання поняття «ком-

петенція» в руслі цього підходу дозволяє розуміти 

його як соціально закріплений освітній результат. 

Це означає, що компетенції можуть бути виведені 

як реальні вимоги до засвоєння людиною сукупно-

сті знань, способів діяльності, досвіду ставлень з 

певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в 

соціумі. Отже, компетентність є ступенем, або рі-

внем здатності особистості ефективно діяти. Кож-

ний вид компетентності, на думку вчених, має три 

рівні освоєння: мінімальний, достатній і високий. 

За таким трактуванням, компетентність має відпо-

відати рівню, прийнятому в професійній галузі або 

у сфері діяльності.  

Четвертий підхід визначає термін «компетен-

тність» як сукупність особистісних якостей випу-

скника (ціннісно-смислових орієнтацій, знань, 

вмінь, навичок, здібностей), які зумовлені досві-

дом його діяльності в певній соціальній і особис-

тісно значущій сфері. Цей підхід розробляється 

російськими дидактами В. Раєвським, А. Хуторсь-

ким і підтримується українськими дослідниками. 

Освітні заклади є основними соціальними інститу-

тами, де формуються компетенції. Саме це спри-

чинило введення науковцями в у науковий обіг ук-

раїнської педагогіки і психології таких понять як 

«освітня компетенція» і «освітня компетентність». 

Підхід до сутності компетентності як сукупності 

особистісних якостей випускників дає змогу оці-

нити ці якості, визначити їх природу і цінність для 

тих, що навчаються. Компетентність передбачає, 

що ті, хто навчаються, не засвоює окремо знання і 

вміння, а оволодіває комплексною процедурою, в 

якій для кожного виділеного напряму присутня 

відповідна сукупність освітніх компонентів, що 

мають особистісно-діяльнісний характер [2].  

Кожен з чотирьох наукових підходів є цінним 

і значущим для психологічної науки, а їх сукуп-

ність засвідчує багатогранність і системність нау-

кових категорій «компетенція», «компетентність», 

«компетентний».  

Відтак, на сучасному етапі розвитку психоло-

гічної та педагогічної наук поняття «компетен-

ція», «компетентність», «компетентний» потребу-

ють подальшого теоретичного та емпіричного ви-

вчення. Більшість вчених одностайні в тому, що 

поняття «компетенція», «компетентність», «ком-

петентний» – це інтегровані, комплексні утво-

рення, характеристики особистості, що проявля-

ються в загальній здатності і готовності людини до 

діяльності, яка базується на знаннях і досвіді, 

отриманих в процесі навчання і соціалізації, оріє-

нтованих на самостійну та успішну участь у про-

фесійній діяльності.  
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Анотація. 

У статті розглянуто проблему виховання гуманних якостей особистості дітей дошкільного віку у 

співробітництві вихователів ЗДО з сім’єю. Подано нове вирішення наукової проблеми виховання дітей 

дошкільного віку, що виявляється у визначені моделі виховання гуманних якостей дітей старшого дошкі-

льного віку у процесі співробітництва вихователів і сім’ї. 

Abstract. 

The article considers the problem of educating the humane qualities of the personality of preschool children 

in the cooperation of educators with the family. A new solution to the scientific problem of educating preschool 

children is presented, which is manifested in certain models of education of humane qualities. 
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Постановка проблеми. Сучасна сім’я не в 

змозі самостійно вирішити проблеми формування 

гуманних якостей дитини дошкільного віку. За-

вдання вихователів закладів дошкільної освіти в ро-

боті з батьками – сприяти створенню єдиного вихо-

вного поля, єдиного соціального середовища. 

Завдання вихователів закладів дошкільної 

освіти в роботі з батьками – сприяти створенню 

єдиного виховного поля, єдиного соціального сере-

довища. Це знаходить своє відображення в низці 

документів, що регламентують систему сучасних 

взаємовідносин закладів освіти і сім’ї (Законах Ук-

раїни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

охорону дитинства», «Базовий компонент дошкіль-

ної освіти» та ін.). Так, у Законі України «Про 

освіту» [4] зазначено, що батьки є першими педаго-

гами для дитини. В Законі України «Про Дошкільну 

освіту» [3] зазначено, що обов’язком родини є 

сприяння здобуттю дитиною освіти у дошкільних 

та інших освітніх установах або забезпечення до-

шкільної освіти в сім’ї. У Базовому компоненті до-

шкільної освіти України визначено, що: «Сім'я є 

природним середовищем для розвитку дитини. Уч-

асть батьків у розвитку компетентностей дитини, 

залучення сімей до освітнього процесу закладу до-

шкільної освіти утверджує позиції про те, що кожен 

з батьків є відповідальним за виховання і навчання 

дитини, за формування почуття людської гідності» 

[1, с. 32]. 

Натомість проблема співробітництва закладу 

дошкільної освіти із сім’єю щодо виховання гуман-

них якостей особистості дітей дошкільного віку не 

знайшла належного висвітлення в педагогічній тео-

рії. 

Основним протиріччям, що виникає при реалі-

зації завдань співробітництва вихователя ЗДО й ро-

дини, є недостатнє «розведення» сфер діяльності, з 

одної сторони, і використання тільки традиційних 

методів і форм роботи з родиною, у той час як не-

обхідно інше рішення завдань співробітництва ви-

хователів і батьків. Мова йде не про повну відмову 

від традиційних форм роботи з батьками, а про ада-

птацію їх до сучасних умов виховання гуманних 

якостей особистості дітей дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень проблеми. Пи-

тання співробітництва сім’ї та закладу дошкільної 

освіти на сучасному етапі досліджено в працях А. 

Богуш, Л. Бойко, І. Власенко, Л. Врочинської, 

Ю. Грицая, О. Докукіної, Я. Журецького, Л. Загік, 

О. Ковшар, Н. Кот, Т. Кравченко, О. Кучая, М. Ма-

шовець, Т. Піроженко, Н. Старченко, О. Урбансь-

кої, В. Шинкаренко та ін.; із різними типами сімей 

(Т. Гущина, Т. Жаровцева, О. Семеног, І. Тру-

бавіна, Н. Усманова, Т. Шульга та ін.). 

Окремим аспектам виховання гуманних якос-

тей дітей дошкільного віку як складника мораль-

ного виховання присвячено сучасні роботи А. Бо-

гуш, Н. Гавриш, О. Гуренко, В. Зарицької, Л. Зда-

невич, К. Крутій, А. Курчатової, Н. Лисенко, І. 

Рогальської-Яблонської, К. Романюк, Ю. Руденко 

та ін.  

Мета статті – аналіз експериментального дос-

лідження щодо основних аспектів організації спів-

робітництва вихователів закладів дошкільної 

освіти з родинами щодо виховання гуманних якос-

тей особистості. 
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Виклад основного матеріалу. Формування 

гуманності як якості розвиненої особистості зав-

жди відбувається під впливом оточуючого середо-

вища. Проблема виокремлення гуманних якостей 

особистості серед ряду загальнолюдських, духов-

них чи моральних сьогодні, на наш погляд, стає до-

сить актуальною і є предметом досліджень багатьох 

сучасних учених. 

Ознаками гуманності виступають: повага, чуй-

ність, почуття справедливості, довіра, самокритич-

ність, мужність. Ці якості визначають змістовий бік 

гуманності, а такі як ввічливість, терпимість, пос-

тупливість, вимогливість, скромність, забезпечу-

ють оптимальну форму її зовнішнього вираження. 

Означені якості в структурі гуманності є не механі-

чною сумою частин, а рухливою системою, компо-

ненти якої вступають у тісну взаємодію [2].  

З метою виявлення рівнів сформованості гу-

манних якостей відповідно до вимог Базового ком-

поненту та програми освітньої діяльності було роз-

роблено три критерії і показники до них для стар-

ших дошкільників. 

У констатувальному експерименті за допомо-

гою діагностичних методик, бесід, розв’язання пе-

дагогічних ситуацій, анкетування, виявлено три рі-

вні сформованості гуманних якостей дітей – висо-

кий, середній, низький.  

Критеріями й показниками виступили: когні-

тивний, діяльнісний та цінніний. 

Показниками когнітивного критерію висту-

пили: сформованість гуманної поведінки, став-

лення до етичних норм та прояв гуманних якостей. 

Показниками діяльнісного критерію виступили: 

прояв гуманних вмінь, обізнаність із правилами по-

ведінки в соціумі. Показниками ціннісного крите-

рію виступили: самостійність та активність у ситу-

ації морального вибору, прагнення до самовдоско-

налення, набуття та розвитку гуманних якостей. 

Дані констатувального зрізу переконали нас 

про потребу розробки ефективної системи роботи 

для формування гуманних якостей дітей у співробі-

тництві педагогів закладу дошкільної освіти і сім’ї 

з метою виховання гуманних якостей дітей. 

Анкетування батьків з питань співробітництва 

з педагогами щодо вихованню гуманних якостей ді-

тей показало, що: 50% батьків згодні з твердженням 

щодо необхідності формування гуманних якостей 

дитини саме в дошкільному віці; 50% батьків вва-

жають, що заклади дошкільної освіти можуть 

займати центральне місце у вихованні гуманних 

якостей дошкільників; 70% батьків вважають за не-

обхідне проводити роботу щодо виховання гуман-

них якостей дітей саме в закладі дошкільної освіти. 

Для вдосконалення співробітництва педагогів 

з батьками з питань виховання гуманних якостей 

особистості у старших дошкільників нами був роз-

роблений формувальний етап експерименту метою 

якого було вдосконалення процесу співробітництва 

педагогів з батьками щодо виховання гуманних 

якостей особистості у старших дошкільників. 

Зважаючи на те, що батьки мають різні знання, 

досвід і можливості у вихованні гуманних якостей 

дітей спільно з закладом дошкільної освіти, при 

складанні плану роботи ми виходили з таких поло-

жень: навчання батьків має бути розвивальним; фо-

рмування практичних умінь на основі теоретичних 

знань; індивідуалізація роботи. 

Роботу з батьками було розподілено на три 

етапи. На першому пізнавальному етапі, здійснюва-

лась допомога батькам у оволодінні необхідними 

теоретичними знаннями. На другому, мотивацій-

ному етапі, закріплювались набуті теоретичні 

знання, батьки оволодівали педагогічними навич-

ками та вміннями. На третьому, корекційному 

етапі, здійснювався аналіз ефективності запропоно-

ваної системи педагогічного співробітництва ЗДО і 

сім’ї у вихованні гуманних якостей дітей. 

В роботі з батьками використовувались різні 

форми співробітництва, такі як: усний журнал; кру-

глий стіл; реклама книг та публікацій; вечори запи-

тань і відповідей; індивідуальні бесіди та консуль-

тації; опитування; тестування; педагогічне спосте-

реження; оцінні картки; книга відгуків; листи 

відвертості; індивідуальні бесіди; конференції. 

Основними шляхами педагогічної співробіт-

ництва у процесі виховання гуманних якостей ста-

рших дошкільників були: активізація дітей до різ-

номанітної спільної діяльності, забезпечення в усіх 

сферах життєдіяльності дітей позитивного емоцій-

ного супроводу, здійснення індивідуального під-

ходу, співробітництво дітей і дорослих в усіх видах 

діяльності. 

Таким чином, використання методики співро-

бітництва змінило ставлення батьків до закладу до-

шкільної освіти та, зокрема, вихователів, а також 

сприяло підвищенню інтересу до педагогічної 

освіти і активізації бажання взаємодіяти задля ви-

ховання дітей. 

Експериментальна перевірка засвідчила ефек-

тивність моделі співробітництва вихователів та ба-

тьків у вихованні гуманних якостей дітей старшого 

дошкільного віку. Як показали результати контро-

льного експерименту, зросла кількість дітей висо-

кого рівня у дітей експериментальної групи на по-

чатку дослідження склало 20%, а контрольної 

групи 40% контрольної групи,на контрольному 

етапі експерименту 40% – дітей експериментальної 

групи, 40% – дітей контрольної групи. Середній рі-

вень мали 30% дітей експериментальної групи та 

30% дітей контрольної групи, наприкінці в експе-

риментальної групи результати становили 40% та 

30% контрольної групи. Низький рівень на початку 

мали 50% дітей експериментальної групи та 20% ді-

тей контрольної групи, тоді як в кінці 20% – експе-

риментальної групи та 30% – контрольної групи. 

Висновки. Основними шляхами педагогічної 

співробітництва у процесі виховання гуманних яко-

стей старших дошкільників були: активізація дітей 

до різноманітної спільної діяльності, забезпечення 

в усіх сферах життєдіяльності дітей позитивного 

емоційного супроводу, здійснення індивідуального 

підходу, співробітництво дітей і дорослих в усіх ви-

дах діяльності. 

Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у розробці змісту і форм співробітництва вихо-
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вателів ЗДО з родинами дітей середнього дошкіль-

ного віку щодо формування гуманних якостей осо-

бистості. 
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SYSTEM IN A PANDEMIC CONDITION 

 

Анотація. 

У статті проаналізовано підготовку вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти Запорі-

зької області до роботи в умовах змішаного навчання взагалі та у період пандемії. Звернено увагу на те, 

що сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в глобалізованому й динамічно змінному 

світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. З’ясовано, що результа-

том діяльності обласної системи підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною формою повинно 

стати підвищення рівня професійної компетентності педагогів без переміщень слухачів до центру обла-

сті, збільшення пропускної спроможності регіональної системи підвищення кваліфікації.  

Окреслено подальшу роботу, яка буде спрямована на пошук ефективних моделей реалізації дистан-

ційного навчання в закладах загальної середньої освіти та організації відповідної підготовки педагогів у 

системі післядипломної педагогічної освіти. 
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Abstract. 
The article analyzes the preparation of teachers in the system of postgraduate pedagogical education in Za-

porizhzhia region to work in conditions of mixed learning in general and during the pandemic. The attention is 

drawn to the fact that modern education should prepare a person who is able to live in a globalized and dynami-

cally changing world, to perceive its variability as an essential component of their own way of life. It was found 

that the result of the regional system of in-service training of teachers should be to increase the level of profes-

sional competence of teachers without moving students to the center of the region, increase the capacity of the 

regional system of in-service training. 

The further work which will be directed on search of effective models of realization of distance learning in 

establishments of general secondary education and the organization of the corresponding preparation of teachers 

in system of postgraduate pedagogical education is outlined. 

 

Ключові слова: дистанційне навчання; модель обласної системи підвищення кваліфікації педагогів за 

дистанційною формою; змішане навчання; дидактичне проєктування електронних програмно-педагогіч-

них засобів; сервіси дистанційного навчання. 

Keywords: distance learning; model of the regional system of advanced training of teachers by distance 
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Постановка проблеми. Останні досягнення у 

сфері науково-технічного прогресу, його вплив на 

всі боки життя суспільства призвів до суттєвих змін 

у системах освіти більшості країн світу. Насампе-

ред це стосується дистанційної освіти. Поштовхом 

для цього, безумовно, є високий рівень попиту на 

ринку освітянських послуг у невизначених умовах 

встановлення карантину та запровадження посиле-

них протиепідемічних заходів на території зі знач-

ним поширенням гострої респіраторної хвороби 

спричиненої коронавірусом. Потреби інтеграції на-

ціональної системи освіти у світовий європейський 

простір, підвищення конкурентоспроможності за-

кладів освіти в умовах ринкової економіки, форму-

вання професійної компетентності педагогів; реалі-

зація основних завдань модернізації базової та про-

фільної освіти, впровадження найновіших 

досягнень світової та вітчизняної науки, передо-

вого досвіду в організацію освітнього процесу ви-

магають оновлення змісту та форм викладання.  

У доповіді Всесвітнього банку «Неперервна 

освіта у рамках глобальної економіки знань: задачі 

для країн, що розвиваються» наголошується на ва-

жливості забезпечення неперервності освіти та ак-

центується увага на необхідності внесення змін у 

галузь педагогічної освіти, оскільки «вчитель має 

набувати нових навичок упродовж життя з метою 

долучення до новітніх знань, педагогічних ідей і те-

хнологій» [1]. Для цього доцільно запроваджувати 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) нав-

чання, які сприяють розширенню доступу до інфо-

рмаційних ресурсів, забезпеченню продуктивної 

творчої взаємодії, співпраці педагогів і здобувачів 

освіти, із відповідним зворотним зв’язком. 

В. Ю. Биков зазначає, що «дистанційна освіта – це 

різновид освітньої системи, в якій використову-

ються переважно дистанційні технології навчання 

та організації навчального процесу, або одна з форм 

отримання освіти, за якою опанування тим чи ін-

шим її рівнем за тою чи іншою спеціальністю (на-

прямом підготовки, перепідготовки або підви-

щення кваліфікації) здійснюється в процесі дистан-

ційного навчання» [7, с.682]. 

Головною ознакою дистанційної форми нав-

чання є опосередкована взаємодія суб’єктів освіт-

нього процесу. Створення сприятливих умов такої 

опосередкованої взаємодії не може бути досягнуто 

за рахунок використання лише комп’ютерних орга-

нізаційно-педагогічних і психолого-дидактичних 

технологій. Дистанційне навчання вимагає впрова-

дження дидактичної моделі, побудованої на прин-

ципі єдності дидактичного й комп’ютерного про-

грамування інформаційного освітнього середо-

вища. Саме дидактичне програмування з 

використанням лінійного, розгалуженого, адаптив-

ного й особистісно-орієнтованого методів є осно-

вою організаційно-педагогічної й психолого-дида-

ктичної об’єкт-суб’єктної взаємодії в дистанцій-

ному освітньому процесі.  

Дистанційна освіта сьогодні базується на ви-

дах занять, які застосовуються у традиційних фор-

мах навчання. Зберігається висока залежність від 

навчальних планів та кредитно-модульних обме-

жень. Для дидактичної моделі дистанційного нав-

чання ще не створено інформаційного освітнього 

середовища, в основу якого були б покладені стру-

ктурно-логічні, міжпредметні та причинно-наслід-

кові зв’язки набуття метапредметної компетентно-

сті здобувачами освіти. На часі суспільно важливим 

завданням є створення іншої, більш перспективної 

дистанційної педагогічної системи надання освіт-

ніх послуг, що забезпечить використання передо-

вих інформаційно-комунікаційних технологій, зі 

збереженням традиційних дидактичних підходів у 

побудові освітнього процесу. Сучасна освіта має 

готувати людину, котра здатна жити в глобалізова-

ному й динамічно змінному світі, сприймати його 

змінність як суттєву складову власного способу 

життя. Змішані підходи до навчання виявилися од-

ними з найпопулярніших технологій сьогодення, 

тому що дозволяють скористатися гнучкістю й зру-

чністю дистанційного курсу та перевагами тради-

ційного класу.  

За визначенням вітчизняних науковців 

А. М. Стрюка, Ю. В. Триуса, В. М. Кухаренка, 

«змішане навчання – це цілеспрямований процес 

здобування знань, умінь та навичок в умовах інтег-
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рації аудиторної та позааудиторної навчальної дія-

льності суб’єктів освітнього процесу на основі ви-

користання і взаємного доповнення технологій тра-

диційного, електронного, дистанційного та мобіль-

ного навчання при наявності самоконтролю 

студента за часом, місцем, маршрутами та темпом 

навчання» [9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність використання педагогічних техноло-

гій в освітньому процесі розглядають такі дослід-

ники: В. Ю. Биков, Ю. М. Галатюк, Г. К. Селевко, 

В. І. Андрєєв, В. П. Беспалько, В.І. Боголюбов, 

О. В. Співаковський, В. Ю. Пітюков, В. О. Слас-

тьонін, Я. А. Савельєв та ін. [8]. 

У наукових працях учених аналізуються пи-

тання щодо організації дистанційного навчання: 

А. А. Андрєєва, І. В. Бацуровської, В. Ю. Бикова, 

Ю. М. Богачкова, Н. О. Корсунської, В. М. Кухаре-

нка, Н. В. Морзе, Є. С. Полат, Б. І. Шуневича, 

В. Л. Шевченка, Л. Є. Петухової, О. В. Співаковсь-

кого, М. С. Львова та ін. [2, 3]. 

Розглядають використання моделей змішаного 

навчання в системі освіти такі науковці: О. М. Спі-

рін, Ю. В. Триус, Є. В. Желнова, М. С. Нікітіна, 

В. М. Кухаренко, А. М. Стрюк, Н. В. Рашевська, 

Л. Ю. Шапран, І. П. Воротникова, М. Ю. Кадемія, 

О. О. Рафальська, В. І. Бацуровська, І. В. Максак, 

С. Моебз, С. Вейбелзах, Б. Коллінс та ін., які наво-

дять різноманітні підходи до тлумачення поняття 

«змішане навчання» та дають власне визначення, 

висвітлюють його переваги та недоліки, розгляда-

ють його позитивні та негативні риси, визначають 

його особливості, описують моделі змішаного нав-

чання тощо [12]. При цьому проведений аналіз віт-

чизняних та зарубіжних наукових праць із про-

блеми дослідження методологічних засад зміша-

ного навчання в сучасних умовах свідчить про її 

малорозробленість.  

Мета статті. Проаналізувати стан підготовки 

вчителів у системі післядипломної педагогічної 

освіти до роботи в умовах змішаного навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Запровадження дистанційного навчання в Україні 

на офіційному рівні розпочалося з наказу Міністер-

ства освіти і науки України № 40 від 21. 01. 2004 

року «Про затвердження Положення про дистан-

ційне навчання». З розвитком інформаційно-кому-

нікаційних технологій у 2013 році затверджується 

нове Положення про дистанційне навчання (наказ 

Міністерства освіти і науки України № 466 від 

24.04.2013 року). Першим закладом загальної сере-

дньої освіти в Україні, який отримав ліцензію на за-

провадження освітньої діяльності без очного фор-

мату, став центр освіти «Дистанційна школа “Оп-

тіма”» [11]. 

На сьогодні порядок організації та запрова-

дження дистанційного навчання визначено Поло-

женням про дистанційну форму здобуття повної за-

гальної середньої освіти, затверджене наказом Мі-

ністерства освіти і науки України від 08. 09. 2020 

№ 1115 [6]. 

У 2019-2020 навчальному році в Україні функ-

ціонувало 182 школи, в яких, зокрема, були учні, 

які здобували освіту за дистанційною формою. На 

тепер за оперативною інформацією місцевих орга-

нів у сфері освіти таких шкіл уже 233. Серед них – 

185 закладів загальної середньої освіти комуналь-

ної форми власності та 48 – приватної. 19 шкіл при-

ватної форми власності здійснюють навчання 

тільки за дистанційною формою [11]. 

Певним поштовхом до більш широкого впро-

вадження дистанційного навчання в освітні заклади 

не тільки України, а й усього світу, стало встанов-

лення карантину та запровадження посилених про-

тиепідемічних заходів на територіях зі значним по-

ширенням гострої респіраторної хвороби спричи-

неної коронавірусом.  

Упровадження дистанційного навчання в сис-

тему підвищення кваліфікації педагогів є складним 

і довготривалим проєктом. Реалізація його має три 

відносно самостійні аспекти: матеріально-техніч-

ний, організаційно-методичний і психологічний. 

Матеріально-технічний аспект передбачає 

створення на місцях матеріально-технічної бази, 

необхідної для реалізації дистанційного навчання. 

Як мінімум, це наявність парку сучасних компʼюте-

рів і швидкісного інтернету.  

Організаційно-методичний аспект визначає 

наявність механізму, який забезпечує функціону-

вання системи дистанційного навчання. Це наяв-

ність кваліфікованих підготовлених педагогічних 

кадрів, банку навчально-методичних комплексів 

дистанційних курсів, сервісного супроводу.  

Психологічний аспект готовності до впрова-

дження системи включає: адекватне уявлення педа-

гогів про сутність дистанційного навчання, його 

можливості; позитивне ставлення користувачів до 

послуги; готовність педагогів до самоосвіти; здат-

ність педагогів використовувати можливості диста-

нційного навчання для підвищення своєї кваліфіка-

ції. Відповідна готовність повинна бути сформо-

вана у всіх субʼєктів навчального процесу.  

Засобами реалізації діяльності обласної сис-

теми підвищення кваліфікації педагогів за дистан-

ційною формою є інтернет-технології, а саме: орга-

нізаційна діяльність із формування навчальних 

груп і контролю за здійсненням освітнього процесу 

(здійснюється за допомогою створення гіпертекс-

тового сайту, а також із застосуванням технологій 

електронної пошти й списку розсилки); методична 

діяльність викладачів реалізується з використанням 

спеціального програмного забезпечення, призначе-

ного для створення електронних курсів і методів 

контролю за якістю освоєння матеріалу (платформи 

підтримки дистанційного навчання, Java-скрипти, 

текстові, гіпертекстові й графічні редактори, про-

гравачі відео- й аудіофрагментів тощо), а її резуль-

тати відбиваються на гіпертекстовому сайті; навча-

льна діяльність викладачів дистанційних курсів у 

реальному часі здійснюється з використанням тех-

нологій онлайн-форуму, чату й відеоконференції; 

навчально-пізнавальна діяльність слухачів із опа-

нування дистанційного курсу забезпечується, голо-

вним чином, їх роботою на гіпертекстовому сайті 

(порталі), через який вони мають доступ до дидак-

тичних матеріалів і взаємодіють із іншими 
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субʼєктами освітнього процесу; інформаційно-ко-

мунікативна діяльність учасників освітнього про-

цесу здійснюється, головним чином, із застосуван-

ням електронної пошти, списку розсилки й чату. 

Формами й методами реалізації діяльності об-

ласної системи підвищення кваліфікації педагогів 

за дистанційною формою є: щодо організаційної ді-

яльності: ведення бази даних слухачів (отримання 

заявок на навчання, реєстрація слухачів, контроль 

за виконанням календарного плану навчання тощо), 

надання доступу до навчальних матеріалів і тестів; 

щодо методичної діяльності викладачів: самостійна 

творча діяльність; щодо навчальної діяльності ви-

кладачів: ведення семінарів і контрольних занять у 

формі онлайн-форуму або чату, ведення консульта-

цій у формі відеоконференції; щодо навчально-пі-

знавальної діяльності слухачів: самостійна робота з 

лекційним матеріалом, виконання завдань із відп-

равкою звіту на електронну адресу викладача, уч-

асть у семінарах у формі онлайн-форуму і відеоко-

нференції, проходження тестувань; щодо інформа-

ційно-комунікативної діяльності: організаторів: 

ведення інформаційної сторінки гіпертекстового 

навчального сайту, розміщення інформації про ди-

станційні курси, що проводяться, здійснення розси-

лки актуальної інформації щодо організації і вве-

дення навчального процесу слухачам і викладачам; 

викладачів: здійснення розсилки актуальної інфор-

мації слухачам відповідного курсу через аркуш-

сервер; усіх учасників освітнього процесу: ведення 

приватного листування, звернення до слухачів че-

рез форум групи або курсу. 

Результатом діяльності обласної системи під-

вищення кваліфікації педагогів за дистанційною 

формою, його інтеграційною якістю повинно стати 

підвищення рівня професійної компетентності пе-

дагогів без витратних переміщень слухачів до цен-

тру області, збільшення пропускної спроможності 

регіональної системи підвищення кваліфікації. 

Саме тому в 2008 році було організовано навчання 

викладачів ЗОІППО щодо створення власних дис-

танційних курсів на платформі Moodle. Навчання 

співробітників інституту відбувалося під керівниц-

твом Шевченка Віктора Леонтійовича, кандидата 

військових наук, доцента Українського наукового 

центру розвитку інформаційних технологій Мініс-

терства освіти і науки України та Гончаренка Ми-

хайла, старшого наукового співробітника Українсь-

кого центру дистанційної освіти Національного те-

хнічного університету України «Київський 

політехнічний інститут».  

За допомогою комп’ютерних телекомунікацій-

них технологій і мультимедійних засобів досить 

ефективно вдається вирішити питання організації 

навчального процесу – надання доступу до навча-

льних ресурсів; інтерактивна взаємодія педагога зі 

здобувачем освіти; зняття кредитних обмежень на-

вчальних дисциплін, представлення навчального 

матеріалу в формі електронних видань. У проєкту-

ванні комп’ютерно орієнтованих програмно-педа-

гогічних засобів реалізуються дві парадигми – па-

радигма гіперпереходів на основі структурно-логі-

чних та міжпредметних звʼязків і парадигма 

експертної системи на основі психолого-дидактич-

них та причинно-наслідкових звʼязків. Саме ці тве-

рдження були покладені в основу навчально-тема-

тичного плану та програми проблемних курсів для 

педагогічних працівників «Основи дидактичного 

проєктування електронних програмно-педагогіч-

них засобів» (Наказ КЗ ЗОІППО ЗОР № 208-Д від 

15.12.2008 р.). За 2009-2017 роки саме на таких ку-

рсах було підготовлено більше трьох тисяч педаго-

гів Запорізького регіону до розробки власних осві-

тніх ресурсів для дистанційного навчання. 

Результати науково-теоретичних і науково-

експериментальних досліджень стали основою роз-

робки навчально-методичного комплексу «Основи 

дидактичного проєктування комп’ютерно орієнто-

ваних навчальних комплексів» (Гриф МОНУ, Лист 

МОН № 1/11-3838 від 09.04.09), практична реаліза-

ція якого відбулася в Київському, Запорізькому, 

Сумському та Чернігівському обласних інститутах 

післядипломної освіти педагогічних кадрів. Автори 

науково-методичного комплексу зосередили увагу 

на проблемних дидактичних питаннях розробки та 

впровадження комп’ютерних педагогічних техно-

логій [4, 5]. 

З урахуванням змін у діючому законодавстві 

України щодо дистанційного навчання та цифрові-

зацією освіти на кафедрі дидактики та методик на-

вчання природничо-математичних дисциплін 

ЗОІППО було розроблено тренінг «Сучасні техно-

логії освіти: змішане навчання» для вчителів закла-

дів освіти (затверджено науково-методичною ра-

дою КЗ «Запорізький обласний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти» ЗОР, протокол № 1 від 

24 січня 2018 р.). Мета тренінгу: надання теоретич-

них знань та практичних умінь педагогам щодо ви-

користання технології змішаного навчання в управ-

лінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів у 

освітньому процесі; виділення головних факторів 

впливу на вибір педагогом технології навчання; ви-

значення чітких критеріїв дидактичної та компете-

нтнісної складової навчально-виховної діяльності 

педагога та здобувача освіти в умовах технології 

змішаного навчання. Основні завдання тренінгу: 

надати теоретичні знання педагогам щодо викорис-

тання технології змішаного навчання; ознайомити з 

моделями змішаного навчання; сформувати вміння 

педагога визначати чіткі критерії дидактичної та 

компетентнісної складової освітньої діяльності 

вчителя та учня в умовах технології змішаного на-

вчання; допомогти в освоєнні нових інтелектуаль-

них інструментів, педагогічних і інформаційних те-

хнологій, упровадженні необхідних змін освітнього 

процесу в ІКТ-наповненому середовищі; форму-

вати навички самостійного й критичного мислення, 

системного педагогічного аналізу; створити умови 

для вдосконалення вмінь педагогів здійснювати ін-

тегровану практико-теоретичну професійну діяль-

ність, що сприятиме формуванню інноваційного 

освітнього простору за логікою варіативного розви-

тку мотиваційно-смислової освіти. Детальніше з 

програмою тренінгу «Сучасні технології освіти: 

змішане навчання» можна ознайомитися на сайті 

ЗОІППО (режим доступу: 
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https://drive.google.com/file/d/1_e8ryHw1yaqWWdde

ImRuDz89sGnbnxRU/view).  

Така системна робота з підготовки педагогів 

Запорізького регіону до впровадження дистанцій-

ного навчання в закладах освіти дала змогу опера-

тивно відреагувати на встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних захо-

дів на території зі значним поширенням гострої ре-

спіраторної хвороби спричиненої коронавірусом. 

Досвід 2020 року та анкетування педагогів Запорі-

зького регіону (режим доступу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWpRf

z9HgtMH_A3FOKXrnPkR0t_xaztMhYN_xgrL_VEF

w0A/viewform) показали, що практично не відбува-

лося окремо дистанційного та електронного нав-

чання. Зараз обидва формати комбінуються з метою 

досягнення максимального результату за наявних 

можливостей. Тобто фактично більшість закладів 

освіти здійснює свою діяльність за змішаною фор-

мою навчання. Онлайн-анкетування проводилося 

протягом березня 2021 року з метою визначення ду-

мки педагогів Запорізького регіону про організацію 

навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти за дистанційною формою навчання. В опиту-

ванні взяло участь 314 педагогів області, які працю-

ють у міських (61%) та сільських (39%) закладах 

освіти; 60% опитаних викладають у школах, 22% – 

у гімназіях, 14,4 % – у ліцеях, 3,6% – у коледжах. 

Отже, в опитуванні взяли участь представники усіх 

типів закладів освіти Запорізького регіону. На пи-

тання: «Чи потрібно запроваджувати дистанційну 

форму навчання в закладах загальної середньої 

освіти?» схвально відповіли тільки 7,1 % педагогів, 

у той же час 15,9 % респондентів категорично 

проти такої форми навчання. 75 % педагогів, учас-

ників опитування, вважають, що можна запрова-

джувати таку форму навчання, але в поєднанні з 

традиційною У інших регіонах України – 54 % опи-

таних. (Організація освітнього процесу в школах 

України в умовах карантину: аналітична записка, 

2020). Отже, більшість респондентів підтримують 

фактично змішане навчання. Ефективність дистан-

ційного навчання в освітніх закладах Запорізької 

області на думку 87 % респондентів залежить від 

технічного забезпечення навчального процесу, що 

корелює з опитуванням у інших регіонах України. 

На думку 67 % респондентів ефективність дистан-

ційного навчання залежить від майстерності педа-

гогів, які беруть участь у цьому процесі. 36 % педа-

гогів, учасників опитування, вважають, що мотива-

ція вчителя має вплив на ефективність 

дистанційного навчання і 70 % – що мотивація здо-

бувача освіти. Значною мірою якість дистанційного 

навчання залежить від встановлення ефективної ко-

мунікації, на цьому наголошують 56 % респонден-

тів. Більшість учасників опитування вказали, що са-

мостійно створюють дидактичні матеріали та роз-

міщують їх на власних блогах, сайтах та YouTube-

каналах, оскільки, в попередні роки пройшли нав-

чання за програмою проблемних курсів для педаго-

гічних працівників «Основи дидактичного проєкту-

вання електронних програмно-педагогічних засо-

бів» на базі ЗОІППО. Незначна кількість 

респондентів користується відеоуроками сайту 

«Всеукраїнська школа онлайн» – 1 % опитаних. Се-

ред електронних освітніх ресурсів, яким надають 

перевагу педагоги з метою організації навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти за диста-

нційною формою навчання, названі такі: 

naurok.com.ua, vseosvita.ua, uroki.net, virtulab.net, 

Pidruchniki.net, kahoot.com, Learningapps.org та ін. 

Серед цифрових інструментів, які педагоги викори-

стовують із метою організації навчального діалогу 

зі здобувачами освіти були названі такі: WhatsApp 

– 72,2 %, YouTube – 35,7 %, Zoom – 26,8 %, Google 

Meet – 22,9 %, Viber – 19 %, Skype – 11,3 %, Google 

Classroom – 6,5 %, Telegram – 1,5 %. Інші інструме-

нти використовують менше 1% опитаних. На пи-

тання: «Які методичні труднощі потребують вирі-

шення?» респонденти дали такі відповіді: підгото-

вка до уроку, завдання для учнів займають у три, а 

то й більше разів часу; потрібно ще вдосконалити 

вміння працювати в онлай-режимі; багато часу ви-

трачається на підготовку матеріалів, на перевірку 

завдань; дуже сильно псується зір; не можливо ко-

нтролювати рівень самостійності під час виконання 

робіт; не всі учні виконують систематично за-

вдання, не вдається знайти з ними контакт; оцінки 

на карантині та під час очного навчання можуть 

дуже різнитися; підвищення рівня мотивації здобу-

вачів освіти, академічна доброчесність. 

Висновки. Аналізуючи відповіді респондентів 

та стан організації дистанційного навчання в Запо-

різькому регіоні у сучасних умовах, можна зробити 

такі висновки:у закладах освіти потрібно сформу-

лювати єдину систему вимог до виконання здобу-

вачами освіти навчальних завдань, яка спирається 

на дидактичні принципи організації освітнього про-

цесу з урахуванням ситуації, пов’язаної з віддалені-

стю учасників та врахуванням епідеміологічної об-

становки в Україні; кожному педагогу необхідно 

продумати систему зрозумілих для здобувача 

освіти навчальних завдань, які містять інструкцію 

щодо їх виконання, зразки оформлення та критерії 

результативності; педагогам потрібно активізувати 

спілкування на рівні «учитель – учень» та «учень – 

учень» із урахуванням вікових та фізіологічних 

особливостей здобувачів освіти та можливостей за-

собів комунікації; педагогам треба оптимізувати 

обсяг навчальних завдань, які здобувачі освіти ви-

конують самостійно, та скоротити кількість за-

вдань, для виконання яких потрібна робота за 

комп’ютером (бажано, щоб час роботи учня з конк-

ретного предмету не перевищував 1 годину); кожен 

учитель працює, виходячи із своїх можливостей та 

можливостей учнів даної місцевості. 

З метою реалізації права здобувачів освіти на 

отримання освітніх послуг в умовах карантинних 

обмежень, пов’язаних із пандемією, освітяни Запо-

різького регіону приклали максимум зусиль для ор-

ганізації навчального процесу в такій ситуації, у 

тому числі за рахунок системної роботи співробіт-

ників Запорізького обласного інституту післядип-

ломної педагогічної освіти з підготовки педагогів 

щодо організації дистанційного навчання. За коро-
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ткий термін педагоги регіону оволоділи новими он-

лайн-сервісами, які до цього часу не використову-

вали у своїй професійній діяльності. Значну час-

тину свого робочого й особистого часу педагоги ви-

трачали на розробку дидактичних матеріалів у 

сервісах дистанційного навчання та лише незначна 

кількість педагогів користувалися онлайн-уроками 

та готовими курсами, які пропонують 

PROMETHEUS, Ed-Era тощо.  

Позитивний досвід організації дистанційного 

навчання отримали педагоги нашого регіону на ку-

рсах підвищення кваліфікації за такою формою, 

оскільки Запорізький обласний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти одним із перших в Ук-

раїні перейшов у березні 2020 року на надання осві-

тніх послуг у віддаленому режимі. Позитивну оці-

нку такої роботи колективу ЗОІППО дають слухачі 

курсів у відповідях на питання анкети зворотного 

зв’язку щоразу після закінчення курсу підвищення 

кваліфікації.  

Перспективи подальших досліджень Моні-

торинг діяльності різних учасників освітнього про-

цесу дає можливості для систематизації інформації 

та подання рекомендацій щодо подолання трудно-

щів у межах компетенцій педагогів. Подана інфор-

мація та аналіз організації дистанційного навчання 

не вичерпують усіх аспектів проблеми. Подальша 

робота буде спрямована на пошук ефективних мо-

делей реалізації дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти та організації відповід-

ної підготовки педагогів у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 
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Анотація.  
У статті подано теоретико-методологічне обґрунтування і нове вирішення наукової проблеми, що 

виражається в розробці, науковому обґрунтуванні педагогічного потенціалу інтерактивних технологій 

навчання як фактору розвитку комунікативної компетентності студентів. Професійна компетент-

ність є результатом професійної освіти і основною характеристикою сучасного фахівця. Поняття «ком-

петентність» має певну структуру, що включає в себе низку ключових, визначальних компетентностей. 

У всіх підходах до однієї з ключових компетентностей науковці відносять комунікативну компетент-

ність. І це не випадково, так як різноманітність проявів сучасної дійсності, потреба в постійній адап-

тації до нових умов життя, до нових технологій сучасного виробництва, різнобічна взаємодія з різного 

роду партнерами, розуміння нових форм відносин, що складаються між людьми в усьому світі, пошук 

консенсусів для вирішення глобальних проблем – все це вимагає від людини мудрої і гнучкої поведінки, ви-

сокої функціональної, професійної, інформаційної та, перш за все, комунікативної грамотності. Зміна 

вимог до ділового і особистісного потенціалу фахівця передбачає розвиток у студентів нових соціально-

психологічних умінь і навичок. Розвиток комунікативної компетентності при цьому займає одне з визна-

чальних місць у процесі підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Зараз перед педагогами і науковцями 

виникає проблема розробки системи навчання, яка дозволяє використовувати оптимальні освітні траєк-

торії для кожного студента, сприяє соціалізації індивіда, розвиває його психологічне мислення, особисті-

сний потенціал і, зокрема, комунікативну компетентність. Вирішити цю проблему можливо за допомо-

гою технологій навчання, при яких студенти включаються в досліджувану ситуацію, залучаються до ак-

тивних дій, переживають стан успіху і, відповідно, мотивують свою поведінку. 

Abstract. 

The article presents a theoretical and methodological discourse and a new solution to the scientific problem, 

which is expressed in the development, scientific justification of the pedagogical potential of interactive learning 

technologies as a factor in the development of students’ communicative competence. Professional competence is 

the result of professional education and the main characteristic of a modern specialist. The concept of "compe-

tence" has a certain structure, which includes a number of key, defining competencies. In all approaches to one 

of the key competencies, scientists define communicative competence. And this is not by accident, as the diversity 

of modern reality manifestations, the need for constant adaptation to new living conditions, to new technologies 

of modern production, diverse interaction with different partners, understanding of new forms of relations between 

people around the world, finding consensus for solving global problems requires a person of wise and flexible 

behavior, high functional, professional, informational and, above all, communicative literacy. Changing the re-

quirements for business and personal potential of the specialist involves the development of students' new socio-

psychological skills and abilities. Thus, the development of communicative competence occupies one of the defin-

ing places in the process of training specialists in higher education institutions. Now teachers and scientists face 

the problem of developing a learning system that allows the use of optimal educational trajectories for each stu-

dent, promotes the socialization of the individual, develops his psychological thinking, personal potential and, in 

particular, communicative competence. It is possible to solve this problem with the help of learning technologies, 

in which students get involved in the situation under study, are motivated to take active action, experience a state 

of success and, accordingly, motivate their behavior. 

 

Ключові слова: майбутній фахівець, вища освіта, технології навчання. 

Keywords: future specialist, higher education, learning technologies. 

 

Сучасна соціально-економічна та політична 

ситуація в українському суспільстві, процес інтег-

рації країни в світове співтовариство, зокрема, при-

єднання до Болонської угоди, вимагають нових під-
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ходів до підготовки фахівців, які спроможні успі-

шно працювати в постійно змінних умовах. Сього-

дні в Україні висувають підвищені вимоги до про-

фесійної компетентності молодих громадян нашого 

суспільства, незалежно від того, в якій сфері виро-

бництва вони зайняті. Від сучасного фахівця потрі-

бна висока мобільність, здатність успішно і проду-

ктивно співпрацювати з колегами, вміння операти-

вно вирішувати певні проблеми і завдання, вміння 

вільно спілкуватися з оточуючими, незалежно від їх 

віку та професії, встановлювати дружні взаємини, 

зберігаючи при цьому витримку і самоконтроль. Це 

відображає одну з актуальних проблем сучасної 

професійної освіти – створення умов для станов-

лення фахівця, орієнтованого на партнерські відно-

сини, що забезпечують спільну продуктивну діяль-

ність, тобто мова йде про підготовку фахівця, що 

володіє комунікативною компетентністю. 

Загальні аспекти підготовки майбутніх педаго-

гів до професійно- педагогічної діяльності висвіт-

лено у працях багатьох учених (П. Абдуліна, 

В. Безпалько, В. Бондар, М. Євтух, І. Зязюн, О. Па-

далка, Р. Хмелюк); досліджено процес формування 

у них готовності до професійно-педагогічної діяль-

ності (К. Дурай-Новакова, Л. Кондрашова, А. Ли-

ненко, О. Мороз, О. Пєхота, Г. Троцко); визначено 

теоретичні й методичні засади формування їхньої 

компетентності (О. Гура, В. Кравцов, Н. Креде-

нець, А. Маркова, В. Радил, Г. Селевко, В. Слас-

тьонін). Динамізм сучасних суспільних перетво-

рень викликає до життя потребу в фахівцях, які вмі-

ють аналізувати постійно мінливі соціально-

економічні тенденції, приймати і реалізовувати не-

стандартні рішення в ситуації ринкової конкурен-

ції, усувати стереотипізацію, поглиблену свою гу-

маністичну спрямованість виробничої та особисті-

сної сфер взаємодії. У цих умовах найважливішим 

завданням вищої школи стає випуск професійно 

компетентного фахівця [4]. Професійну компетент-

ність спеціаліста з вищою освітою можна визна-

чити як єдність теоретичної і практичної готовності 

та здатності випускника закладу вищої освіти ква-

ліфіковано здійснювати професійну діяльність. 

Дане поняття розкривається через сукупність про-

фесійних умінь, реалізація яких забезпечує відпо-

відний їм рівень результативності діяльності фахі-

вця у процесі вирішення професійних завдань. 

Вузівська освітня підсистема становлення і ро-

звитку професійної компетентності є складовою ча-

стиною професійно-освітньої системи. Вона вклю-

чає єдину сукупність цілей, змісту, технологій і 

критеріїв результативності діяльності студентів з 

оволодіння професією в умовах навчально-пізнава-

льної, імітаційно-модельованої і професійно-прак-

тичної діяльності та спрямована на кінцевий ре-

зультат – випуск фахівця, спроможного теоретично 

і практично вирішувати професійні завдання. 

У процесі аналізу наукової літератури нами ви-

явлено, що технології становлення і розвитку про-

фесійної компетентності являють собою сукупність 

способів і засобів проєктування, здійснення і аналіз 

результатів педагогічної діяльності викладача за-

кладу вищої освіти та діяльності майбутнього фахі-

вця з опанування професією. Вони включають: ін-

дивідуально-групову диференціацію діяльності 

студента; змістовно-методичне забезпечення само-

стійності його навчально-пізнавальної діяльності; 

колективно-розподільну організацію занять; забез-

печення розвитку комунікативної компетентності; 

занурення студентів в професійну діяльність упро-

довж усього періоду навчання у ЗВО [4]. Теоретич-

ний аналіз літератури свідчить про те, що поняття 

«професійна компетентність фахівця з вищою осві-

тою» в різних проявах своєї сутності і незалежно 

від термінологічного оформлення зародилася ще в 

античності. 

Виокремлення Платоном вищого ступеня нав-

чання, ідеали Арістотеля про вищу освіту на базі 

поєднання широкої загальної освіти з вивченням 

професії, втілення в середньовічних університетах 

ідеї організації професійної освіти на раціоналісти-

чній основі, розвиток в новий час принципу реалі-

зму вищої школи, перетворення в XVII-XIX ст. кра-

щих професійних світських шкіл до вишів – всі ці 

поступальні історичні зміни свідчать про пошук 

підходів до випуску вишами конкурентоспромож-

них професійно компетентних фахівців. 

Проблема професійної компетентності фахі-

вця з вищою освітою складна і багатоаспектна. Рі-

зні її межі вивчаються в філософії, акмеології, пе-

дагогіці, дідаскологіі, психології та в інших гумані-

тарних науках. 

Аналіз категорії «професійна компетентність 

фахівця з вищою освітою» свідчить, що воно похо-

дить від родового поняття «спеціаліст» і «компете-

нтність», а в своїх додаткових характеристиках – до 

їх похідних ознак «фахівець з вищою освітою» і 

«професійна компетентність». Розглянемо співвід-

ношення цих понять. 

Поняття «спеціаліст» використовується для 

визначення працівників галузі якоїсь певної спеціа-

льності, котра виникає в результаті ускладнення на-

уки, техніки, майстерності або мистецтва та вио-

кремлення їх галузей [5], а «спеціальність» – це «... 

комплекс придбаних шляхом спеціальної підгото-

вки і досвіду роботи знань, навичок і умінь, необ-

хідних для певного виду діяльності в рамках тієї чи 

іншої професії »[5]. 

Поняття «спеціаліст» застосовується для поз-

начення випускників середніх професійних та за-

кладів вищої освіти, котрі отримують різні рівні 

професійної освіти. У змістовній деталізації по-

няття «фахівець з вищою освітою» – це випускник 

вишу, котрий в процесі навчання отримав спеціаль-

ність і відповідну їй професійну кваліфікацію. 

 Отже, найважливішою характеристикою рівня 

професійної підготовки фахівця є його кваліфіка-

ція, котра визначається обсягом теоретичних знань 

і практичних навичок, якими володіє працівник, і є 

його найважливішою соціально-економічною хара-

ктеристикою. Термін «компетентність» ширше те-

рміна «кваліфікація», так як він, включає крім суто 

професійних знань і умінь, що характеризують ква-

ліфікацію, такі якості, як ініціатива, співробітниц-
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тво, здатність до роботи в групі, комунікативні зді-

бності, вміння вчитися, оцінювати, логічно мис-

лити, відбирати і використовувати інформацію і т. 

ін. 

Теоретичний аналіз літератури показує, що в 

сучасній науці проблема становлення професійної 

компетентності фахівця з вищою освітою не знай-

шла однозначного рішення. Але разом з тим біль-

шість дослідників вважають, що орієнтація на фор-

мування професійних умінь шляхом вирішення в 

професійно-освітньому процесі різноманітних за-

вдань, що моделюють, імітують або реально відо-

бражають професійну діяльність, свідчить про мо-

жливість формування, становлення і розвитку в 

виші професійної компетентності майбутнього фа-

хівця. 

Звернімося до розгляду поняття «компетент-

ність». За словниковими джерелами, компетент-

ність – це «1. особистісні можливості посадовця і 

його кваліфікація (знання, досвід), що дозволяють 

брати участь у розробці певного кола рішень чи ви-

рішувати питання самому, завдяки наявності в 

нього певних знань і навичок; 2. рівень освіченості 

особистості, який визначається ступенем оволо-

діння теоретичними засобами пізнавальної чи прак-

тичної діяльності» [3, с. 133]. 

Заслуговує на увагу підхід І. Беха щодо визна-

чення сутності поняття «компетентність», який 

учений розуміє насамперед як досвідченість 

суб’єкта в певній галузі, а не як обізнаність, поін-

формованість суб’єкта в певній галузі. І. Бех наго-

лошує на тому, що «компетентність спонукається 

мотивом, який ґрунтується на прагненні самоствер-

дження, переживанні почуття гідності та широкими 

соціальними мотивами; компетентність вищого рі-

вня безпосередньо залежить від якості навчальних 

здобутків, які мають перетворитися на систему 

компетентностей суб’єкта. Лише власні наукові 

(теоретичні) надбання мають достатній потенціал 

для такої компетентності» [1, с. 26-27] 

А. Хуторськой та В. Краєвський розглядають 

компетентність як оволодіння знаннями й здібнос-

тями, котрі дають змогу ґрунтовно судити про цю 

галузь та ефективно діяти в ній, тобто компетент-

ність є результатом набуття компетенцій [8]. В. Бі-

лик наголошує, що компетенції є складовими ком-

понентами професійної компетентності, котрі да-

ють змогу реалізувати її в процесі професійної 

діяльності, а сутність терміну «професійна компе-

тенція» відповідає сутності терміну «професійна 

компетентність» [8]. 

Професійну компетентність спеціаліста з ви-

щою освітою можна визначити як єдність теорети-

чної і практичної готовності та здатності випуск-

ника закладу вищої освіти кваліфіковано здійсню-

вати професійну діяльність. Дане поняття 

розкривається через сукупність професійних умінь, 

реалізація яких забезпечує відповідний їм рівень 

результативності діяльності фахівця в процесі вирі-

шення професійних завдань.  

В енциклопедії освіти професійна компетент-

ність визначається як інтегрована характеристика 

ділових та особистісних якостей фахівця, що відо-

бражає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для 

досягнення мети з певного виду професійної діяль-

ності, а також моральну позицію фахівця. Основою 

професійної компетентності є професійні знання. 

Вони формуються під час оволодіння професією, 

здобуття спеціальності у закладі вищої освіти та під 

час розвитку професійної кар’єри [2].  

Натомість, уточнимо наше визначення комуні-

кативної компетентності. Комунікативна компете-

нтність являє собою синтоничну модель («синтон-

ність» в перекладі з грецької означає «бути в гармо-

нії»), яка обумовлює адекватне спілкування і в 

структуру якої входять взаємопов'язані і взаємообу-

мовлені блоки: лінгвістичний, інтерактивний і пер-

цептивний. 

Кожному з блоків властива певна сукупність 

знань і умінь, необхідних для здійснення спілку-

вання. До необхідних комунікативних знань можна 

віднести наступне: функції спілкування та особли-

вості комунікативного процесу; види спілкування і 

його основні характеристики; засоби спілкування: 

вербальні та невербальні, комунікативні бар'єри та 

шляхи їх подолання; види слухання та техніки їх 

використання; зворотній зв'язок і технології їх здій-

снення; психологічні та комунікативні типи партне-

рів по спілкуванню, специфіка взаємодії з ними; 

форми і методи взаємодії: традиційні та іннова-

ційні; технології колективного прийняття рішень і 

прийоми впливу на людей; методи генерування 

ідей і співорганізація партнерів для групової взає-

модії; самопрезентації, позиціонування та ефекти-

вні стратегії успіху і т. ін. 

До необхідних комунікативних умінь ми від-

носимо наступне: 

1) лінгвістичний блок (уміння орієнтуватися в 

комунікативній ситуації, зміст проблеми спілку-

вання): уміння логічно і чітко будувати висловлю-

вання; уміння ставити питання і відповідати на них; 

уміння слухати і чути партнера по спілкуванню; 

вміння використовувати й інтерпретувати неверба-

льні засоби спілкування; 

2) інтерактивний блок (уміння знаходити і 

приймати спільні рішення): уміння аргументувати 

свою точку зору і працювати з аргументами парт-

нера; уміння володіти технологіями генерування 

ідей; уміння ставити реальні цілі; уміння організо-

вувати роботу інших; уміння розробляти об'єктивні 

критерії з аналізом ситуації, проблеми; уміння 

приймати та аналізувати помилки; уміння прий-

мати практичні, ефективні та єдині з партнером по 

спілкуванню рішення; 

3) перцептивний блок (уміння вступати в кон-

такт з партнером): уміння діагностувати партнера 

під час спілкування і вибирати адекватні засоби по-

ведінки; уміння розуміти і приймати індивідуальні 

особливості партнера по спілкуванню; розвиток ат-

ракції (вміння подобатися); розвиток стресостійко-

сті та емоційної культури. 

Основами розвитку комунікативної компетен-

тності студентів є: професійна компетентність ви-

кладача, комунікативна спрямованість змісту за-
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нять, організація освітнього процесу з використан-

ням інноваційних технологій навчання, в тому чи-

слі інтерактивних. Використання інтерактивних те-

хнологій в сфері освіти показало, що з'явилися за-

соби, спроможні перевести сферу освіти на новий 

щабель – щабель технології. Створення високоефе-

ктивних технологій навчання дозволяє не тільки 

студентам підвищувати ефективність засвоєння на-

вчального матеріалу, але і педагогам приділяти бі-

льше уваги питанням індивідуального та особисті-

сного зростання студентів. Серед педагогічних тер-

мінів ЮНЕСКО «технологія навчання» 

визначається як системний метод створення, засто-

сування і визначення всього процесу викладання і 

засвоєння знань з урахуванням технічних і людсь-

ких ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм за-

вданням оптимізацію форм освіти. Тенденція впро-

вадження в процес навчання інтерактивних техно-

логій, що проявляється в останнє десятиліття, стала 

прогресивним кроком в переході від репродуктив-

ного до активного способу здійснення освіти, котра 

передбачає організацію самостійної діяльності сту-

дентів і їх взаємодію з викладачем на основі парт-

нерських відносин. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма 

організації пізнавальної діяльності. Вона має на 

увазі цілком конкретні і прогнозовані цілі. Одна з 

таких цілей полягає у створенні комфортних умов 

навчання, таких, при яких студент відчуває свою 

успішність, свою інтелектуальну спроможність, що 

робить продуктивним сам процес навчання і дає мо-

жливість кожному індивіду повністю розкрити 

себе, свої задатки, розвивати творчі здібності та са-

мореалізовуватись як особистість. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, 

що освітній процес організований таким чином, що 

практично всі студенти є залученими в процес пі-

знання, вони мають можливість розуміти і рефлек-

сувати з приводу того, що вони знають і думають. 

Спільна діяльність студентів у процесі пізнання, за-

своєння навчального матеріалу означає, що кожен 

вносить свій особливий індивідуальний внесок, йде 

обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. 

Причому відбувається це в атмосфері доброзичли-

вості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки 

отримувати нові знання, а й розвиває саму пізнава-

льну діяльність, переводить її на більш високі фо-

рми співпраці. 

Інтерактивна діяльність на заняттях передба-

чає організацію і розвиток діалогового спілкування, 

котре веде до взаєморозуміння, взаємодії, до спіль-

ного вирішення загальних, але значущих для кож-

ного студента завдань. 

Найчастіше використовується робота в парах, 

особливо вона ефективна на початкових етапах на-

вчання. Перевага її полягає в тому, що всі учасники 

мають можливість висловлюватись, обмінюватись 

ідеями зі своїм напарником, а тільки потім оголо-

сити їх усій групі. Крім того, ніхто з тих, хто навча-

ється не буде просиджувати час на занятті, як це 

дуже часто буває, – всі залучені в роботу. Організа-

ція інтерактивного навчання передбачає моделю-

вання життєвих ситуацій, використання рольових 

ігор, спільне вирішення питань на підставі аналізу 

обставин і ситуації. Прикладами такої роботи є об-

говорення тексту, взяття інтерв'ю у напарника, ана-

ліз письмової роботи партнера, розробка питань до 

групи або відповіді на питання викладача і т. ін. Ін-

терактив виключає домінування як одного із висту-

паючих, так і однієї думки проти інших. У ході діа-

логового навчання студенти вчаться критично мис-

лити, вирішувати складні проблеми на основі 

аналізу обставин і відповідної інформації, зважу-

вати альтернативні думки, приймати продумані рі-

шення, брати участь в дискусіях, спілкуватися з ін-

шими людьми. Для цього на заняттях організову-

ється індивідуальна, парна і групова робота, 

застосовуються дослідні проєкти, рольові ігри, про-

водиться робота з різними джерелами інформації, 

використовуються творчі завдання. На відміну від 

традиційних форм навчання, використання інтера-

ктивних технологій є одним із основних засобів ро-

звитку продуктивного мислення студентів, що до-

зволяє не просто відтворювати засвоєні знання, а 

творчо використовувати їх, так як акцент у процесі 

навчання з питання «чому?» змінюється на питання 

«як?», тобто, спрямований, перш за все, на вирі-

шення проблем, а не тільки на їх дослідження. 

Крім того, інтерактивні технології дають змогу 

студентам уже в навчальних аудиторіях здобувати 

професійні навички, розвивати професійно важливі 

особистісні якості, так як передбачають залучення 

до вирішення проблем, максимально наближених 

до майбутньої професійної діяльності. При цьому 

надзвичайно важливо, що оцінюються не тільки 

проявлені знання і вміння, а й творча самостійність, 

професійно-етичний аспект. 

У процесі застосування інтерактивних техно-

логій з метою розвитку комунікативної компетент-

ності студентів слід враховувати, на нашу думку, 

такі компоненти: змістовний (комунікативна спря-

мованість матеріалу, використовуваного на занят-

тях); процесуальний (тренінги, ситуації, дискусії, 

ігри тощо, наближені до реальних комунікативних 

дій, до дійсності). 

Правила застосування інтерактивних техноло-

гій в освітньому процесі припускають: переструк-

турування навчального матеріалу, відбір інтеракти-

вних технологій для конкретного заняття відпо-

відно до його мети і умов; проєктування ситуацій, 

концентруючи і підкріплюючи мотиваційний стан 

студентів; ненасильницьку форму впливу на їх, оці-

нювання результатів із урахуванням досягнення по-

ставлених цілей. 

Аналіз різних класифікацій технологій нав-

чання дозволив нам зробити висновок, що не існує 

єдиної класифікації технологій в цілому і класифі-

кації інтерактивних технологій навчання зокрема 

[6]. 

Незважаючи на те, що класифікувати інтерак-

тивні технології навчання досить проблемно, так як 

багато з них є складовою декількох методів і, вихо-

дячи з того, що освітня технологія – це процес, за-

снований на системі правил організації взаємодії 

викладача і студентів, а, також, проаналізувавши 
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можливості інтерактивних технологій в плані роз-

витку комунікативної компетентності, ми об'єд-

нали їх в чотири групи: 

 тренажерні (групо динамічні вправи, трені-

нги та ін.); 

 дослідницькі (метод проєктів, метод ви-

вчення конкретної ситуації, кейс-стаді, метод інци-

денту та ін.) 

 креативні (метод мозкового штурму, метод 

синектики, навчальні дискусії та ін.) 

 імітаційно-моделюючі (ігри). 

Ця класифікація заснована на функціональ-

ному підході і відображає сучасну тенденцію в кла-

сифікації технологій навчання з розкриттям особ-

ливостей їх застосування в різних умовах. 

Аналіз наукових досліджень показав, що інте-

рактивні технології навчання, виступаючи як бага-

тоаспектний засіб навчання, виховання і розвитку 

особистості студентів, володіють значним педагогі-

чним потенціалом, можливістю ефективно здійс-

нювати педагогічні функції (виховну, освітню та 

розвиваючу) [7]. 

Категорія «потенціал» відноситься до числа за-

гальнонаукових понять, методологічне значення 

яких надзвичайно важливо для педагогіки. Потен-

ціал (від латинського «potential» – сила) в філософії 

розглядається як сукупність усіх засобів і можливо-

стей, те, що може бути приведено в дію, викорис-

тано для досягнення певної мети, вирішення яко-

гось завдання [5, с. 331]. 

Оцінюючи динаміку процесу реалізації педа-

гогічного потенціалу інтерактивних технологій на-

вчання, слід зазначити, що умови є важливим фак-

тором його результативності, так як вони станов-

лять саме те середовище, в якому необхідні явища, 

процеси виникають, існують і розвиваються. До пе-

дагогічних ми відносимо ті умови, які створюють в 

освітньому процесі і які зумовлюють найбільш ефе-

ктивний розвиток або використання того чи іншого 

педагогічного феномену. 

Натомість, педагогічні умови в контексті на-

шого дослідження визначаємо як низку заходів 

освітнього процесу, що забезпечують підвищення 

педагогічного потенціалу інтерактивних техноло-

гій навчання, спрямованих на розвиток комунікати-

вної компетентності студентів. 

Отже, використання інтерактивних технологій 

навчання забезпечує високу мотивацію, міцність 

знань, творчість, комунікабельність, дух суперниц-

тва і водночас командний дух, взаємодію, взаємо-

повагу, свободу мислення і самовираження, що зу-

мовлює їх ефективність у процесі навчання в ЗВО. 

Список літератури 

1. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс ком-

петентнісного підходу в педагогіці / Педагогіка і 

психологія. №2 (63). 2009. – С. 26 – 31.  

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук Ук-

раїни; (головний ред. В. Г. Кремень). К.: Юрінком 

Інтер, 2008. –1040с.  

3. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А.Ю. 

Словарь по педагогике. Москва : ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д : Издат. центр «МарТ», 2005. – 448с.  

4.  Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи / [Бібік 

Н., Ващенко Л., Локшина О. та ін.] Колективна мо-

нографія. Програма розвитку ООН в Україні 

«К.І.С.», 2004. –112с. 

5. Педагогічний словник / За ред. дійсного 

члена АПН України М.Д. Ярмаченка. К. : Пед. ду-

мка, 2001. –516с. 

6. Пєхота О. М. Освітні технології : [на-

вчально-методичний посібник]. К.: А.С.К. 2001. – 

256с. 

7. Підласий І. П. Практична педагогіка або 

три технології: інтерактивний підручник для педа-

гогів ринкової системи освіти. К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2004. – 61с. 

8. Хуторской А. Ключевые компетентности 

как компонент личносно ориентированной паради-

гмы образования / Народное образование. 2003. № 

2. С. 58-64. 

 

УДК: 378.147.015.31.016:608.1 

Мельничук С., 

доцент кафедри фармакології  

Остапчук В. 

асистент кафедри педіатрії та медичної генетики,  

Буковинський державний медичний університет 

DOI: 10.24412/2520-6990-2021-33120-51-54 

ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – НЕВІДʼЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З «ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ» 

 

Melnychuk S., 

Associate Professor of Department of Pharmacology  

Ostapchuk V. 

Assistant of Department of Pediatrics and Medical Genetics, 

Bukovinian State Medical University 

 

HEALTH-PRESERVING COMPETENCE – AN INTEGRAL COMPONENT OF TRAINING 

MEDICAL STUDENTS IN CLASSES ON «BASICS OF BIOETHICS AND BIOSAFETY» 

 

  

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-33120-51-54


«Colloquium-journal» #33(120), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 51 

 

Анотація. 

Ця стаття підкреслює необхідність формування здоровʼязбережувальної компетентності у студе-

нтів-медиків при вивченні дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки», що є необхідною умовою їх ефек-

тивної професійної діяльності, заснованій на пріоритеті здоровʼя. В статті описано переваги та методи 

вивчення цієї дисципліни, спрямовані на активізацію у студентів свідомого прагнення до здорового спо-

собу життя, до «самотворення» та творення навколо себе здорового середовища проживання; форму-

вання раціональності, вміння володіти собою, підвищення внутрішньої мотивації до дій. 

Abstract.  

This article emphasizes the need for the formation of health-preserving competence in medical students in 

the study of the discipline «Basics of Bioethics and Biosafety», which is a necessary precondition for their effective 

professional activity, based on the priority of health. The article describes the advantages and methodology of the 

discipline, which aims to activate in students a conscious striving for a healthy lifestyle, self-creation and creation 

of the healthy living conditions around them; as well as the formation of rationality, self-control, and an increase 

in the internal motivation for actions. 

 

Ключові слова: здоровʼязбережувальна компетентність, основи біоетики та біобезпеки, студенти-
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Однією з найважливіших особливостей вищої 

медичної освіти є зростання значення компетентно-

сті майбутнього медичного фахівця. Адже сього-

дення вимагає від лікаря бути не лише кваліфікова-

ним фахівцем, а й, передусім, компетентним, здат-

ним ефективно вирішувати різноманітні завдання у 

своїй професійній діяльності: безпомилково оби-

рати способи спілкування з різними категоріями на-

селення, вміти орієнтуватися в складних соціаль-

них ситуаціях, створювати здоровʼязбережувальне 

середовище навколо себе та ін.  

Проблема здоровʼязбереження як у особис-

тому, так і у професійному вимірі набуває особли-

вого значення саме для медичних працівників, та 

розглядається як така, що становить небезпеку їх 

подальшій ефективній професійній діяльності. Фо-

рмування здоровʼязбереження – складний процес, 

що досягається шляхом установок, мотивації та 

компетентності, тому соціально-педагогічна полі-

тика Буковинського державного медичного універ-

ситету спрямована на формування у студентів-ме-

диків знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, 

які б стали підгрунтям у прагненні студентів підви-

щувати рівень своєї не тільки професійної компете-

нтності, але і здоровʼязбережувальної; крім того, 

викладання цієї дисципліни логічно доповнює та 

інтегрує знання студентів, отримані при вивченні 

попередніх дисциплін [1]. Саме завдяки ефективній 

організації навчально-виховного процесу при ви-

вченні предмету «Основи біоетики та біобезпеки» 

викладачі кафедри створюють сприятливі умови 

для успішного розвитку, саморозкриття та саморе-

алізації особистості кожного студента; такі заняття 

навчають студентів долати труднощі, підвищують 

життєвий тонус і працездатність, створюють гар-

ний настрій. Систему організації здоровʼязбережу-

вальної освіти при вивченні «Основ біоетики та біо-

безпеки» можна розглядати як оволодіння студен-

тами-медиками комплексом знань, умінь, якостей 

та їх подальшим розвитком, що покликані забезпе-

чити їм можливість протягом усього життя здійс-

нювати ефективну професійну діяльність, засно-

вану на пріоритеті здоровʼя [2].  

Проблема формування здоровʼязбережуваль-

ної компетентності у студентів-медиків, перш за 

все, потребує дослідження чітких індикаторів її 

сформованості та детального вивчення змісту і ме-

тодів формування зазначеної компетентності. Тому 

пріоритетними завданнями при викладанні дисцип-

ліни «Основи біоетики та біобезпеки» є пошук та 

апробація нових педагогічних прийомів викла-

дання, адекватних психологічним особливостям 

студентського віку, індивідуально-типологічним 

когнітивним особливостям студентів; викорис-

тання інтерактивних технологій ведення занять 

(мозковий штурм, технологія акваріум та ін.), що 

сприятимуть кращому засвоєнню знань та будуть 

зменшувати розумове і емоційне навантаження.  

Викладачі кафедри беруть на себе роль ініціа-

тора та організатора формування здоровʼязбережу-

вальної компетентності у студентів, враховуючи їх 

індивідуальні особливості, розкривають особистий 

та суспільний сенс зміцнення здоровʼя, при цьому, 

забезпечуючи їх підготовку до подальшої профе-

сійної діяльності та досягнення ними високих ре-

зультатів у майбутньому. Це неможливо без вико-

ристання сучасних здоровʼязберігаючих технологій 

на кожному занятті: технологія багаторівневої ди-

ференціації (забезпечує індивідуальний підхід до 

кожного студента), проблемне навчання (залучення 

до навчального процесу реальних проблем та ситу-

ацій), метод проектів (педагогічна технологія, яка 

зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а 

на їх застосування та набуття нових), навчання у 

співпраці (коли студенти допомагають один од-

ному, беруть на себе не лише поодиноку, а й коле-

ктивну відповідальність за вирішення навчальних 

проблем і за успіхи один одного), діалогове (важли-

вим принципом якого є комунікативна спрямова-

ність у навчанні) та рефлексивне (дозволяє навча-

тись у різних ситуаціях та знаходити кращі варіанти 

вирішення) навчання. Педагогічний ефект застосу-

вання таких методів виражається у подоланні пси-

хологічного барʼєру між педагогом та студентами, 

швидшому сприйнятті і засвоєнні навчального ма-

теріалу майбутніми лікарями, формуванні у студе-
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нтів раціональності, вміння володіти собою, здат-

ності швидко пристосовуватись до змін середо-

вища, підвищенні внутрішньої мотивації до дій. 

При цьому, особлива увага приділяється шляхам 

створення сприятливого морально-психологічного 

клімату під час навчальної та позанавчальної діяль-

ності студентів, що слугуватиме їх захисту від стре-

сів та будь-яких психологічних травм. 

Вивчення предмету «Основи біоетики та біобе-

зпеки» студентами на кафедрі фармакології пред-

ставлено 5-ма практичними заняттями. Кожна тема 

наступного заняття є невід’ємною частиною та ло-

гічним завершенням попередньої, і в сукупності усі 

теми занять становлять єдине ціле.  

Починаючи із першого заняття предмету «Ос-

нови біоетики та біобезпеки» викладачі кафедри ак-

центують увагу студентів на факторах, які вплива-

ють на рівень здоровʼязбережувальної компетент-

ності (несприятливі соціальні умови, шкідливі 

звички, спосіб життя тощо). Педагоги орієнтують 

студентів на особистісне несприйняття антисоціа-

льних форм задоволення своїх психофізіологічних 

потреб (куріння, вживання алкоголю) та налашто-

вують їх на активну профілактичну роботу із особ-

ливо вразливими категоріями населення [3]. Під час 

заняття розкривається поняття «соціального здо-

ровʼя» як однієї із складових здорового способу 

життя [4] та роль лікаря у формуванні толерант-

ного, соціально здорового суспільства; фактори, що 

суттєво впливають на ефективність роботи лікаря: 

здатність до саморозвитку, самовиховання, самов-

досконалення, досягнення гармонії із собою та ото-

чуючими, наявність адаптаційного потенціалу, рі-

вень соціальної зрілості, психологічна стійкість до 

стресів. Особливої уваги заслуговує питання пропа-

гування лікарем здорового способу життя через 

власний життєвий приклад, що дає вагомі резуль-

тати, адже можна багато говорити, показувати ста-

тистичні показники, але якщо ця інформація не під-

тверджена життєвим прикладом, вона втрачає будь-

яку цінність та залишається «черговою прочитаною 

лекцією». 

На другому та третьому заняттях обговорю-

ються питання біоетичних та правових аспектів 

проведення доклінічних, клінічних та постмаркети-

нгових досліджень, медико-соціальних проблем 

життя і здоровʼя, розглядається система фармако-

логічного нагляду в Україні, проводиться медико-

етична та правова оцінка лікарської помилки та ят-

рогенії в клінічній практиці [5]. 

На четвертому занятті розглядається важлива 

складова поняття «здоровʼя» – репродуктивне здо-

ровʼя [6], що означає можливість щасливого і без-

печного статевого життя та здатність до наро-

дження дітей; при опрацюванні цієї теми увага сту-

дентів акцентується на пропаганді сімейних 

цінностей, формуванні свідомого та відповідаль-

ного ставлення до батьківства та материнства, ін-

шим питанням планування сімʼї та запобігання не-

бажаній вагітності, а також важливість адекватних 

медико-соціальних заходів, що повинні ними здій-

снюватись, повʼязаних із охороною репродуктив-

ного здоровʼя, що сприятимуть покращенню демо-

графічної ситуації в Україні, зменшенню кількості 

абортів та захворювань репродуктивної системи. 

На останньому занятті обговорюються при-

чини та наслідки формального відношення до влас-

ного здоровʼя через нерозуміння важливості профі-

лактичних оглядів, невисоку мотивацію до здоро-

вого способу життя, нерозвиненість навичок 

самоконтролю, неадекватне сприйняття сучасних 

здоровʼязбережувальних технологій. Водночас, 

студенти-медики вчаться переконувати їх майбут-

ніх пацієнтів (на прикладі один одного) у важливо-

сті різних видів фізичної активності, завдяки яким 

не тільки покращується здоровʼя, а й виробляється 

сила волі, витримка та впевненість у собі [7]. Од-

ним із найважливіших завдань цього заняття є ви-

ховання у студентів-медиків потреби у здоровʼї як 

у життєво важливій цінності, свідомого прагнення 

до здорового способу життя, до «самотворення» та 

творення навколо себе здорового середовища про-

живання, тобто формування валеологічної куль-

тури особистості як частини її загальної культури. 

Крім того, не залишаються без уваги питання ме-

дико-соціальної та консультативної допомоги, що є 

обовʼязковими елементами роботи лікаря, спрямо-

вані на формування здорового способу життя, збе-

реження психічного здоровʼя, профілактику інфек-

цій, що передаються статевим шляхом, підготовку 

до усвідомленого батьківства, формування відпові-

дальної поведінки у статевих та міжособистісних 

відносинах [8]; профілактичної роботи, яка направ-

лена на розвиток навичок здоровʼязбереження; ін-

формаційно-просвітницької роботи, що заключа-

ється в популяризації та підвищенні рівня інформо-

ваності щодо здорового способу життя, 

попередженні кризових станів, профілактиці неза-

планованої вагітності тощо. 

Після засвоєння дисципліни студенти стають 

більш відповідальними, дисциплінованими, органі-

зованими та витриманими.  

Таким чином, студент-медик у якого низький 

рівень здоровʼязбережувальної компетентності не 

може в подальшому забезпечити своїм пацієнтам 

кваліфіковану медичну допомогу, а саме: індивіду-

альний підхід, сформувати у них культуру здо-

ровʼя, усвідомлення важливості власного здо-

ровʼязбереження. Проте засвоєння майбутніми лі-

карями дисципліни «Основи біоетики та 

біобезпеки» сприяє формуванню у них професійно-

мотивованої настанови на майбутню діяльність та 

акцентує їх увагу на важливості не тільки особис-

того здоровʼязбереження, а й впровадження ними 

здоровʼязбережувальних заходів навколо себе, в 

центрі яких – здоровʼя кожного пацієнта.  
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Анотація 

У статті висвітлюється проблема активізації діалогічного мовлення дітей середнього дошкільного 

віку засобами народних ігор. Зокрема наголошується на тому, що принцип активізації є надзвичайно ва-

жливим у становленні особистості, її навчанні, пізнанні дітьми явищ довкілля і найінтенсивніше пізнава-

льна активність спостерігається саме на етапі дошкілля. Активізацію мовленнєвої діяльності дітей се-

реднього дошкільного віку засобами народних ігор розуміємо як педагогічно керований процес засвоєння 

дітьми мовленнєвих умінь і навичок, розвитку мотиваційно-пізнавальних, емоційно-вольових властивос-

тей, що дозволить їм ефективно здійснювати мовленнєво-ігрову діяльність. У статті розкрито зміст 

експериментальної моделі активізації діалогічного мовлення дітей середнього дошкільного віку засобами 

народних ігор за трьома етапами (мотиваційний, репродуктивно-діяльнісний, продуктивно-діяльні-

сний), окреслено педагогічні умови. 

Abstract 

The article deals with the problem of activation of dialogical speech of middle preschool age children by 

means of folk games. It is emphasized that the principle of activation is extremely important for formation of 

personality, learning, and children’s knowledge of environmental phenomena. But the most intense cognitive ac-

tivity is observed at the preschool stage.Activation of speech activity of middle school children by means of folk 

games is understood as a pedagogically controlled process of children’s acquisition of speech skills, development 
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Проблема активізації пізнавальної діяльності 

ніколи не втрачала своєї актуальності й розгляда-

лася ще педагогами-класиками (Я. Коменський, 

А. Дістервег, В. Сухомлинський, К. Ушинський). 

Питання пізнавально-мовленнєвої активності ди-

тини висвітлено у наукових працях А. Богуш, 

С. Ладивір, І. Лернера, М. Лісіної, Т. Маркової, М. 

Поддьякова, О. Проскури, О. Савченко, Т. Шамо-

вої, Г. Щукіної та ін. Учені наголошують на тому, 

що принцип активізації є надзвичайно важливим у 

становленні особистості, її навчанні, пізнанні 

дітьми явищ довкілля тощо. Учені-психологи 

(І. Бех, Д. Ельконін, Л. Калмикова, Г. Костюк, О. 

Піроженко та ін.) зазначають, що найінтенсивніше 

пізнавальна активність спостерігається саме на 

етапі дошкілля, оскільки в цей період закладаються 

підвалини самостійного пізнання, розвивається ми-

слення, воля, пам'ять, уява, увага, формується мов-

леннєва компетентність.  

Відомо, що провідною діяльністю дітей дошкі-

льного віку є ігрова, у процесі якої діти набувають 

певних знань про довкілля, проявляють свої творчі 

здібності, самостійність, активність, розвивають 

емоції тощо. Одним із засобів оволодіння дитиною 

рідною мовою є народні ігри, що в невимушеній 

формі збагачують активний словник дитини образ-

ними висловами, активізують діалогічне мовлення, 

допомагають засвоїти лексико-граматичні норми 

рідного мовлення, сприяють вихованню у дітей лю-

бові до звичаїв і традицій українського народу.  

Зауважимо, що поняття активність проявля-

ється в діяльності, про що наголошують численні 

дослідження науковців (К. Абульханова-Славська, 

Д. Ельконін, Є. Климов, О. Леонтьєв, Б. Ломов, 

В. Петровський, Г. Щукіна, М. Ярошевський та ін.). 

Аналіз наукової літератури дозволив дійти висно-

вку, що поняття «активність» по різному тракту-

ється вченими. Виокремо деякі з них: риса особис-

тості, що знаходить вияв у готовності, прагненні до 

самостійної діяльності, якості її здійснення, виборі 

оптимальних шляхів для досягнення поставленої 

мети, виявляючи тим самим своє ставлення до кон-

кретної діяльності та її результатів (В. Лозова), дія-

льне ставлення людини до сприймання, пізнання і 

перетворення світу, що виявляється через запи-

тання, прагнення мислити у процесі сприймання, 

відтворення, розуміння, творчого застосування 

(О. Савченко). В. Лозова визначила такі види і по-

казники пізнавальної активності: потенційна актив-

ність і реалізована активність, що включає репро-

дуктивну, реконструктивну, творчу активність. 

Учена наголошує на тому, що залежно від стійкості 

активності, вона може бути: ситуативною чи пос-

тійною. Ступінь активності визначає вміння 

суб’єкта максимізувати пізнавальні дії в тому чи 

тому виді активності. На переконання В. Лозової, 

важливими чинниками щодо прояву активності 

особистості є такі: всебічність, стійкість, творчий 

характер, позитивна мотивація [3, с. 30-33].  

Поняття «мовленнєва активність» докладно 

розкрито А. Богуш. Так, за ученою, мовленнєва ак-

тивність це «здібність суб’єкта певного комуніка-

тивного акту висловлювання, здібність сприймати 

(розуміти) мовлення іншого» [2, с. 72]. Учена наго-

лошує на тому, що мовленнєва активність залежить 

від рівня володіння мовою і способів її викорис-

тання. Активність (пізнавальна, мовленнєва, худо-

жня та ін.) виражається у формах активації й акти-

візації. Вона завжди співвідноситься із певним ви-

дом діяльності як динамічна умова її становлення, 

реалізації і видозміни, як властивість її власного 

руху [2, с. 72]. Активізація пізнавальної діяльності, 

за А. Богуш, – це збільшення питомої ваги активно-

сті особи у процесі самої діяльності. Під активіза-

цією мовлення психологи (В. Артемов, Л. Виготсь-

кий, І. Зимня, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) розумі-

ють переведення складників мовленнєвої 

діяльності (говоріння, слухання) на вищий рівень, 

що полягає в доповненні їх мовними, якісними змі-

нами. 

На підставі наукових висновків учених було 

визначено поняття «активізація мовленнєвої діяль-

ності дітей середнього дошкільного віку засобами 

народних ігор», яке розуміємо як педагогічно керо-

ваний процес засвоєння дітьми мовленнєвих умінь 

і навичок, розвитку мотиваційно-пізнавальних, 

емоційно-вольових властивостей, що дозволить їм 

ефективно здійснювати мовленнєво-ігрову діяль-

ність. 

У січні 2021 року було затверджено нову реда-

кцію нині чинного державного стандарту дошкіль-

ної освіти – Базового компонента. Освітній напрям 

«Мовлення дитини» репрезентує визначення мов-

леннєвої компетентності, яка зокрема об’єднує і ді-

алогічний складник. Автори подають соціально за-

даний результат через такі аспекти: емоційно-цін-

нісне ставлення, сформованість знань та навички. 

Так, емоційно-ціннісне ставлення (у руслі нашого 

дослідження) передбачає засвоєння дітьми таких 

показників, як: прагнення до вільного спілкування 

з іншими дітьми і дорослими українською мовою; 

виявляє інтерес до оволодіння надбаннями україн-

ської культури. Базовим компонентом дошкільної 

освіти передбачено, що дитина має збалансований 

запас слів; у словнику наявні слова всіх частин 

мови; має елементарні знання норм культури мов-

лення (привітання, прохання, вибачення, подяка, 

комплімент тощо) [1, с. 18]. Передбачено сформо-

ваність у дитини таких навичок: ефективно спілку-

ється рідною мовою; ініціює і підтримує розпочату 

розмову в різних ситуаціях спілкування; відповідає 

на запитання співрозмовника і звертається із запи-

таннями, орієнтується в ситуації спілкування, вжи-

ває відповідні мовні і немовні засоби для вирішення 

комунікативних завдань; дотримується правил мо-

вленнєвої поведінки [1, с. 19]. 

З урахуванням концептуальних положень 

БКДО було розроблено експериментальну модель ак-

тивізації діалогічного мовлення дітей середнього 

дошкільного віку засобами народних ігор, що 

складалася з трьох взаємопов’язаних етапів: мо-

тиваційний, репродуктивно-діяльнісний, проду-

ктивно-діяльнісний. Кожен етап мав свою мету, 

методи та прийоми, педагогічні умови. Зауважимо, 

що провідним у дослідженні виступав тематич-

ний принцип, відповідно до якого було дібрано 
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українські народні ігри. Так, до теми «Свята» увій-

шли такі ігри «Шум», «Чаклун»; до теми «Свійські 

тварини та птахи» – «Зайчик», «Перепілочка», 

«Квочка»; темі «Продукти харчування» відпові-

дали ігри «Огірочки», «Ходить гарбуз», «Гру-

шка», «Хлібчик», «Кухня», «Варена риба»; до 

теми «Сім'я» було дібрано ігри «Шевчик», «У ко-

валя», «Мак», «А ми просо сіяли»; до теми «Зна-

йомство» – ігри «Панас», «Іванко». У текстах цих 

ігор наявні образні вислови (діти-квіти, весна-

красна), епітети (сизокрилая, молоденькая) , 

слова з переносним значенням (коцюбою оберну-

вся) тощо. Відповідно до цього було виписано з 

текст народних українських ігор слова, образні ви-

слови тощо, які поступово вводили у словник ди-

тини п’ятого року життя. 

На першому етапі (мотиваційному) дітей зна-

йомили з народними іграми, збагачували словник 

дітей лексикою народних ігор, стимулювали до мо-

вленнєвої активності. Застосовувалися такі методи, 

як читання художніх текстів, пов’язаних із темати-

кою народних ігор; дидактичні ігри і вправи на зба-

гачення, уточнення словника дітей; розігрування 

народних ігор. 

На другому етапі (репродуктивно-діяльніс-

ний) збагачували словник дітей різними репліками 

під час звертання, прохання, компліменту тощо; 

вчили доречного використання немовних засобів 

виразності мовлення; закріплювали набуті діалогі-

чні вміння і навички під час народних ігор, активі-

зували мовленнєву діяльність. На цьому етапі ви-

користовувалися такі методи, як: розігрування діа-

логів за змістом гри; імпровізація діалогу з певним 

героєм (наприклад, «Помири Іванка з Панасом», 

«Поспілкуйся із Зайчиком», «Зустріч квочки з пе-

репілочкою»), мовленнєві змагання (наприклад, 

«Чиє запитання найкраще?», «Влучна відповідь», 

«Скажи швидше» тощо), мовленнєво-зображува-

льні етюди («Міцний коваль», «Трусливий зай-

чик»).  

На третьому етапі (продуктивно-діяльніс-

ний) стимулювали дітей до використання набутих 

діалогічних умінь і навичок у процесі самостійної 

ігрової діяльності. Застосовувалися такі методи, як 

персоніфікація неживих об’єктів («Я шум-ум-ум – 

маю стільки дум»), діалог-гра «Зустріч Гарбуза з 

родичами», гра-інсценізація «А ми просо сіяли», 

комунікативно-мовленнєві ігри: «Замовлення Ше-

вчику», «Розмова з пекарем» та ін.  

Упродовж усіх етапі реалізовувалися такі пе-

дагогічні умови: 

– створення розвивального мовленнєво-ігро-

вого середовища; 

– інтеграція різних видів діяльності (на-

вчально-мовленнєвої, мовленнєво-ігрової, худож-

ньо-мовленнєвої);  

– забезпечення пріоритетності народних ігор в 

активізації мовленнєвої діяльності дітей. 
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Сегодняшние кадры должны соответствовать 

уровню требований развитого демократического 

государства, уровень квалификации специалистов в 

нашей стране должен полностью соответствовать 

требованиям международной практики. Основная 

цель реформирования системы образования - 

научить учителей мыслить самостоятельно, ис-

пользовать современные информационные инстру-

менты и применять свои знания для решения любой 

проблемы. 

Развитие науки и техники приводит к измене-

нию цели новой педагогической технологии. В 

сфере образования новые технические мультиме-

дийные визуальные, информационные, аудиовизу-

альные средства дистанционного обучения, кото-

рые требуют разработки новых методов и стано-

вятся неотъемлемой частью образовательного 

процесса, знакомя с психологическими особенно-

стями развития личности, делают новые педагоги-

ческие технологии реальностью. 

Новая педагогическая технология отличается 

от других технологий тем, что представляет собой 

сложный педагогический процесс в формировании 

человеческого сознания, вооружении учащихся 

научными знаниями. 

Современный педагог должен знать будущее, 

направления и особенности развития производства, 

а также знать традиции и обычаи народа, в котором 

он живет. Одна из задач информационных 

технологий - получать новую информацию о 

психике, социальных, нравственных, 

идеологических, правовых, бытовых, семейных 

привычках населения и использовать ее в своей 

воспитательной работе. Этот новый контент 

является одним из факторов, ускоряющих процесс 

передачи информации студентам в течение 

определенного периода времени. Акцент делается 

на воспитании учителей и воспитателей, способных 

работать в соответствии с современными 

требованиями, творческих в детских садах, усердно 

работающих, не боящихся экспериментов и 

проверок, имеющих глубокое понимание 

направления и сути воспитательной работы. 

реформа.  

Любой персонал должен соответствовать 

требованиям развитого демократического 

государства, уровень квалификации специалистов в 

нашей стране должен полностью соответствовать 

требованиям международной практики. Для обес-

печения учебного процесса новой информацией бу-

дут использованы современные информационные 

технологии, компьютеризация и компьютерные 

сети. Другая цель информационных технологий, 

наряду с продвижением гуманитарных идей, со-

стоит в обучении конкретного человека, а не об-

щего. То есть все внимание уделяется развитию 

каждого современного ученика, помимо других не-

обходимых качеств, быть независимым, свобод-

ным, свободомыслящим. Современные педагогиче-

ские технологии, образовательные стандарты, 

учебники и пособия на их основе направлены на 

воспитание у молодежи самостоятельного мышле-

ния. 

Внедрение компьютерных технологий для 

получения и обработки информации и создания 

новой информации создает новые 

информационные технологии. 

Новые информационные технологии 

открывают студентам возможности доступа к 

нетрадиционным источникам информации. 

Повышает эффективность самостоятельной работы 

и предоставляет широкие возможности для 

творческой деятельности. Позволяет учителям 

использовать различные формы обучения для 

достижения дидактических целей, установленных 

для информационных технологий. Используя 

современные новые информационные технологии, 

учитель сможет модифицировать 

компьютеризированные обучающие и 

управляющие программы по своему вкусу. 

Новые информационные технологии являются 

ключевым фактором в процессе обучения 

преподавателей и студентов, и не только повышают 

уровень доступности информации, но и 

предоставляют прекрасную возможность общаться 

с коллегами практически со всего мира. 
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