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СТАН КОМПОНЕНТІВ ПОЗАКЛІТИННОГО МАТРИКСУ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФІБРОЗНОГО 

УТВОРЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ЗА КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ 

ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ТА ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК  

 

Abstract. 

The article summarizes the clinical study, which showed that in non-alcoholic steatohepatitis that develops 

on the background of obesity and chronic kidney disease І-ІІІ stage, the presence of fibrotic changes in the liver 

tissue was found, which according to the biochemical index of fibrosis, exceeds those in patients with non-alco-

holic steatohepatitis without comorbidity with kidney pathology. In patients with non-alcoholic steatohepatitis, 

which was accompanied by obesity, a significant increase in the synthesis of collagen and glycosaminoglycans 

which was accompanied with an ineffective resorption of newly formed collagen due to inhibition of the colla-

genolytic activity of blood plasma, due to significant activation of proteinase inhibitors (α2-MG) was observed 

with a significant imbalance in the system of connective tissue metabolism. Under the conditions of the comorbidity 

of non-alcoholic steatohepatitis with chronic kidney disease I-III stage, collagen synthesis and resorption are 

activated, but the anabolism processes predominate, in spite of the compensatory activation of collagenolysis, a 

substantial hyperproduction of actinic-phase proteins, fibronectin, glycosaminoglycans, fibroblast growth factor 

and lead to progressive fibrosis of the liver and disturbance of its functions. 

 

Keywords: non-alcoholic steatohepatitis, chronic kidney disease, liver fibrosis. 

 

Introduction. An important role in the pathogen-

esis of the progression of liver and kidney diseases is 

played by the components of the connective tissue sys-

tem of the extracellular matrix [3, 7]. According to the 

literature, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in 

progress leads to the development of both liver cirrho-

sis and hepatocellular carcinoma, the incidence of 

which on the background of NAFLD substantially ex-

ceeds the indicators in the population. There are numer-

ous attempts by scientists to find new probable bio-

chemical markers of the intensity of fibrosis formation 

[9, 10], increasing the diagnostic value, sensitivity and 

specificity of existing methods, and developing meth-

ods of influence to inhibit these processes. 

 The "golden standard" for the diagnosis of fibro-

sis is considered to be a liver biopsy with morphologi-

cal study of biopsy and evaluation of fibrosis stages on 

one of the proposed scales (R.Knodell, Ishak, V.J.Des-

met, METAVIR, E. Brunt). Widespread implementa-

tion of non-invasive research methods: liver fibro elas-

tography, ultrasonographic elastography of the liver af-

ter the wave shift of the HSG signal, as well as 

biochemical fibrotest, patented by T. Poynard. Despite 

the high level of study of the pathomorphological pic-

ture and the patterns of liver fibrosis progression in 

non-alcoholic steatohepatitis (NASH) on the back-

ground of obesity [9], the features of fibrosis in the liver 

tissue and its metabolic prerequisites in NASH with 

comorbidity with chronic kidney disease (CKD), de-

pending on the stage, have not been studied suffi-

ciently. 

The objective of the article: to find out the fea-

tures of biochemical markers of liver fibrosis with non-

alcoholic steatohepatitis in patients with I-II degree 

obesity and chronic kidney disease І-ІІІ stage  

Material and methods of research: 98 patients 

with non-alcoholic steatohepatitis on the background of 

I-II degree obesity were examined: 52 patients with 

non-alcoholic steatohepatitis (1st group) (without ac-

companying chronic kidney disease), 46 patients with 

non-alcoholic steatohepatitis with a comorbid chronic 

kidney disease I-III stage (2nd group). The control 

group consisted of 20 practically healthy persons 

(PHPs) with the corresponding age and sex. Biopsy of 

the liver was performed on 32 patients with non-alco-

holic steatohepatitis with the accompanying of chronic 

kidney disease I-III stage, 28 patients with non-alco-

holic steatohepatitis without chronic kidney disease. 

Patients on both groups of non-alcoholic steatohepatitis 

received heparhizine treatment (glycyrrhizin 40 mg, 

glycine 400 mg, L-cysteine hydrochloride 20 mg) by 
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intravenous administration of 20 ml of the drug for 10 

days followed by enteral administration of 2 tablets of 

heparhizine (1 tablet: glycyrrhizin 25 mg, glycine - 25 

mg, methionine - 25 mg) 3 times a day for 80 days. Pa-

tients with non-alcoholic steatohepatitis with a comor-

bid flow of non-alcoholic steatohepatitis, obesity and 

chronic kidney disease of the І-ІІІ stage, except hepa-

risin, they received baseline therapy of chronic kidney 

disease І-ІІІ stage: chronic pyelonephritis (course of 

antibacterial drugs, uroseptics, cainfron). The examina-

tions were carried out prior to treatment and on the 90th 

day of treatment. 

Changes in the metabolism of the components of 

the extracellular matrix were determined by the content 

of free oxyproline in the blood by S.S. Tetanets (1985) 

and protein-bound oxyproline according to M.S 

Osadchuk (1979), hexosamines according to O.G. 

Arhipova (1988), seromucoid, sialic acids, non-protein-

bound fucose, with the help of Danush Ltd company 

(Lviv), ceruloplasmin by the method of Revin (1976), 

the level of collagenolytic activity of blood plasma : by 

the intensity of azokol lysis; the content of the fibro-

blast growth factor in the blood, and also on the param-

eters of the total fibrotest (T.Pounard) by the method of 

immunoassay analysis. The statistical analysis was per-

formed using parametric and non-parametric criteria 

(Student, Pearson) on PC AMD Athlon 64 using Statis-

tica 5.1 software (StatSoft, Inc., USA) and SPSS 

10.0.5. Standart Version.  

Results of the research: Based on the obtained 

results, among the examined patients with NASH in 1st 

group, the zero stage of fibrosis (F0) occurred in 28.6% 

of patients, while 42.8% of patients registered probable 

fibrotic changes (F1) in the liver tissue. In patients with 

NASH 1st group F2 stage was registered in 17.9% of 

patients, F3 - in 10.7%. Thus, fibrotic changes in the F1 

stage were most often recorded. 

 In the group of patients with NASH 2nd group, 

F0 stage of fibrosis was observed in 9,4% of patients. 

F1 stage was recorded in the ratio of 28.1%, F2 - 37.5%, 

F3 stage was registered in 25.0% of patients in 2nd 

group. F4 stages in this contingent were not detected. 

The obtained results indicate the involvement of 

chronic kidney disease in the induction of liver tissue 

fibrous with the background of NASH and obesity. 

 In order to identify possible risk factors in the pro-

gression of liver fibrosis and additional biochemical 

markers of the intensity of fibrous reactions, we carried 

out a correlation analysis between the biochemical in-

dex of fibrosis and markers of basic biochemical syn-

dromes of NASH, which established the existence of a 

potential direct correlation between the biochemical in-

dex of fibrosis and ALT activity ( r = 0.67, p <0.05), 

alkaline phosphatase activity (r = 0.53, p <0.05), blood 

bile acid content (r = 0.51, p <0.05). The given data in-

dicate that the intensity of the fibrous reactions in pa-

tients with NASH, developed on the background of 

obesity, depends on the activity of the cytolytic syn-

drome and cholestasis. With the progression of the 

stage of fibrosis, the detoxification function of the liver 

decreases (with the activity of arginase (r = -0,62, p 

<0,05)). 

 The analysis of the intensity of the fibrous reac-

tions in patients with NASH, depending on the pres-

ence of a comorbid chronic kidney disease, indicates a 

probable increase in the content of protein-bound oxy-

proline in the blood of patients in the 1st group - 1.6 

times compared with practically healthy person (p 

<0.05), patients in 2nd group - 2.0 times (p <0.05), 

which indicates the high activity of collagen anabolism 

in this contingent of patients. At the same time, the in-

dex of free oxyproline in blood (Table 1), which is the 

biochemical marker of collagen catabolism, in patients 

with NASH in the 1st group was 1.2 times lower than 

that in a practically healthy person (p <0.05). That is, in 

patients with NASH an intensification of collagen for-

mation processes is observed with the background of 

resorption processes reduction of newly formed colla-

gen. At the same time, in patients in the 2nd group, the 

free oxyproline content in the blood exceeded the con-

tent in a practically healthy person by 1.4 times (p 

<0.05), indicating an increase in collagen degradation 

in the background of its high synthesis. The interde-

pendence of the above-mentioned changes confirms the 

presence of a correlation between the content of free 

oxyproline and α2-MG (r = 0.51, p <0.05), the content 

of protein-bound oxyproline and collagen anabolism (r 

= 0.43, p <0.05); the content of free oxyproline and col-

lagen anabolism (r = 0.53, p <0.05) in the 2nd group.  

We established a strong direct correlation between 

the values of ceruloplasmin in the blood and the content 

of bile acids (r = 0.67, p <0.05), ceruloplasmin and al-

kaline phosphatase activity (r = 0.63, p <0.05). The in-

crease in the content of acute phase proteins that sup-

port the quality of inflammation and are activated under 

the conditions of cholestasis, in particular bile acids, is 

one of the important factors in the progression of fibro-

sis in the liver. 
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Table 1 

Biochemical parameters of the connective tissue components condition in patients with non-alcoholic stea-

tohepatitis, obesity I-II degree and with the comorbidity of chronic kidney disease І-ІІІ stages in the hepa-

risin treatment dynamics (M ± m) 

Indicators, 

measurement 

units. 

Groups of surveyed patients  

practically 

healthy per-

son 

NASH prior to 

treatment. 

NASH after 

treatment. 

NASH with 

Chronic kidney 

disease prior to 

treatment. 

NASH with 

Chronic kidney 

disease after 

treatment. 

FibroTest, C.U 0,18±0,01 0,29±0,02* 0,20±0,01# 
0,46±0,01 

*/** 

0,23±0,02 

# 

Protein-bound 

oxyproline, 

μmol/l 

41,48±3,72 64,72±2,38* 43,25±3,23# 
83,50±3,73 

*/** 

58,25±3,15 

*/# 

Free oxyproline, 

μmol/l 
12,39±0,34 10,31±0,50 * 12,76±0,38# 

17,38±0,54 

*/** 

13,25±0,98 

# 

hexosamines, 

mmol/l 
5,54±0,02 6,77±0,12* 5,68±0,15 # 

8,52±0,27 

*/** 

6,13±0,23 

*/# 

sialic acids, 

mmol/l 
1,92±0,02 2,42±0,03* 2,03±0,01# 

2,85±0,02 

*/** 

2,38±0,02 

*/# 

Fucose not 

linked to the 

protein, μmol/l 

37,42±5,79 64,22±5,31* 41,70±3,52# 
92,56±3,12 

*/** 

67,15±4,27 

*/# 

Сollagenolytic 

activity, C.U 
0,84±0,01 0,73±0,01 * 0,86±0,01# 

0,93±0,01 

*/** 

1,25±0,01 

*/# 

Сeruloplasmin, 

mmol/l 
12,63±0,12 17,86±0,52* 12,75±0,61# 

23,83±1,13 

*/** 

16,71±0,71 

*/# 

Fibronectin, 

μg/ml 
334,94±12,04 424,21±13,35* 345,28±10,72*/# 

525,30±22,19 

*/** 

417,37±12,38 

*/# 

α2-MG, mmol/l 2,35±0,12 4,93±0,13* 3,21±0,11 */# 
6,34±0,14 

*/** 

4,83±0,16 

*/# 

Fibroblasts 

growth factor, 

nmol/l 

17,92±1,07 36,13±2,52 * 21,25±1,37 */# 
53,23±2,29  

*/** 

31,63±2,13  

*/# 

Notes: * - changes are probable in comparison with the index in practically healthy person (P <0.05);  

** - changes are probable when comparing the indices in patients with NASH (P <0.05);  

# - changes are possible when comparing the indicators before treatment (P <0.05). 

 

The established disturbances in the balance of 

collagen anabolism and catabolism analysis were 

accompanied by a significant increase in the factors of 

their regulation and induction, in particular, the content 

of the fibroblasts growth factor in the blood - more 

noticed in patients with NASH and CKD (an increase 

3.1 times against 2.1 times in 1st group p <0.05). This 

induction explains the phenomenon of "Capillarization 

of Hepatic Sinusoid" in patients with NASH with the 

activation of perisinusoidal star cells of Ito, their 

transformation into myofibroblast-like cells with 

hyperproduction of collagen in the Disse space, the 

development of pericellular, perisinusoidal, 

centrolobular and other types of fibrosis against the 

background of aseptic inflammation around the 

dystrophically altered (steatosis) hepatocytes, 

narrowing of sinusoids and formation of progressive 

disorders of portal circulation. 

As the data show, in the comorbidity of non-

alcholic steatohepatitis, obesity with chronic kideny 

disease, phenomena are more expressed and increase 

faster in comparison with non-alcholic stetohepatitis on 

the background of obesity. 

The obtained data testify that in patients with 

NASH, which arose on the background of obesity, a 

significant increase in the synthesis of collagen and gly-

cosaminoglycans was observed, which was accompa-

nied by an ineffective resorption of newly formed col-

lagen due to inhibition of collagenolytic activity of 

blood plasma at NASH, which arose as a result of acti-

vation of proteinase inhibitors (α2- MG), a significant 

imbalance in the metabolism of connective tissue, 

which leads to progressive liver fibrosis and violation 

of its functions. Under conditions of the comorbidity of 

NASH with CKH of the I-III stages, synthesis and re-

sorption of collagen are activated, but the processes of 

anabolism prevail, despite the compensatory activation 

of collagenolysis, with a significant hyperproduction of 

acute-phase proteins, fibronectin, fibroblasts growth 

factor and increased degradation of fucoglycoproteins.  

The use of the drug heparizin showed the presence 

of its effect on the substantial correction of the revealed 

disturbances of homeostasis components extracellular 

matrix. Thus, the average index of fibro test in patients 

with NASH in 1st group after treatment was decreased 

by 1.5 times (p <0,05), in 2nd group - 2,0 times (p 

<0,05) (Table 1). Blood content of protein-bound oxy-

proline in patients of the 1st group decreased by 1.5 

times (p <0.05), and in patients in the 2nd groups - 1.4 
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times (p <0.05), indicating inhibition of collagen anab-

olism processes under the influence of the drug. At the 

same time, the content of α2-MG blood (Table 1) after 

treatment decreased by 1.5 and 1.3 times, respectively 

(p <0.05). The content of ceruloplasmin in the blood 

after treatment decreased 1.4 times in both groups (p 

<0.05), and the content of fibronectin decreased - 1.2 

and 1.3 times respectively (p <0.05). We found a sig-

nificant effect of heparizin on the content of fibroblasts 

growth factor in the blood-reduction in both groups af-

ter treatment in 1.7 times (p <0.05). Thus, we have es-

tablished a significant corrective effect of heparizin on 

the metabolic rate of the extracellular matrix connec-

tive tissue system of the liver, both in terms of comor-

bidity with and without chronic kidney disease. In par-

ticular, heparizin therapy contributed to the achieve-

ment of the collagen catabolism balance by activating 

collagen lysis, inhibiting the activity of proteolytic in-

hibitors and collagen lysis, inhibition of the secretion of 

fibroblast growth factor, acute phase inflammation in-

dicators, degradation of fucoglycoproteins of the liver, 

and in general, reducing the activity of reparative pro-

cesses in the connective tissue , which proved to be a 

decrease in the index of liver fibrosis according to the 

fibro test within 1.5-2.0 times. 

 Conclusion. 
 1. In non-alcoholic steatohepatitis that develops 

on the background of obesity and chronic kidney dis-

ease І-ІІІ stage, the presence of fibrotic changes in the 

liver tissue, which according to the biochemical index 

of fibrosis exceeds those in patients with NASH with-

out comorbidity with kidney pathology, has been estab-

lished. 

2. A significant increase in the synthesis of colla-

gen and glycosaminoglycans was observed in patients 

with NASH, which was accompanied by an ineffective 

resorption of newly formed collagen due to inhibition 

of the collagenolytic activity of blood plasma, due to 

significant activation of proteinase inhibitors (α2-MG), 

a significant imbalance in the system of connective tis-

sue metabolism . Under conditions of the comorbidity 

of NASH with CKH I-III stages, synthesis and resorp-

tion of collagen is activated, but the processes of anab-

olism prevail in spite of compensatory activation of col-

lagenolysis, with a significant hyperproduction of 

acute-phase proteins, fibronectin, glycosaminoglycans, 

fibroblast growth factor and elevated degradation of ex-

tracellular matrix fucoglycoproteins and lead to pro-

gressive fibrosis in the liver and disturbance of its func-

tions.  

3. Heparizin therapy for 3 months contributed to 

the achievement of a collagen ana- and catabolism bal-

ance by activating collagen lysis, inhibiting the activity 

of proteolytic inhibitors and collagenolysis, inhibition 

of fibroblast growth factor secretion, acute phase in-

flammation indicators, degradation of liver extracellu-

lar matrix fucoglycoproteins, and in general, reducing 

the activation of connective tissue components, by evi-

dence of a decrease in the index of liver fibrosis accord-

ing to the fibro test in the range of 1.5-2.0 times. 

The prospect of further research in this direc-

tion is the development of early diagnosis method of 

liver fibrosis by biochemical markers of fibrosis for-

mation in non-alcoholic steatohepatitis on the back-

ground of obesity and the accompanying of chronic 

kidney disease І-ІІІ stage. 
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Acute respiratory diseases (ARD) take the first 

place in the disease of children [ 1, 2 ]. According to 

official statistics in Ukraine annually ill about 4 million 

children (about every second child) under 14 years of 

age. 

Respiratory viruses and microorganisms are the 

activators of the ARD. There are many viruses that can 

cause the disease specific immunity formed after a viral 

respiratory disease is often not only typological, but 

also strain-specific. The most frequent bacterial activa-

tors of acute respiratory disease: beta-hemolytic strep-

tococci A, gold stafilokok, Klebsiel pneumonii. Ac-

cording to our studies, these microorganisms often col-

onize the nasopharynx of children even during the 

period free from infections [ 3 ]. 

The number of acute respiratory viral infections 

(ARVI) significantly increases in children and adults 

with the onset of the autumn-winter period. Thus, ac-

cording to different authors, the ARVI accounts for 70 

to 90% of the entire infectious pathology of the child's 

age. Such high incidence of respiratory tract diseases in 

children is due to the large number of etiological factors 

of diseases, ease of transmission and its significant var-

iability, peculiarities of childhood immunity. Experts of 

the World Health Organization stress that the trend to a 

constant increase in the incidence of diseases caused by 

these infections has continued in recent years. 

Given the prevalence of ARVI, some difficulty in 

verification of diagnosis, when establishing diagnosis 

of ARVI should be based on a certain set of clinical-

instrumental and laboratory data, which are character-

istic for all ARVI. 

 In the patient there are complaints on symptoms 

of general intoxication, cataract symptoms, pain in the 

throat, not live, dry cough , symptoms of cataract. It 

may be observed the selection of serous or serous-mu-

cosa. Quite often, conjunctivitis, epileritis with serous 

secretions are observed. In the blood – leucopenia or 

normocytosis with palliconuclear decomposition, lim-

fomonocytosis, normal rate of settling of eritrocytes. In 

case of adenovirus infection may be minor leukocyto-

sis. X-ray is the strengthening of judicial light drawing. 

The most effective method of treatment of ARVI 

in pediatrics is surely considered the principle of etio-

tropic treatment, which is aimed at elimination of the 

main cause of the disease. At the same time academi-

cian V. G Maidannyc emphasizes that the treatment of 

ARVI is characterized by polypragmas with the ap-

pointment of a significant number of ineffective drugs, 

while for effective treatment it is necessary to deter-

mine the character of infection – viral or bacterial. In 

confirmed bacterial infections usually apply antibiotics, 

sulfanilamides, bacteriophages, viral infections – inter-

ferons (IFN) and interferon inductors. 

Today immunologists do not advise to use the in-

ductors of interferons, so-called immunostimulatory 

drugs, widely used in practical medicine in the preven-

tion and treatment of ARVI and influenza, because of 

the possibility of occurrence of the phenomenon of im-

munoprefractiness. 

It is determined that interferon inductors can cause 

hyporeactivity, that is, decrease of the level of induca-

tion at introduction of experimental animals of the next 

doses of an indoctor with an interval of 12–24 hours 

until the complete absence of an answer. Numerous and 

vain attempts to overcome this state were made. Mod-

ern ideas about the mechanism of the implantation, syn-

thesis and actions of the interferons allow to assume 

that hyporeactivity is a protective mechanism from hy-

perproduction of the interferon. 

The basic treatment of ARVI and flu in children 

should be considered interferon. Even long before the 

opening of the interferons, the virothals faced a little-

understood phenomenon of viruses interference: after 

the infection of cells with viruses of the same type, they 

became unaccepted to infection by other viruses. The 

virus interference was associated with cells of unknown 

protein called "interferon". In 1957 Alick Isaacs and 

Jean Lindenmann identified previously unknown pro-

teins responsible for interference and names IFN. 

Interferons are a group of cytokines formed and 

allocated by the cells of the body in response to their 

viral destruction, the action of the endotoxins of bacte-

ria, some parasites, the simplest and the most common. 

Thanks to the interferons, cells become unaccepted for 

these agents. The mechanism of action of interferons 

consists in a cascade of reactions that lead to destruc-

tion of RNA of the virus and some other molecules. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-4163-8-9
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The biological activity of the interferon is very 

high, according to literature: enough from 1 to 50 mol-

ecules of the interferon to make the cell resistant to viral 

infection for a few days. Interferon also causes a num-

ber of other biological effects, in particular, suppresses 

cell reproduction. Under certain conditions, it may pre-

vent the development of malignant tumors. In recent 

years, interferons are obtained by the method of genetic 

engineering. 

In clinical practice, acute respiratory viral infec-

tions are widely treated with recombinant interferon al-

pha-2b in the form of nasal spray, injections and can-

dles. Oral interferon preparations are not used because 

of its destruction in the digestive system. 

At present, children of different ages, including 

newborns and preterm, widely used recombinant alpha-

2b-interferon under trade name Laferobionum. It is pro-

duced in the form of rectal composers. Laferobionum 

consists of recombinant 2b-interferon with concentra-

tion of 150 000 МО, 500 000 МО, 1 million and 3 МО, 

tocoferol acetate, ascorbic acid and solid fat. 

In published works V.G. Beketova (2015) and A.Р 

Vasilyeva (2017) also indicates the presence of antivi-

ral activity in antioxidants. The research shows that the 

combination of interferon with some antioxidant has a 

higher antiviral activity compared to the interferon 

monologueues. 

In the work of A. P. Yurtseva with singer. (2017) 

it is noted that the use of Laferobionum in children who 

often suffer from acute respiratory syndrome, compli-

cated by bronchoobstructive syndrome, contributes to 

the modulation of immune response by cellular and hu-

moral chains, under its influence increases the content 

of interferon and IL-4, decreases the concentration of 

general IgE. In addition, the authors note that under the 

influence of Laferobionum treatment, decrease in in-

tensity of peroxidation processes of liparts and positive 

dynamics of antioxidant protection indicators are 

noted. In the conclusions, the authors note that the pre-

ventive appointment of Laferobionum contributes to 

the reduction of the frequency of ARVI and attacks of 

bronchoobstruction. The researchers found that the in-

clusion of Laferobionum in the complex of treatment 

and prevention in this group of children contributes to 

the reduction of the frequency of ARVI in 2,6, the re-

duction of the frequency of attacks of bronchoobstruc-

tion on the background of ARVI in 2,8, the reduction 

of the duration of bronchoоbstruction. 

In the scientific publication of Y.V. Marushko, 

O.S. Movchan (2015) concluded that the problem of 

prevention and therapy of respiratory infections is an 

actual problem of pediatrics. Application of recombi-

nant interferons, in particular 2b-interferon, takes a sig-

nificant place. Among them, according to literature and 

personal observations of researchers, is an effective La-

ferobionum. His medical form gives an opportunity to 

conduct treatment in outpatient conditions convenient 

and painless for the child. The rectal introduction pro-

vides prolonged action helps to reduce the duration of 

high temperature, intoxication, cataract syndrome. 

Conclusions. The use of preschool and early 

school age children with recursive ARVI drug Lafero-

bionum in the form of suppositories confirms clinical 

effectiveness and safety of the drug, manifested in 

shortening of temperature reaction, intoxication syn-

drome, general duration of disease and prevents devel-

opment of bacterial complications in children. 
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Abstract. 

Adherence to the basic principles and categories of pedagogical and medical ethics in the context of their 

humanistic content is one of the main components of the professional activity of medical university teachers. Mo-

dernity demands that the teachers of the higher educational institutions keep close professional contacts with 

students and establish appropriate pedagogical communication. During such communication, the teacher influ-

ences the students not only with his knowledge, but also with his character traits, features of the emotional sphere, 

life experience and worldview. The teacher's moral culture, his personal observance of ethics is one of the direc-

tions of education, closely related to deontology, its goals and their practical implementation.  

Nowadays, the socialization of young people takes place against the background of war, therefore the edu-

cational process as the main pedagogical component of the socialization of the future medicals should become a 

real and significant countermeasure to the negative influence of the present. In addition, the personality of a 

dedicated teacher, a true patriot of the state, can inspire students.  

The article emphasizes the need for constant implementation of the basic principles of clinical ethics and 

deontology in the professional training of medical students and highlights the significant and determining role of 

the teacher's personality in this process.  

Анотація. 

Дотримання основних принципів і категорій педагогічної та медичної етики в контексті їх гуманіс-

тичного змісту є однією з основних складових професійної діяльності викладачів медичного університету. 

Сучасність вимагає від викладачів вищих навчальних закладів підтримувати тісні професійні контакти 

зі студентами та налагоджувати належне педагогічне спілкування. Під час такого спілкування вчитель 

впливає на учнів не лише своїми знаннями, а й рисами характеру, особливостями емоційної сфери, жит-

тєвим досвідом і світоглядом. Моральна культура вчителя, дотримання ним особистої етики є одним із 

напрямів виховання, тісно пов'язаним з деонтологією, її цілями та їх практичною реалізацією.  

У наш час соціалізація молоді відбувається на тлі війни, тому навчальний процес як головна педа-

гогічна складова соціалізації майбутніх лікарів має стати реальною і вагомою протидією негативному 

впливу сьогодення. Крім того, особистість відданого своїй справі вчителя, справжнього патріота дер-

жави здатна надихнути учнів.  

У статті наголошується на необхідності постійного впровадження основних принципів клінічної 

етики та деонтології у професійну підготовку студентів-медиків та висвітлюється вагома та визна-

чальна роль особистості викладача в цьому процесі. 

 

Keywords: clinical ethics, deontology, iatrogeny, professional training, medical students. 

Ключові слова: клінічна етика, деонтологія, ятрогенія, професійна підготовка, студенти-медики. 
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The modern reform of Ukrainian pedagogical ed-

ucation involves increased attention to the teacher's 

moral culture, his inner world. The ability to understand 

and accept the main principles, categories of pedagogi-

cal and medical ethics in the context of their humanistic 

content is one of the essential components of the pro-

fessional activity of medical university teachers. Con-

temporaneity requires that the teachers of the higher ed-

ucational institutions have close professional contacts 

with students in order to establish appropriate pedagog-

ical communication. During such communication, the 

teacher influences the students not only with his 

knowledge, but also with his character traits, features 

of the emotional sphere, life experience and worldview. 

In moral terms, the teacher himself should be the way 

he wants to make the future medicals and the way he 

himself dreams to see his physician [1-4]. 

Currently, in medicine, deontology is understood 

as the doctrine of duty, the science of the moral, aes-

thetic and intellectual appearance of a person who has 

devoted himself to caring for the health of others, as 

well as about what should be the relationship between 

doctors, patients, and their relatives, likewise between 

colleagues on the medical team, and entire institutions 

involved in the struggle for people's lives and health [2, 

3]. 

There is a certain internal connection between de-

ontology and ethics, and this is understandable, because 

duty, justice, conscience and honor, ideas about good 

and evil, and integrity are ethical categories. The teach-

er's moral culture, his personal observance of ethics is 

one of the directions of education, closely related to de-

ontology, its goals and their practical implementation. 

Certain deontological norms and rules are, of 

course, characteristic of other professions, but it is dif-

ficult to find such a type of human activity as medicine, 

where a doctor, in the literal sense of the word, "holds 

in his hands" the life and death of a person and is con-

nected with his personality, spiritual, moral ideas, rela-

tionships in the family and society. 

Just as deontology can not provide recipes for all 

the various situations that arise in medical practice, so 

teachers are not able to simulate all the possible scenar-

ios of the future physician’s activity, because every pa-

tient is a person with a certain attitude towards the dis-

ease and medical staff. The scope of medical deontol-

ogy includes issues related to treatment tactics, doctor-

patient relationships, the concept of medical confiden-

tiality, collegiality of doctors, etc [5-7]. 

Nowadays, the latest achievements of medical sci-

ence and technology force us to look at the traditional 

norms of medical deontology in a slightly different 

way. The well-known version of the "doctor-patient" 

relationship is being replaced by the new "doctor-inter-

mediate link (laboratory, device)-patient", however the 

patient's need for a sensitive physician’s attitude, for his 

empathy, which inspires reasonable hopes, has not de-

creased. Therefore, physicians should always remem-

ber this. Technological progress, and the model of med-

icine, that is changing for today, should not relegate the 

patient's personality to the background. Medicine has 

always been and should always remain personal medi-

cine, medicine for a specific person [2, 5-10]. 

Pedagogical skill is also always individual, it 

comes with experience, knowledge and understanding 

of the system, specifics of the subject. The mastery of 

a teacher depends on qualifications and everyday ped-

agogical, scientific and clinical improvement. But a 

huge role is played by students' ability to study, their 

intellectual level. This determines the level of mutual 

requirements in the student-teacher pair. A positive 

connection is noted: the student has more abilities, 

greater professional demands, more motivation to im-

prove cooperation between the teacher and the student. 

With the presence of many narrow specialties in 

medicine, the responsibility for one patient often falls 

on many specialists who examine and treat him. Nar-

row specialization in medicine, with the ever-increas-

ing level of modern technologies, on the one hand, may 

cause some doctors to underestimate the accompanying 

pathology (comorbidities) and the importance of the 

opinion of doctors of other specialties, and on the other 

hand, to underestimate their own responsibility for the 

patient. Taking this into account, teachers should focus 

more on the issues of interdisciplinary integration 

within their subjects. 

Iatrogeny remains an actual problem of deontol-

ogy. The causes of iatrogenic diseases are diverse: the 

doctor's careless conclusions and remarks, wide access 

to medical information via the Internet and the patient's 

attempt to independently interpret symptoms, labora-

tory test results, etc., often the doctor's inability to ade-

quately explain a specific situation. 

In order to prevent further iatrogenic effects on the 

patient, the teacher personally have to clearly fulfill the 

main rules of medical deontology: be attentive, re-

strained, fair and benevolent both to the student and to 

the patient in the practical part of the lesson. The 

teacher needs to constantly emphasize on the necessity 

to promote shared decisions-making based on a mutual 

respect and taking into account patient's believes, con-

cerns and expectations to increase compliance and im-

prove treatment outcomes. Also crucial for the students 

is to know that a highly moral physician must always 

have the courage to admit their mistakes in order to cor-

rect them timely and avoid further harm to patient [7, 

8].  

Appearance is of particular importance for a mod-

ern teacher (his image-character): facial expression, in-

tonation of voice, friendliness, clothes. All this is the 

external side, and the internal (contents) are the 

worldview of the teacher, emotional intelligence, ide-

als, and value orientations. The worldview of the 

teacher also reflects his moral qualities such as tact, tol-

erance, sincerity, openness. Students, youth are the fu-

ture of any society, and by trying to get to know and 

understand young people, we try to influence tomor-

row. 

Modern students are adults who are very good at 

sensing falsehood both in words and in actions. By 

mastering medical education, young people acquire the 

latest special knowledge, but their socialization and re-

finement take place in extremely unfavorable condi-

tions of erosion of moral criteria and often, unfortu-

nately, loss of spiritual landmarks. Only the personality 
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of a dedicated teacher, a true patriot of the state can in-

fluence this. A sincere interest in the medical student's 

personality and understanding of own involvement in 

the carrier of their students is also extremely important 

[8-10]. 

We consider it crucial to constantly receive feed-

back from the students. This gives an additional incen-

tive for self-improvement and the possibility, if neces-

sary, of timely correction of the teaching style. 

Therefore, the teachers of the higher educational 

institution in their work must first of all be guided by 

the main principle of modern pedagogy – the combina-

tion of requirements for the student with real respect for 

his personality. In lectures and practical classes in the 

clinic, medicals-pedagogues teach students ethics and 

morality based on specific examples of treating the pa-

tients, on their own believes, and on the examples of 

outstanding humanist scientists. Nowadays, the social-

ization of young people takes place against the back-

ground of war, therefore the educational process as the 

main pedagogical component of the socialization of the 

future medicals should become a real and significant 

countermeasure to the negative influence of the present. 

Ukraine, more than ever, needs highly moral and 

skilled professionals. 
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Abstract. 

Modern higher medical education in Ukraine is aimed at forming the abilities and skills of students with the 

further goal of mastering a specialty. High-quality training of qualified specialists requires a creative approach of 

medical university teachers to the choice of content, forms, methods and means of education, maximum use of the 

achievements of modern pedagogical science and new pedagogical technologies. Currently, a large number of 

learning technologies have been developed, which prompts theoretical generalization, analysis, classification and 

selection of optimal ones. The process of using traditional and introducing new (innovative) learning technologies 

proceeds spontaneously, which determines the relevance of this topic.  

Анотація. 

Сучасна вища медична освіта в Україні направлена на формування вмінь та навичок студентів з по-

дальшою метою оволодіння спеціальністі. Якісна підготовка кваліфікованих спеціалістів потребує твор-

чого підходу викладачів медичних університетів до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, 

максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки та нових педагогічних технологій. 

Нині розроблено велику кількість технологій навчання, що спонукає до теоретичного узагальнення, ана-

лізу, класифікації та вибору оптимальних. Процес використання традиційних і впровадження нових (ін-

новаційних) технологій навчання протікає стихійно, що обумовлює актуальність даної теми. 
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Introduction.  

Modern life is developing at a much faster pace, 

as a result of which the system of vocational education 

must develop and change. A new system of education 

is being formed in Ukraine, which is focused on enter-

ing the world educational space, accompanied by sig-

nificant changes in pedagogical theory and practice of 

the educational process. This leads to the emergence of 

educational innovations that are designed to change the 

educational process. Therefore, the teacher, even the 

most talented, can no longer be the only source of in-

formation. Traditional education with its authoritarian-

ism, focus on the average student, the advantage of re-

productive activity over search does not meet the re-

quirements of the time [1-3].  

Each teacher must independently implement ef-

fective forms and modern teaching methods. Usually, 

the best assimilation of new material occurs in the pro-

cess of active student activity, provided that elements 

of novelty are introduced into it. We emphasize the im-

portance of using special mnemonic tools, ie means of 

memorizing and storing information. These include: se-

mantic grouping of material, selection of the main idea, 

drawing up a plan, synopsis, logical schemes, high-

lighting the main connections and relationships.  

Innovative activity of a high school teacher related 

to the design and implementation of innovative tech-

nologies. It will be effective if it has a system of prog-

nostic, design, constructive, organizational, communi-

cative, reflective, analytical and other skills.  

The main emphasis in modern education is on the 

transition from traditional model of higher medical ed-

ucation, which was dominated by information-accumu-

lative principles to a personality-oriented model, from 

broadcast knowledge to the ability to use this 

knowledge [3,4]. At the Department of Internal Medi-

cine and Clinical pharmacology and Оccupational dis-

eases in the preparation of students 5 and 6 courses to 

solve this problem have been implemented methods of 

problem-based learning. Its characteristic features are 

the organization of learning by self-acquisition of 

knowledge in the decision-making process educational 

problems, development of creative thinking and cogni-

tive activity of students. The proposed technology of 

problem-based learning is not particularly variable, as 

the inclusion of students in the active cognitive activity 

is based on a number of stages, which should be imple-

mented gradually and comprehensively. An important 

component of problem-based learning is to create a 

problem situation. Her clear understanding completes 

the first stage. In the second stage of solving the prob-

lem ("closed") the student analyzes the knowledge 

which he has, realizes that they are not enough to get an 

answer, and actively participates in the process their 

search. The third stage ("open") is directed to acquire 
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in various ways the knowledge needed to solve the 

problem. It ends with the thought ("I know how to do 

it!"). Application in the process of learning the above 

consistent stages of obtaining theoretical knowledge 

and consolidation practical skills form professional and 

general cultural competencies of a medical specialist, 

allows to determine the priority of an individual ap-

proach in the training of a clinician. That is why at the 

Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacol-

ogy and Occupational Diseases, by decision profile 

therapeutic methodical commission, practical classes in 

internal medicine are gradually acquiring new forms. 

At the department in the preparation of 5th and 6th year 

students widely introduced method of "business game" 

- imitation of professional activity in the conditions as 

close as possible to real [6]. The purpose of the cogni-

tive game is to assess the complexity knowledge of stu-

dents, imitation of professional activity of the doctor-

therapist, stimulation of mental activity of students. The 

essence of the game is to establish the correct diagnosis 

on the basis of complaints, medical history, wording 

preliminary diagnosis, analysis of the results of addi-

tional examinations, as well as the choice of treatment 

tactics and means of preventing the development of a 

pathological condition. 

The duration of the game for one group is 20 

minutes, for the academic group - 1 hour. 5 students 

take part in the game, one of them assumes the role of 

patient, and the last four constitute a medical council to 

establish final diagnosis. Before the game the teacher 

shows the "patient" a card with a diagnosis that it will 

mimic (the nosological unit should correspond to pre-

viously studied topics). For other participants in the 

game, it remains unknown. The "patient" has 5 minutes 

to reflect on possible complaints, the history of the de-

velopment of "his illness", to prepare for clarifying is-

sues of the council. Dialog the game begins with the 

"patient" presenting his complaints to the medical 

council without detailing. For the correct definition of 

"doctors" of the previous diagnosis details of com-

plaints, anamnesis diseases that are possible only in the 

presence of a certain level of knowledge. The teacher 

performs controlling, directing, evaluating functions. 

After the first stage of the business game, each member 

of the council has an independent decide on a prelimi-

nary diagnosis, with the necessary additional methods 

of examination, records it on a sheet of paper. 

In the second stage of the game, the teacher 

demonstrates to the council the results of additional sur-

vey methods "Patient", offers to determine the final di-

agnosis collegially through discussion. The result of a 

business game is not just a definition correct diagnosis, 

but also a detailed analysis of erroneous results. This 

allows not only to assess the completeness of the ac-

quired knowledge, but also to determine the most vul-

nerable points that need to be emphasized attention. In 

the course of a business game, students appear motive 

for active search of diagnostic information according to 

the role performed by it, the skill of work with the re-

ceived information is developed. 

Conclusions. Thus, modern innovative learning 

technologies involve not just the acquisition of 

knowledge, but a creative attitude to them, contribute 

to the formation and education of an educated, creative, 

professionally qualified specialist. Of course, innova-

tive learning technologies remain a way to improve the 

quality of vocational education. They provide an oppor-

tunity to differentiate and individualize the learning 

process. Form the internal motivation for active percep-

tion, assimilation and transmission of information and 

the formation of communicative qualities of students, 

activate mental activity.  
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Анотація.  

Зміст освіти в умовах сьогодення має особливе значення. Він має забезпечити необхідні знання та 

компетентності для життя людини у сучасному світі. У статті розкрито зміст поняття «компетен-

тність». Розглянуто основні підходи до тлумачення сутності зазначеного поняття. Показано, що спі-

льним для всіх спроб є розуміння компетентності як специфічної здібності або здатності індивіда, необ-

хідної для успішного задоволення індивідуальних і соціальних потреб, для ефективного розв’язання поста-

влених завдань і проблем, що виникають в реальних ситуаціях повсякденного життя, виробничої та 

суспільної діяльності. Проаналізовано особливості формування компетентностей в умовах трансформа-

ції змісту початкової освіти. 

Abstract. 

The content of education is of particular importance. It should provide the necessary knowledge and compe-

tencies for life in the modern world. The article reveals the content of the concept of «competence». The main 

approaches to the interpretation of the essence of this concept are considered. It is shown that common to all 

attempts is the understanding of competence as a specific ability or ability of an individual necessary to success-

fully meet individual and social needs, to effectively solve problems and problems that arise in real situations of 

everyday life, production and social activities. Analyzes the peculiarities of competence formation in the context 

of the transformation of the content of primary education. 
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Початкова освіта – це перший освітній рівень, 

на якому закладаються основи загальноосвітньої 

підготовки учнів. У зв’язку з цим вкрай важливим 

завданням навчання в початковій школі у світлі ре-

алізації концепції НУШ є не лише формування у 

школярів певних знань, загальнонавчальних умінь 

та навичок, а й забезпечення подальшого станов-

лення особистості молодшого школяра, розвитку 

його розумових здібностей, і в першу чергу – нав-

чанні дітей творчо і самостійно мислити. Мислення 

та розумовий розвиток учнів здійснюється в органі-

чній єдності з формуванням у них дійових знань.  

Формування цінностей, розвиток необхідних 

компетентностей та наскрізних умінь молодших 

школярів сьогодні посідають важливе місце у змісті 

початкової освіти. Не підлягає сумніву той факт, 

що людина, яка володіє чітко сформованими уста-

новками (зацікавленість у змінах та інноваціях, 

критичний світогляд, почуття солідарності, по-

чуття відповідальності та моральна самостійність), 

і яка за потреби знає, як знайти нову інформацію, 

виявляється й краще готовою до отримання своєї 

культурної та професійної підготовки.  

Науковці наголошують, що смислом і метою 

сучасної освіти повинна стати людина у постійному 

розвитку, її духовне становлення, гармонізація її ві-

дносин з собою та іншими людьми, зі світом. При 

такому підході, на думку Т.М. Степанової зміст 

освіти визначають не знання, а суб’єкт, який має 

свободу вибору змісту освіти для задоволення своїх 

освітніх, духовних, культурних, життєвих потреб, 

що позначається на становленні його індивідуаль-

ності, можливості самореалізації в культурно-істо-

ричному просторі [7].  

Науковці наголошують, що початкова освіта 

на сучасному етапі не повинна обмежуватися лише 

наданням учням міцного запасу знань та вихован-

ням інтересу до подальшого навчання; вона також 

повинна формувати ставлення та цінності, які охо-

плюють духовне життя особистості. Такі особисті-

сні якості, як розсудливість, почуття відповідально-

сті, щедрість, чутливість та дух незалежності так 

само важливі, як й інтелектуальні можливості, зок-

рема здатність визначати центральне питання, уза-

гальнювати відповідним чином, розрізняти цілі та 

засоби, співставляти причину та наслідки тощо.  

Однією із тенденцій оновлення змісту почат-

кової освіти й узгодження його із сучасними потре-

бами, інтеграцією до європейського та світового 

освітнього простору є орієнтація освітніх програм 

на набуття учнями наскрізних вмінь, ключових та 

предметних компетентностей і на визначення ефе-

ктивних механізмів їх запровадження. 

Зростаюче значення ключових компетентнос-

тей підкреслюється також іншими тенденціями: 

швидкою еволюцією та мобільністю робочого 

світу, зростаючою кількістю практичних проблем, 

які потрібно вирішувати тощо. Цей зовнішній тиск 
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системи поєднується з іншим, внутрішнім, діючи в 

тому ж напрямку: учні, батьки та ті вчителі, які зда-

тні бачити за горизонтом власного предмета, все бі-

льше відчувають потребу в навчанні, зосередже-

ному не лише на основоположних понять, але та-

кож на навичках, які можуть забезпечити 

оволодіння отриманими знаннями, їх збагачення та 

оновлення. Ця тенденція чітко виражена, насампе-

ред, на рівні освітніх цілей та завдань.  

Природа компетентності полягає в тому, що 

оптимальні результати у вирішенні проблем мо-

жна одержати лише у випадку глибинної особи-

стісної зацікавленості людини. Повноцінно мо-

жуть жити та працювати лише ті люди, які здатні 

зробити самостійний вибір і прийняти самостійне 

рішення. 

Саме ці обставини зумовлюють необхідність 

оволодіння ключовими компетентностями, які да-

ють особистості можливість реалізовувати в житті 

пізнавальний (обсяг і якість інформації, способи 

оволодіння знаннями, вмінням вчитися, підходом 

до знань як інструменту розв’язання життєвих про-

блем), духовно-моральний (етичні норми, смисло-

життєві та духовні цінності, життєві стратегії, цілі, 

переконання), творчий (наявний репертуар вмінь та 

навичок, здібностей до творчих, продуктивних та 

репродуктивних дій, міра їх реалізації у певній 

сфері діяльності та спілкуванні), комунікативний 

(культура спілкування, діалогу, толерантність, ха-

рактер та міцність контактів з людьми, багатство 

системи і репертуару соціальних ролей, які виконує 

особистість), естетичний (рівень та інтенсивність 

художніх потреб та інтересів особистості) потенці-

али. Всі вони компетентнісно спрямовують процес 

розвитку та саморозвитку особистості.  

«Словник іноземних мов» пояснює «компетен-

тність» як володіння знаннями, які дозволяють су-

дити про будь-що, висловлювати вагому авторите-

тну думку [5, с.281]. 

Словник української мови дає таке визна-

чення: компетентний – це той, хто «має достатні 

знання в якій-небудь галузі, з чим-небудь добре обі-

знаний, тямучий, ґрунтується на знанні, кваліфіко-

ваний» [6, с.250]. Тлумачний словник сучасної ук-

раїнської мови за редакцією В. Бусела розглядає 

компетентність як певну суму знань особиcтості, 

яка дозволяє їй судити про що-небудь, висловлю-

вати переконливу, авторитетну думку [1].  

В. Шапар у сучасному тлумачному психоло-

гічному словнику дає таке визначення: «компетен-

тність – психосоціальна якість, яка означає силу і 

впевненість, що виходить із почуття власної успіш-

ності й корисності, які дають людині усвідомлення 

своєї спроможності ефективно взаємодіяти з ото-

ченням» [8, с. 202].  

Філософське поняття позначає компетентність 

як інтегральну властивість особистості, яка харак-

теризує її прагнення і здатність (готовність) реалі-

зувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, осо-

бисті якості тощо) для успішної діяльності у визна-

ченій галузі. На думку філософів, ключові 

компетентності – це група базових цінностей, від 

яких залежить успішність життя особистості в май-

бутньому і які збігаються з принципами головних 

теорій моралі сучасного суспільства: досягнення 

успіху, вибір власного напрямку самореалізації в 

житті, розуміння себе й власного внутрішнього 

світу, глибокі особистісні стосунки.  

Дж. Равен визначає компетентність як можли-

вість установлення зв’язку між знаннями й ситуа-

цією, як здатність знайти, виявити знання й дію 

(процедуру), які можна застосувати до розв’язання 

проблеми (соціальної ситуації). У своїй книзі «Ком-

петентність у сучасному суспільстві, виявлення та 

розвиток» він розглядає компетентність як явище, 

«яке складається з великої кількості компонентів, 

багато з яких відносно незалежні один від одного, 

… деякі відносяться до когнітивної сфери, а інші – 

до емоційної, …. Ці компоненти можуть заміщу-

вати один одного як складові ефективної поведі-

нки» [4, с. 253].  

Українські вчені О. Савченко, О. Пометун, 

О. Овчарук по-різному тлумачать поняття компете-

нтності. Найбільшого поширення у вітчизняній на-

уковій літературі набуло визначення компетентно-

сті як «сукупності знань і вмінь, необхідних для 

ефективної професійної діяльності: уміння аналізу-

вати, передбачати наслідки професійної діяльності, 

використовувати інформацію».  

Л. Сохань вказує, що «компетентність – це зда-

тність людини вирішувати життєві проблеми, що 

ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях» [3, с. 7]. 

Н. Гавриш описує компетентність як особисті-

сну, складну якість індивіда, що характеризує дос-

татню його обізнаність, умілість, вправність у пев-

ному колі питань. Отже, на думку автора, компете-

нтність – це особистісна характеристика, а 

компетенція – коло питань, за якими цю характери-

стику визначають. Компетенції є важливим компо-

нентом структури особистості, в яких фокусується 

її життєвий досвід, здобутий особистістю в діяль-

ності, взаємодії та спілкуванні [2].  

Компетентність – це синонім понять «поінфо-

рмованість», «обізнаність», «досвідченість», «авто-

ритетність», що конкретизується щодо різних галу-

зей (соціальної, культурної, комунікативної, життє-

вої, інформаційної, професійної, громадянської та 

ін.). Отже, компетентність – це загальна характери-

стика особистості, яка відображає високий рівень 

знань (умінь, навичок) та досвіду, компетенція – це 

коло питань, у яких особистість є обізнаною і на ос-

нові чого їй може бути надане коло обов’язків та 

повноважень. 

Висновки. Одним зі шляхів оновлення змісту 

освіти й узгодження його із сучасними потребами, 

інтеграцією до європейського та світового освіт-

нього простору є орієнтація навчальних програм на 

набуття ключових компетентностей і на створення 

ефективних механізмів їх запровадження. 

Суть нової української школи полягає в пере-

ході від школи, де дітей напихають знаннями, до 

школи компетентностей ХХІ століття, школи для 

життя. Тобто вона буде давати не лише знання, а 
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знання з умінням їх застосовувати. Це вимога но-

вого змісту освіти, нових методик викладання вчи-

телів і нового освітнього середовища. 
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PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS AS THE PRIMARY ENVIRONMENT FOR THE 

SOCIALIZATION OF A PRE-SCHOOL CHILD 

 

Анотація. 

У статті проаналізовано особливості соціалізації дитини в умовах закладів передшкільної освіти. 

Обґрунтовано значення дошкільного віку в подальшій соціалізації особистості. Охарактеризовано основні 

фактори соціалізації цього вікового періоду. Визначено пріоритетні завдання соціального розвитку ди-

тини в закладах передшкільної освіти. Проаналізовано умови ефективності соціального виховання ди-

тини дошкільного віку. Охарактеризовано показники успішного соціального розвитку дошкільника. Обґру-

нтовано основні підходи до процесу соціалізації дитини дошкільного віку у закладах перешкільної освіти. 

Розглянуто підходи до визначення механізмів сприяння особистісному розвитку дошкільнят у сприятли-

вому соціальному контексті, пов’язаному з активізацією в освітньому процесі дитячого співтовариства. 

Abstract. 

The article analyzes the peculiarities of child socialization in preschool education institutions. The 

importance of preschool age in the further socialization of the individual is substantiated. The main factors of 

socialization of this age period are characterized. The priority tasks of the child's social development in preschool 

education institutions have been determined. The conditions of the effectiveness of social education of preschool 

children are analyzed. The indicators of successful social development of a preschooler are characterized. The 

main approaches to the process of socialization of preschool children in pre-school education institutions are 

substantiated. Approaches to determining the mechanisms of promoting the personal development of preschoolers 

in a favorable social context related to activation in the educational process of children's society are considered. 

 

Ключові слова: соціалізація, дошкільний вік, соціальне середовище, дошкільний навчально-виховний 
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Актуальність теми дослідження. Проблема 

соціалізації дітей набуває особливої актуальності. 

Соціалізація дітей дошкільного віку є тривалим та 

багатоаспектним процесом. Заклад и передшкіль-

ної освіти як потужна соціально-педагогічна сис-

тема входить до складу соціального інституту без-

перервної освіти і, виступаючи його важливою лан-

кою, покликаний результативно вирішувати 

проблему соціалізації дітей дошкільного віку, а 

саме, надання дитині допомоги в процесі оволо-

діння соціальним досвідом і входження в систему 

соціальних відносин. 

Аналіз літератури. Теоретичне основою для 

успішного розв’язання завдань нашого дослі-

дження, присвяченого формуванню у дітей дошкі-

льного віку позитивного ставлення до закладів пе-

редшкільної освіти як вагомого показника й водно-

час чинника первинної соціалізованості, становлять 

наукові праці психологів (вони дають змогу окрес-

лити процес становлення особистості в ранньому 

онтогенезі), соціальних педагогів (для врахування 

своєрідності різних соціальних інститутів як чин-

ників соціалізації дітей) та педагогічні дослі-

дження, в яких представлено сучасні теорії вихо-

вання дітей раннього і дошкільного віку. 
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У розроблення проблеми соціалізації, її сутні-

сної характеристики та змістовного наповнення 

значний внесок зробили іноземні і вітчизняні фахі-

вці: Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Д. Дьюи (щодо роз-

робки суб’єкт-об’єктної концепції соціалізації осо-

бистості); Дж. Хоуманс (щодо суб’єкт-суб’єктного 

підходу соціалізації особистості); Д. Томпсон, Т. 

Парсонс, Дж. Баллантайн, Э. Мак Нейл, Дж. Е. 

Перри, Р. Хевигхєрст (щодо проблем соціалізації 

особистості в зарубіжній науці) та інші []. 

Зокрема, проблема соціалізації особистості 

широко представлена працями соціологів (М. Бу-

гле, Г. Гіддінгс, Г. Лебон, І. Кон, М. Лукаше-

вич,С. Разуваєв, Г. Тард та інші), психологів (Л. Ви-

готський, В. Кудрявцев, Д. Фельдштейн), соціаль-

них педагогів (В. Абраменкова, Н. Голованова, І. 

Звєрєва, А. Капська, С. Курінна, Г. Лактіонова, 

А. Мудрик, С. Харченко та інші). Різні аспекти со-

ціалізації індивіда та впливу соціального середо-

вища на її перебіг висвітлюються у працях І. Беха, 

В. Зеньковського, Т. Кравченко, Л. Куликової, М. 

Лукашевича, І. Печенко, Б. Братуся. Не меншими є 

наробки вітчизняних науковців: І. Беха, О. Сухом-

линської (щодо соціального виховання і духовного 

розвитку особистості); А. Богуш, Р. Буре, Н. Гав-

риш, О. Кононко, В. Кузьменко, С. Кулачківська Т. 

Піроженко (щодо всебічного розвитку особистості 

дошкільника). Особливий інтерес вони становлять 

у зв’язку з дослідженням сутності та особливостей 

соціального розвитку дитини в умовах сьогодення 

[1]. 

Аналіз сучасних досліджень в галузі дошкіль-

ного дитинства (Л. Артемова, А. Богуш, З. Бори-

сова, Н. Гавриш, І. Кіндрат, О. Кононко, С. Лади-

вір, В. Оржеховська, З. Плохій, Т. Поніманська, 

В. Постовий та інші) свідчить про інтенсивні по-

шуки вчених і практиків щодо оновлення змісту 

освіти й виховання дітей, реалізації особистісно 

орієнтованих виховних технологій, організаційно-

педагогічних умов функціонування освітніх закла-

дів різних типів і профілів, психолого-педагогічних 

умов оптимального розвитку дітей у сім’ї і дошкі-

льних закладах. Г. Бєлєнької, Н. Гавриш, Н. Кир-

ста, Н. Лисенко, Ю. Приходько, І. Сіданіч, П. Щер-

бань та інших свідчить про наполегливі пошуки 

вченими ефективних механізмів соціального вихо-

вання та соціалізації дітей в умовах закладу дошкі-

льної освіти [1]. 

Мета статті – дослідити особливості соціалі-

заційного процесу дитини в умовах закладів перед-

шкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних 

умовах дошкільна освіта перебуває на важливому 

етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. 

Вона має свою унікальність та специфічність, які 

відрізняють її від інших освітніх ланок та виявля-

ються в різноманітті її проявів. Зокрема, альтерна-

тивні заклади передшкільної освіти вирізняють мо-

більність, швидкість реагування на сучасні запити 

дитини, адже особливістю освітньо-виховного про-

цесу закладів передшкільної освіти є їх побудова на 

принципах дитячої зацікавленості. Все це можна 

реалізувати у закладі лише за умови наявності тво-

рчого, інноваційного потенціалу педагогічного ко-

лективу. Більшість колективів в альтернативних за-

кладах передшкільної освіти можна сміливо відне-

сти до когорти людей, яким не байдуже майбутнє 

нашої країни, адже саме в цих закладах дитина з ра-

дістю розвиває свої творчі здібності та соціалізу-

ється, а не просто опановує знання. Педагоги в та-

ких закладах враховують у своїй діяльності, що су-

часні діти – не сліпі виконавці чужої волі, і сьогодні 

саме вони регулюють розвиток закладу, адже стрі-

мкі зміни технологій у наш час призводять до того, 

що вихованці не бажають обирати між традицій-

ними формами дозвілля, вони прагнуть нових су-

часних форм діяльності.  

Для означення проблеми нашого дослідження 

в першу чергу звернімося до навчального словника-

довідника «Соціологія. Терміни поняття персоналії 

де дається визначення поняттю «соціальне середо-

вище». Зокрема в ньому зазначається. Соціальне се-

редовище це суспільні матеріальні та духовні 

умови що оточують людину забезпечують її існу-

вання формування і діяльність. Соціальне середо-

вище як постійне джерело поповнення особистого 

досвіду знань людини є тим об’єктивним чинником 

що визначає спрямованість життєвих потреб інте-

ресів цінностей реальну поведінку особи процес її 

самовизначення і самореалізації [17].  

У найширшому розумінні під соціальним сере-

довищем розуміють всю соціальну дійсність дер-

жаву суспільство у більш вузькому середовище яке 

безпосередньо оточує дитину і тим самим впливає 

на її розвиток формування характеру інтересів на-

хилів ціннісних орієнтацій тощо. Виходячи з такого 

розуміння природи людини її поведінка і діяльність 

формування всіх її психологічних функцій нерозри-

вно пов’язані з навколишнім середовищем і зумов-

люється ним. Процес соціального розвитку дитини 

починається з раннього дитинства і проходить у пе-

вному соціальному середовищі. 

Віддаючи належну роль впливу на соціаліза-

цію дитини дошкільного віку макросередовищу та 

мезосередовищу необхідно зазначити що найбіль-

ший соціалізуючий вплив на особистість на нашу 

думку здійснює мікросередовище сім’ї та в закла-

дах освіти. В чому ж полягає їх вплив на соціаліза-

цію особистості дитини, яким чином він відбува-

ється. 

Головним завданням батьків та педагогів ви-

ступає пошук засад гармонізації суспільних та осо-

бистісних інтересів вихованців, їхніх актуальних 

особистісних позицій та майбутніх соціальних пер-

спектив. Виходячи з цього, в сучасних умовах від-

бувається становлення та розвиток теорії і практики 

соціально-педагогічної діяльності в різних освітніх 

та інших установах, організаціях, об’єднаннях, в 

яких перебуває дитина [2].  

На думку багатьох вчених, перші роки життя – 

це важливий період для соціального, особистісного 

та інтелектуального розвитку. Саме в дитинстві в 

людини починає формуватися самосвідомість, за-

кладаються перші уявлення про самого себе і фор-

муються моральні та соціальні норми. 
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Сучасна соціокультурна ситуація висуває пе-

ред педагогічною наукою потребу переосмислення 

й перегляду звичних настанов у соціалізації та ви-

хованні підростаючої особистості, зокрема цілей 

соціалізації особистості в період дошкільного ди-

тинства, а також завдань педагогічного впливу на 

конкретну особистість дитини-дошкільника. Тому, 

на думку науковців, щодо соціалізації правильніше 

застосовувати категорії «основна функція» або «ре-

зультат» як «рівень або стан об’єкта соціалізації, 

який повинен бути досягнутий у результаті соціалі-

зації». Основну функцію соціалізації розуміють як 

«досягнення такого рівня розвитку людини, коли 

вона має змогу активно функціонувати як повноп-

равний член суспільства».  

Міжнародні та вітчизняні державні нормати-

вно-правові документи одним із головних напрямів 

соціальної світової та державної політики визнача-

ють стратегічний курс на забезпечення життєздат-

ності дитини дошкільного віку, що передбачає ус-

пішну її адаптацію та функціонування в соціаль-

ному середовищі. Прийняття Закону «Про 

дошкільну освіту» та дає новий імпульс розвитку 

дошкільної освіти. Стаття 4 Закону звучить так: 

«Дошкільна освіта є обов’язковою первинною 

складовою системи безперервної освіти в Україні». 

Цим законодавчо визнано самоцінність дошкіль-

ного віку як надзвичайно важливого і неповторного 

періоду в розвитку особистості [16].  

Враховуючи, що нині близько 60% дошкільни-

ків з різних причин не відвідують заклади дошкіль-

ної освіти, а переважна більшість батьків потребу-

ють спеціальної методичної, діагностичної допо-

моги для здійснення освітньо-виховних функцій 

(особливо в підготовці дітей до школи) на держав-

ному рівні врегульовується таке важливе питання 

сьогодення, як пошук ефективних організаційних 

підходів до впровадження нових форм здобуття 

дітьми дошкільної освіти. Реалізувати це складне 

завдання можна спільними зусиллями як управлін-

ців, так і практиків. Як відомо, Міністерством 

освіти і науки України вже дано певні орієнтири 

щодо варіативних організаційних форм роботи з 

дітьми, які відвідують і не відвідують дошкільні за-

клади. Ці орієнтири та наявний практичний досвід 

дають можливість визначити найбільш ефективні 

нові форми організації дошкільної освіти:·групи 

короткотривалого перебування дітей; центри роз-

витку дітей і т.д. 

В Україні варіативні організаційні форми ро-

боти з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, 

тільки починають складатися. Для збереження сис-

теми дошкільної освіти конче потрібно шукати 

нові, економічно доцільні форми організації. І це не 

тільки реально, а й перспективно, тому що 

з’явиться можливість економити бюджетні кошти, 

зменшити оплату батьків за послуги дошкільних за-

кладів, котрі стануть доступними для широких 

верств населення. 

Науковці підкреслюють роль соціального та 

культурного середовища, в якому перебуває дитина 

(С. Гессен). Зокрема, поділяючи соціальне середо-

вище на близьке і віддалене на підставі інтенсивно-

сті контактів, сучасний дослідник І. Підласий наго-

лошує, що дитина досягає вищого рівня розвитку 

там, де близьке й далеке оточення надає їй най-

більш сприятливі для цього умови [5]. 

Незважаючи на унікальну роль родинного ви-

ховання і сім’ї як інституту соціалізації, науковці 

наголошують на неможливості тривалий час зали-

шати незмінною ситуацію соціального виховання, 

стверджують, що сприятливі умови для усвідом-

лення дитиною себе людиною, ознайомлення з но-

рмами і правилами людської поведінки створю-

ються саме в закладах освіти. Науковці підкреслю-

ють важливість забезпечення наступності між 

сімейним і суспільним вихованням в поступовому 

розширенні соціального досвіду дитини, оволо-

дінні нею повною мірою сімейними стосунками і 

нормами, засвоєнні елементів соціальної компетен-

тності, головних законів людського гуртожитку, за-

кладенні основ формування системи ставлень до 

себе, до людського та природного оточення (О. Ко-

нонко, К. Крутій, Т. Науменко, І. Макаренко, 

В. Паніна та інші). Цього можна досягти через ство-

рення таких умов у культурному середовищі кра-

їни, коли дитина почуває себе людиною, бажаним 

членом родини, жителем вулиці, міста, країни. Со-

ціальне виховання має відкрити дитині світ, у який 

вона прийшла, визначити її шлях через сімейну ку-

льтуру до національної і спрямувати далі до загаль-

нолюдської [4]. 

Створення технологій соціального станов-

лення дитини, їх практична реалізація щодо вве-

дення її в соціальну дійсність має здійснюватися на 

глибокому знанні і правильному використанні як 

психологічних закономірностей функціонування і 

розвитку особистості в період дошкільного дитинс-

тва, так і особливостей сучасного соціального сере-

довища, в якому живе і зростає як особистість ди-

тина дошкільного віку і яке слугує своєрідним «ма-

теріалом» для процесу її соціалізації. Тому сучасні 

заклади передщкільної освіти повинні стати «інсти-

тутом соціалізації», призначення якого – забезпе-

чити фізичну, психологічну і соціальну компетент-

ність дитини від народження до шести-семи років, 

можливість адаптації до унормованого існування 

серед людей, сформувати ціннісне ставлення до 

світу, навчити особистісного існування, озброїти 

елементарною наукою і мистецтвом життя. 

Простір освіти сьогодні дедалі більше запов-

нюється імперативом гуманізму і демократизації, 

визнанням пріоритетними загальнокультурних та 

національних цінностей та відповідної сукупності 

соціально значущих якостей особистості. Це, у 

свою чергу, вимагає обґрунтування аксіологічних 

орієнтирів освітнього процесу. Звідси постає про-

блема пошуку ефективних способів набуття дити-

ною соціального досвіду, ціннісних орієнтацій, ус-

падкування духовних надбань українського народу, 

а отже, осмислення педагогічних основ соціалізації 

[6]. 

Створення необхідних соціальних моральних 

та психологічних умов для повноцінного життя ди-

тини, оптимального її розвитку, підготувати її до 
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соціальної активності, ініціативних та творчих зве-

ршень, сформувати соціальну впевненість – одне з 

основних стратегічних завдань дошкільної освіти. 

Тому заклади передшкільної освіти повинні відіг-

равати особливу роль у процесі соціалізації дитини. 

Насамперед ця роль полягає у: становленні соціаль-

ного досвіду, соціальної компетентності дитини; 

забезпеченні її поінформованості; формуванні пев-

ної моделі соціальної поведінки, здатності бути 

адекватним ситуації, вимогам та очікуванням авто-

ритетного дорослого; розвитку соціальних потреб, 

мотивів поведінки та діяльності. 

Основними напрямами соціального розвитку 

дитини є: засвоєння правил міжособистісних взає-

мин; взаємодія суб’єкта з предметом у світі постій-

них речей. 

Умовами соціального розвитку дитини є:посе-

редництво дорослого; рівноправне партнерство з 

однолітком; збагачене освітнє середовище, наси-

чене діяльністю та взаємодією з однолітками і до-

рослими на умовах співпраці. 

Модель успішної соціалізації дитини, дає мож-

ливість уявити складові успішної соціалізації як 

процес, яким можна управляти в умовах освітнього 

простору закладу передшкільної освіти. Основні 

складові запропонованої моделі такі: дитина як ре-

зультат якісної освітньої діяльності закладу 

освіти;·соціальне пізнання; емоційне благопо-

луччя; регуляторний досвід; освітнє середовище; 

взаємодія з однолітками і дорослими.  

Дитина як очікуваний результат освітньої дія-

льності в закладі передшкільної освіти демонструє 

всі аспекти успішної соціалізації. Цей результат не-

можливо отримати, застосовуючи лише традиційну 

модель дошкільної освіти, зорієнтовану переважно 

на передання дитині знань, умінь і навичок. Новим 

орієнтиром для освітньої діяльності та педагогіч-

ного впливу стає сама дитина як суб’єкт соціаль-

ного пізнання і діяльності у взаємодії з однолітками 

та дорослими в соціальному середовищі закладів 

передшкільної освіти. 

Соціальне пізнання – практичні враження чут-

тєво-емпіричного пізнання соціальної дійсності, 

отримані дитиною у спільній діяльності з іншими 

людьми (дітьми різного віку, дорослими). Соціа-

льне пізнання передбачає розвиток соціальної ком-

петентності дитини, що полягає у її здатності ефек-

тивно взаємодіяти з людьми в системі міжособисті-

сних взаємин. Процес соціального пізнання дає 

змогу дитині засвоїти об’єктивно задані норми сус-

пільства та постійно стверджуватися як соціальний 

суб’єкт. 

Емоційне благополуччя – психічний стан мак-

симального емоційного комфорту дитини в приро-

дному та соціальному середовищі. Для забезпе-

чення емоційного благополуччя дитини в закладі 

передшкільної освіти необхідно подбати про: роз-

виток базового почуття безпеки (відчуття спокою і 

захищеності, відсутності негативних переживань). 

Це почуття залежить від близьких людей – дорос-

лих та однолітків, від яких дитина отримує підтри-

мку та допомогу в складних ситуаціях. Почуття без-

пеки – це впевненість дитини в тому, що завжди мо-

жна знайти правильне розв’язання будь-якої про-

блеми та сподіватися на допомогу. Внаслідок цього 

дитина відчуває впевненість та довіру до інших ді-

тей та дорослих; формування почуття приналежно-

сті (почуття того, що тебе розуміють і приймають, 

одночасне відчуття винятковості та спорідненості, 

схвалення та повага інших). У процесі взаємодії з 

іншими дітьми дитина освоює простір спілкування, 

демонструє характер емоційної близькості та взає-

мної зацікавленості, що забезпечує розвиток шля-

хів її соціального пізнання та позитивні взаємини з 

партнерами;·створення атмосфери емоційно-забар-

вленого спілкування як різновиду соціального емо-

ційної близькості та взаємної зацікавленості, що за-

безпечує розвиток шляхів її соціального пізнання та 

позитивні взаємини з партнерами; · спілкування, 

основаного на почуттях та емоціях його учасників 

(дітей і дорослих). Педагогам важливо працювати 

над розширенням свого педагогічного репертуару, 

використовувати різні комунікативні техніки: ем-

патичного (активного) слухання, використання «Я-

повідомлень» і «Ти-повідомлень», елементів ігро-

терапії, казкотерапії тощо. 

Регуляторний досвід – усвідомлення дитиною 

своєї соціальної ролі в групі як сукупності прав, 

обов’язків і правил, що визначають її поведінку в 

певній соціальній ситуації. Для набуття дитиною 

регуляторного досвіду важливе значення має 

вміння педагога використовувати педагогічний по-

тенціал соціальних ситуацій, що виникають сти-

хійно, і трансформувати їх у ситуації, що вихову-

ють. Це можна назвати «педагогікою моменту», 

коли виховання дитина отримує не під час занять, а 

під час взаємодії та спілкуванні з однолітками і до-

рослими. Педагоги можуть розвивати вміння ди-

тини регулювати свої поведінкові реакції. 

Освітнє середовище – насичення середовища 

простору різноманітними сенсорними стимулами, 

що спонукають дитину до діяльності у взаємодії з 

однолітками та дорослими. Складовими освітнього 

середовища є:· предметно-ігровий простір; соціаль-

ний компонент; природний компонент; простір Я 

дитини. Важливо використовувати всі можливості 

освітнього середовища для створення пріоритету 

дитячого буття, різноманітної діяльності у взаємо-

дії з однолітками і дорослими. 

Процес успішної соціалізації дитини дошкіль-

ного віку не відбувається автоматично. Він можли-

вий, якщо педагог усвідомлює, що має виконувати 

для дитини роль посередника між її життям у ро-

дині та цілим світом, у який він поступово входить. 

За таких умов педагог має емоційно співпережи-

вати дитині, приймати її установки, виражати щиру 

віру в її можливості та створити атмосферу взаємо-

розуміння. Під час створення умов для успішної со-

ціалізації дитини дошкільного віку варто дотриму-

ватися таких правил: 

не можна –·давати прямих оцінок особистості 

та характеру дитини; навішувати ярлики;· давати 

категоричні накази. 
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варто –·обережно ставитися до похвали. Вона 

має бути не прямою (тобто оціночною), а описо-

вою, і стосуватися лише діяльності дитини. Пох-

вала, яка не відповідає дійсності та уявленням ди-

тини про себе, може сприйматися як насмішка чи 

засіб маніпуляції з боку дорослих або як вияв їхньої 

нещирості А надлишок похвали може посилити 

внутрішню невпевненість дитини в собі; уникати 

негативних висловлювань (наказів, розпоряджень, 

погроз, попереджень, нотацій, повчань), які можуть 

перешкоджати взаєморозумінню та спільним діям 

дітей і впливати на поведінку дитини, обмежуючи 

її активність та самостійність. 

Дорослий може пришвидшити процес соціалі-

зації дитини, зокрема: навчити способів надання 

допомоги іншим дітям; забезпечити визнання дося-

гнень і талантів дитини; спонукати ділитися своїми 

почуттями; розвивати навички співпраці, уміння 

взаємодіяти з партнерами по грі та іншим видам ді-

яльності; залучати дитину до планування та участі 

у спільній роботі. 

Дорослий має спонукати дитину до співпраці в 

проблемних ситуаціях. При цьому важливо не да-

вати поради, готові рецепти та рекомендації. Варто 

бути для дитини помічником у пошуках 

розв’язання проблемної ситуації. Важливою в 

цьому контексті є внутрішня позиція дорослого 

щодо дитини, зокрема бажання: чути дитину;· під-

тримувати дитину в здобутті впевненості в собі; 

приймати почуття дитини, а не оцінювати та засу-

джувати їх; вірити в здатність дитини самотужки 

розв’язати власні проблеми – не варто одразу ж на-

магатися зробити все за дитину самому; сприймати 

дитину як самостійну особистість – не слід брати на 

себе відповідальність за вибір дитини []. 

Уміле керування спілкуванням і взаємодією ді-

тей в освітньому просторі закладу передшкільної 

освіти дає змогу педагогу успішно соціалізувати 

дитину дошкільного віку. В освітньому процесі ос-

новними компонентами соціалізації особистості є: 

комунікативний, який містить різноманітні форми і 

способи оволодіння мовою та мовленням, інші 

види комунікації (словесне, невербальне спілку-

вання, інформаційні технології) та використання їх 

у різних обставинах діяльності і спілкування; пізна-

вальний – засвоєння знань про навколишню дійс-

ність, становлення системи соціальних уявлень, 

узагальнених образів у процесі навчання і вихо-

вання, під впливом засобів масової інформації та у 

спілкуванні. Виявляється в ситуаціях пошуку та за-

своєння інформації за власною ініціативою дитини 

для розширення, поглиблення та уточнення своїх 

уявлень про світ; поведінковий – засвоєння дій, мо-

делей поведінки: від навичок гігієни, побутової по-

ведінки до умінь у різних видах ігрової, художньої, 

трудової діяльності, засвоєння різних правил, норм, 

звичаїв, заборон, що склалися у процесі суспіль-

ного розвитку, прилучення до культури суспільс-

тва; ціннісний – система проявів мотиваційно-пот-

ребової сфери особистості: ціннісні орієнтації, що 

визначають вибіркове ставлення дитини до ціннос-

тей суспільства, розуміння і «привласнення» зна-

чення предметів, соціальних явищ, подій [15]. 

Отже, успішний процес соціалізації дитини до-

шкільного віку як цілеспрямована і систематична 

робота педагогічного колективу можливий в різних 

закладах передшкільної освіти тільки на основі та-

кої моделі, що сприяє усвідомленню всіх її складо-

вих та дає змогу керувати соціальною ситуацією ро-

звитку дитини в освітньому просторі закладу пере-

дшкільної освіти. 

Акцентуація на необхідності та природному 

бажанні дитини ввійти в безмежний, багатогран-

ний, динамічний і завжди непередбачуваний доро-

слий світ робить пріоритетною проблему єдності 

соціалізації та виховання у функціонуванні освіт-

нього простору будь-якої соціальної спільноти. 

Розв’язання означеної проблематики гіпотетично 

можливе за умови поєднання особистісно зорієнто-

ваного виховання та педагогічно виваженого про-

цесу соціалізації особистості. Власне такий інтегро-

ваний процес взаємодії механізмів внутрішнього 

розвитку дитини і стимулювання його засобами ви-

ховання не тільки створить сприятливі умови для 

соціального прогресу, але й зумовить поступовий 

рух до стабільного стану оновленого українського 

соціуму. Розгляд соціалізації і виховання особис-

тості в межах різних галузей науки, засвідчує 

стійку взаємну супідрядність означених процесів. 

Приймаючи ціннісне ставлення дитини до 

світу і до самої себе як змістову основу сучасної 

освіти, яка «повинна сприяти не тільки розквіту 

особистості, але і зробити її здатною до соціального 

життя, повинна підготувати її до соціальної діяль-

ності» [6, с. 295], необхідно віднайти науково об-

ґрунтовану систему соціально-педагогічного су-

проводу, що дозволяє дитині активно проявляти 

свою суб’єктність. Детальний опис системи соціа-

льно-педагогічного супроводу, що є базисною для 

нашого педагогічного дослідження, зумовлює пе-

регляд характеру функціонування соціальних ін-

ституцій дошкільної освіти, оновлення її змісту та 

вироблення на цій основі інноваційних технологій 

соціального становлення особистості в дошкіль-

ному дитинстві, що окреслює перспективу подаль-

ших розробок нашого дослідження.  

Таким чином, можна зробити висновки, що 

особливостями соціалізації дітей дошкільного віку 

є психологічні новоутворення та умовами соціаль-

ного середовища. Особливість соціалізації дітей 

пов’язана не лише із загальними закономірностями 

розвитку дітей дошкільного віку, але й з особливо-

стями розвитку, що можуть бути допоміжним чин-

ником комфортної соціалізації за умови правильної 

організації освітнього процесу, де перебуває ди-

тина. Умовами повноцінної соціалізації дітей до-

шкільного віку є обов’язкове виконання різнобіч-

ного розвитку дитини у різних галузях соціалізації: 

гендерній, економічній, політичній і духовній. На 

основі аналізу встановлено, що соціалізація дітей 

може якісно та ефективно здійснюватися за умов 

правильної організації взаємодії дітей дошкільного 

віку, а також у процесі різних видів діяльності.  

Висновок. Таким чином, соціально-педагогі-

чна діяльність закладу передшкільної освіти по-

винна спрямовуватись на соціалізацію дитини, що 
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забезпечить їй успішну адаптацію, розвиток та са-

мореалізацію в соціумі. В основі соціалізації дошкі-

льника лежить цілеспрямований процес його соціа-

льного виховання. Важливу роль у цьому відіграє 

правильно організована діяльність дитини в умовах 

закладу передшкільної освіти. Отже соціальне сере-

довище може як сприяти процесу соціалізації так і 

стримувати її. За умови відповідності соціального 

середовища соціальним потребам дитини процес 

соціалізації дитини відбувається ефективно. У ви-

падку несприятливих впливів соціального середо-

вища процес соціалізації дитини хоча й відбува-

ється але при цьому набуває рис нестабільності со-

ціальної малоцінності навіть злочинної 

спрямованості. Тому дитина успішно пройде всі 

етапи соціалізації за наявності відповідного соціа-

льного середовища цілеспрямованого виховання і 

навчання. 

Список використаних джерел 

1. Авраменко О. О. Соціалізація дітей у різно-

вікових групах дошкільного навчального закладу / 

О. О. Авраменко / автореф. дис.. канд. пед. наук 

13.00.08 дошкільна педагогіка. Одеса: Південноук-

раїнський національний педагогічний університет 

ім. К. Д. Ушинського, 2014. 21 с 

2. Архипова С. Історіографічний аналіз кон-

цепції соціалізації особистості / С. Архипова, С. 

Муксмел // Імідж сучасного педагога (розвиток си-

стеми дошкільної освіти). 2006. № 7. С. 3–4. 

3. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкіль-

ного віку: становлення фахівця в умовах навчання. 

К.: «Світич» 2006. 88 с. 

4. Богуш А.М., Варениця Л.О. Діти і соціум: 

особливості соціалізації дітей дошкільного та моло-

дшого шкільного віку / А.Богуш, Л.Варениця. Лу-

ганськ «Альма-матер», 2006. 126 с. 

5. Голованова Н.Ф. Социализация и воспита-

ние ребенка. Учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений / Н.Ф. Голованова. СПб.: 

Речь, 2004. - 272 с. 

6. Діти і соціум: особливості соціалізації до-

шкільного та молодшого шкільного віку: моногр. / 

А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, Н.В. Гавриш та ін.; 

наук. ред. А.М. Богуш; за заг ред. Н.В. Гавриш. - 

Луганськ: Альма-матер, 2006. - 368 с. 

7. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. 

посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 424 с. 

8. Карнаух Л. Соціальне середовище як чин-

ник соціалізації дітей дошкільного віку в реаліях 

сьогодення / Л. Карнаух // Соціальна педагогіка: те-

орія і практика. 2008. № 1. С.4-9 

9. Кононко О. Л. Психологічні основи особи-

стісного становлення дошкільника: дис. …доктора 

психол. наук: 19.00.07 / Олена Леонтіївна Кононко; 

Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України. 

К., 2001. 21 с. 

10. Кузьменко В.У. Соціальна компетентність 

дошкільнят: особливості, показники та шляхи роз-

витку / В.Кузьменко // Дошкільне виховання. – 

2001. – № 9. – С. 11. 

11. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка укра-

їнського дошкілля: [Навчально-методичний посіб-

ник]: У 2-х ч. Ч.І. / Н. Лисенко, Н. Кирста Івано-

Франківськ: Плай, 2001. 208 с. 

12. Особистість дошкільника: надії та перспе-

ктиви розвитку : в 2-х ч. / За ред. Т.О. Піроженко. 

К.: Копіювальний салон «SIGHATURE», 2002. 50 с. 

13. Печенко І.П. Окремі концептуальні поло-

ження соціалізації особистості в дошкільному ди-

тинстві / І.П. Печенко // Педагогіка і психологія. 

2006. № 3 (52). С.19-29 

14. Печенко І.П. Соціалізація та виховання 

особистості в дошкільному дитинстві як комплек-

сна педагогічна проблема / І.П. Печенко // Вісн. 

Глухів. держ. пед. ун-ту: Серія: Педагогічні науки. 

- Випуск 9 - Глухів: ГДПУ, 2007. - С.23-27 

15. Соціалізація дітей старшого дошкільного 

віку в умовах ДНЗ: монографія / Н. Гавриш, О. Рей-

польська та ін.; за заг.ред. О. Рейпольської. Кропи-

вницький: Імекс-ЛТД, 2018. 280 с.  

16. Закон «Про дошкільну освіту» [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Tex/. – 

Назва з екрана. 

17. Соціологія: терміни, поняття,персоналії. 

Навчальний словник-довідник. Укладачі: В. М. 

Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома та ін. За заг. ред. В. 

М. Пічі. - К.: "Каравела", Львів: ―Новий Світ-

2000", 2002. - 480 с. 

 

  



24 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #4(163), 2023 

УДК 371  

 Гасанова А.Т. 

Гулиева Г. М. 

Бабазаде Н. С. 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 

DOI: 10.24412/2520-6990-2023-4163-24-27 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА УЧИТЕЛЯ УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВИДИТ 

ЧЕЛОВЕКА ВНУТРИ УЧЕНИКА  

 

 

 Hasanova A.T. 

Guliyeva G. M. 

Babazade N. S. 

Azerbaijan State Agrarian University 

 

PSYCHO- PEDAGOGICAL ALPHABET OF BEING A TEACHER THE TEACHER WHO DISCERNS 

A HUMAN INSIDE THE LEARNER 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются вопросы, которые помогают раскрыть силу учителя. Качество 

образования никогда не может превышать качество учителя. Школа так же хороша, как и ее учителя; 

Не больше, не меньше. Самым влиятельным действующим лицом в образовании является учитель. Какими 

бы хорошими ни были школьный сад, спортзал, лаборатории, техническое оснащение, если учитель пло-

хой, он (она) не может дать хорошего образования. У каждого учителя есть потенциал сильного влияния 

на ученика. Я хочу, чтобы эта скрытая сила учителя была реализована, и я написал эту статью для этой 

цели. Сила учителя направляет будущее общества; Я хочу, чтобы эту истину поняли. Эта статья ста-

нет полноценным ответом на ряд вопросов по теме. 

Abstract. 

This article covers the issues that help to reveal the power of the teacher. The quality of education can never 

exceed the quality of the teacher. School is as good as its teachers; no more no less. The most powerful actor in 

education is the teacher. No matter how good the school's garden, gym, laboratories, technical equipment are if 

the teacher is not good, he (she) cannot give good education. Every teacher has the potential to strongly influence 

the student. I want this hidden power of the teacher to be realized and I wrote this article for this purpose. The 

power of the teacher directs the future of the society; I want this truth to be understood. This article will be a valid 

answer to a series of questions on the subject. 

 

Ключевые слова: учитель-разработчик, сила влияния, намерение, быть учителем, заниматься 

обучением 

Keywords: teacher-developer, power of influence, intention, being a teacher, to do teaching  

 

Introduction 

Like every human being, the most important rela-

tionship of a teacher is his relationship with himself. 

The teacher, who discovers that his relationship with 

himself is the most important relationship of his life, is 

someone who seriously accepts being himself in his life 

and cares much about it. He wants his thoughts, feelings 

and behaviors to be his own thoughts, feelings and be-

haviors. For this reason, he prioritizes the testimony he 

gives to himself rather than the testimony of other peo-

ple with whom he is in contact. He knows well that the 

way to exist as himself in his life is to testify to him.  

Let us now briefly examine what “self-testimony” 

means. A teacher who has discovered the importance of 

his own testimony lives with the following six aware-

nesses: 

1. He cares his existence, his personality and tries 

not to disappear in his own eyes first. When interacting 

with the principal, other teachers, students and parents, 

he gives importance to how he appears in their eyes; He 

knows this rule very well: a person who disappears in 

his own eyes cannot continue to exist effectively in his 

relations with other people, he disappears in time. 

2. He does not try to be perfect; he meets his mis-

takes and flaws with a smile and takes care to do two 

things at the same time: 

a. He sees his mistakes and shortcomings, but does 

not judge himself, 

b. Keeps the question of "How can I be a stronger 

teacher?" on his agenda. At the end of each week spent 

in the purity of his intention, he aims to be a better 

teacher than the previous week. He does not compare 

himself to anyone but himself. 

3. cares about his relationship with himself. He is 

aware that he is alone in the universe and that no one 

else can establish a relationship with himself like the 

one he has with his own essence. He takes care not to 

forget the awareness of his oneness in this universe. 

4. He trusts his own potential. This behavior can 

sometimes be erroneous; knows that he has the 

potential to learn the truth and overcome his mistakes. 

He believes he has the power to learn and do what is 

right, good, and just. 

5. He sees himself as someone worthy of love, he 

is someone who is worth spending time and effort for 

his development. He takes time every day for his 
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physical, mental, spiritual and emotional development 

and social relations. He loves himself. 

6. He sees himself as both a respectable individual 

and a valuable member of his family, school, 

profession, nation and humanity in the big picture he 

has developed. He takes responsibility and takes care to 

exist in a way that suits his family, profession, honor 

and humanity. 

In my opinion, the most important goal of parents 

should be to raise children who care about their own 

testimony. Again, the main goal of the education 

system and teachers should be to enable their students 

to discover the importance of their own testimony. A 

person who is the most important witness of his own 

life and who has discovered his values becomes a 

citizen who prioritizes knowing and doing what is 

good, right and just [1]. 

No one, but no one, should be a teacher by 

accident 

In one of the books I've read it says: “the 

beginning of everything is the teacher, who is kneaded 

with love. A poorly trained teacher can be more 

dangerous than the atomic bomb. The only painful truth 

is that a good teacher grows up by chance. It is very 

important for the system to discover loving teachers. 

The policy of “training teachers” should be at the 

national security level taken under control.  

We all know that the Finnish model in education 

is a hot topic all over the world. What principles are 

considered in the selection of pre-service teachers in 

Finland? 

Prior to current reserches and investigations we 

would think that Finland selects prospective teachers 

among academically successful students. But when we 

investigate, we realize that this is not true. In Finland, 

prospective teachers are not chosen among the 

academically best students. Different characteristics 

such as teamwork, love of profession, communication 

skills and character are sought in teacher candidates. 

Education authority examine how suitable the nature of 

the person is for teaching. Each teacher is someone who 

does research to discover what is good for his student, 

applies research findings, improves himself and 

develops in constant relationship with his colleagues, 

and gives his heart to his profession. Thus, in schools 

and in different regions, education is given to each child 

in accordance with his level and location of the region 

[2]. 

How can I be a stronger teacher? 

Each teacher should set aside a short time such as 

10-15 minutes at the end of the day in a suitable 

environment and time, and create an opportunity to 

review his day. The teacher should ask himself 

questions and record the answers briefly, if possible: 

How much did I dare to be myself today? How 

long have I existed as myself in my life today? Rate the 

philsophy of being in your life as you-yourself on a 

scale of 0 to 100. Ask yourself these questions: 

a. Am I satisfied with the extent to which I exist as 

myself today? 

b. Could I exist more as myself? 

c. Why couldn't I exist as much as I wanted? 

What positive and negative emotions did I 

experience today? 

a. What were my positive emotions? 

Love 

Proximity 

Friendship 

understanding 

solidarity 

Trust...etc. 

b. What were my negative feelings? 

Anxiety 

Horror 

Anger 

Jealousy 

Pricking someone, mocking....etc. 

Review: “what do these feelings say about me?” 

Ask the question and write down what you notice in 

your diary in short notes. 

Evaluate your day around the following three 

questions: 

1. What did I do well today? 

Think about the good things you consciously do, 

and be generous and write down even the smallest 

detail that comes to mind. For example, it shouldn't 

seem trivial to say, "I didn't neglect to wash my hands 

when I had lunch". 

2. What could I have done better today? 

While it is possible to do well, your heart knows 

the things that you cannot do well and that you do not 

feel comfortable with. Write them down. For example, 

you know that when you meet a student's eyes, you feel 

like he has something to say, but you pretend you didn't 

see him. Think about it and see how you feel. Is your 

inner saying “I'm glad I didn't talk to the student, 

otherwise I would have to deal with and listen to new 

problems, well done to me”? Or is there a slight sadness 

somewhere inside you, a judgment against yourself? Be 

aware of it and decide on the next days accordingly. 

3. Did I learn anything, what did I learn today? 

Write in your notebook what you learned in one 

sentence. 

What did I wonder, why did I wonder, and what 

did I do to satisfy my curiosity? 

Applying the steps I suggested above creates 

important development processes for every person. 

People of all professions can apply it, but a teacher's 

practice will affect not only his own development, but 

also the development of his students and their parents. 

If a teacher does the above-mentioned practices every 

day, it will definitely attract the attention of other 

teachers and affect them as well [3]. 

Teaching by relating to life 

Growth happens from the inside out, like a bud 

turns into a flower. It is a hierarchy of life. The student, 

who drives home how the subject he is learning deals 

with his/her life, starts to enjoy the lesson, as he 

understands, he gets enthusiastic time by time, as he 

gets enthusiastic he starts to work harder and 

consequently, when he studies harder he understands 

more and better. This developmental cycle continues 

throughout life. Thanks to it, some students in the field 

of biology, some in the field of literature, some in 

mathematics, some in painting or music easily catch 
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this cycle according to their talents compared to others. 

Although it is not easy, when other students see their 

relationship with their lives, they warm up to the 

subject more easily and their desire to work increases. 

When you catch this cycle, you don't realize how time 

passes. You give hours to your progress, to gaining 

knowledge, but it feels like ten minutes. Renowned 

psychologist Mihaly Csikszentmihalyi is known for 

examining this state of flow, and in his book he shares 

a student’s experience with his math class: 

“I was a student who had trouble with math until 

the first year of high school. Since I changed schools a 

lot during my primary and secondary school years, I 

had to get to know too many teachers. I wasn't among 

the top five students in the class because I wasn't good 

at math in 4th and 5th grade. I thought that I did not 

understand mathematics, that I would not be able to do 

it. All my other marks were excellent. I was quite good 

at oral and written explanations. But my teacher did not 

give me an iota of hope in mathematics. In middle 

school, I always hated math teachers. I did not get any 

success in the high school entrance exam. Because I 

had no math net “. 

In his letter, he talks in detail about his depression, 

troubles and the sorrows of his mother and father 

because of his poor mathematics results. 

“When I was a high school student, I started 

learning mathematics from a deputy principal who was 

a secondary school mathematics teacher. Once he 

asked me such a question: “which fraction is bigger: 

1/3 big or 1/5?”- I am suffering from brain pain of not 

being able to answer the question; The teacher added 

"If 1 kg of meat were eaten by 3 and alternatively by 5 

people, who would get the biggest portion?" At tht very 

moment I thought that icy cold water was poured into 

my boiling brain. "So, what do you mean? Is that all ? 

Is that too simple? -" I said. 

Didn't this sentence ever come to me in middle 

school, or did I never hear it out of my habitual 

despereation! Believe me, I don't know the real cause. 

But a lot has changed since that day. 

Mathematics was no longer impossible. My nets 

started to increase by three to five. I knew I wasn't the 

smartest or among the good ones; because my 4th and 

5th grade teacher sealed it very well up to me. It didn't 

give me hope for mathematics, but now I realized that I 

was not stupid and that I could do mathematics. 

My math teacher once said, "If you can't solve 

life's problems, you can't solve math either." He used to 

tell interesting things about the relationship between 

mathematics and life. I was enlightened together with 

him: HOW ONE SHOULD APPROACH A PROBLEM. 

I won the department I wanted at university, I won 

Public Personnel Selection Exam with the mathematics 

my teacher told me. When I started my career, I went to 

visit him. I was grateful to him and said: "Teacher, I 

wish you didn't become an administrator, I wish you 

would always attend classes". 

He explained that he was both a teacher and an 

administrator in a bussed school, and they played 

matches for an hour and studied for an hour with the 

children coming from the village by bus. 

He was a man who differently looked into the eyes 

of children. When I started my job, I always prayed for 

my mathematics teacher as I looked into the eyes of the 

children, chatted with them, became full of happiness, 

and my heart was full of excitement [4]. 

How beautifully described the moment of 

discovery of fractions' relevance to life! Regardless of 

the field, telling the subject with a story that you know 

has a meaning in the student's life will enable him to 

understand the subject and establish relations with 

other concepts. 

If the teacher covers the lesson around the 

questions of “what?”, “why?” and “how?” from the 

perspective of the student, within the framework of the 

student's life experiences, the lesson will be enjoyable 

and attract the attention of the student. The information 

that finds meaning in the student's life story attracts him 

and opens wider horizons for his further improvement.  

Love is the heart of developmental education: 

Humans are born with dignity 

The teacher's love finds its meaning in the 

student's development as an honorable person. Every 

student is born with dignity as a human. The teacher 

should never forget this fact. 

Love, develops attitude; The developing attitude 

leads to the formation of a conscious conversation 

environment. In this mutual understanding 

environment, the child realizes his mistakes, 

understands why he made a mistake, and learns what 

information he needs to do the right thing. There is 

Love on the basis of the educational process [5].  

While refering to people’s learning-teaching 

experiences, we have to hear various life stories. Let's 

consider the following letter from the teacher who has 

prioritized the development of his student and 

discovered the purity of his own intentions:  

“I am a 28-year-old mother, the daughter of a 

retired classroom teacher, and a preschool teacher 

who has been working for three years. I have always 

been a successful student throughout my student life. I 

started primary school and when I got to the 4th grade, 

my family and I decided to change my school. When it 

happened I in an unexpected way felt very confused, 

and it was very difficult for me to adapt to the 

classroom and the teacher. I cried every day to go back 

to my old school. Time passed and the first exam of that 

year was held. The exam was in math class. In my 

previous school I always used to get 90-100 from 

mathematics. But now the situation was quite different. 

I couldn't solve any question and similarly, I couldn't 

understand why. “ 

Regardless of age factor, school change is painful 

for a student,. It is important for parents to know this. 

The change of the teacher affects the child, and the 

change of classmates has a deep influnce over him. The 

new environment creates uncertainty. Especially if the 

student is introverted and sensitive, uncertainty turns 

into anxiety and anxiety turns into stress. Moreover, 

anxiety clogs memory and prevents healthy thinking. 

“On the day the results were to be read, I almost 

went to the deep of the ground when the teacher came 

to the classroom, everyone's exam results were read but 

mine was not. I didn't speak up with the guilt of getting 
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“0”. When the recess bell rang, my teacher called me 

over. I went to him, afraid that he would get angry. “I 

didn't read your result because I know you're a smart 

girl and you got this score because you just came to 

school. Don't worry, what you're feeling right now is 

perfectly normal. In time, everything will be alright.” 

Maybe it was a small thing, but it didn't embarrass 

me in this new classroom environment I was trying to 

get involved in....he cared not only about my grade but 

also how I felt and saw the real reason behind this 

situation. 

“This is what teaching is!” it makes people say. 

When the teacher discovers his intention to be a 

teacher, he discerns a "human" inside his (her) students. 

When this miracle happens teacher starts to give more 

importance to the feelings and thoughts of the students 

than their behavior and appearance. Such a teacher 

evokes the following feeling in his student:  

Teacher cares about me, she (he) sees and accepts 

me as I am; he trusts me, wants to give me time and 

effort to improve; and he sees me as one of his life team 

[6]. 

Having discovered the purity of his intention, the 

teacher defines and carries out his professional identity. 

Thus, when he is with the student, these values guide 

his thoughts and behaviors, and he makes his choices 

and takes decisions according to these values. These 

values not only bring order to the human aspect of the 

teacher, but also bring meaning and order to his 

professional life. 
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FORMATION OF THE CULTURE OF INTERETHNIC RELATIONS OF MODERN YOUTH 

 

Аңдатпа. 

Бұл мақалада қазіргі жастардың ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру 

мәселесімен айналысқан ғалымдардың еңбектері талданып, жастардың рухани-адамгершілік тәрбие 

қасиеттері мен қатар "ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті" ұғымының мән-мағынасын ашып, оны 

теориялық тұрғыда қалыптастыру сөз болады.  

Сонымен қатар, жастардың ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін зерттеген ғалымдардың 

еңбектеріне тоқталып, салыстырмалы талдау жүргізген. Атап айтсақ: Р.Б.Әбсаттаров, Л.Н.Коган, 

Т.С.Сәрсенбаев, Ғ.Е.Есім, Д.К.Кішібеков т.б. Жас ұрпақты толеранттылыққа, ұлтаралық татулыққа, 

ұтаралық қарым-қатынасқа тәрбиелеу мәселелері туралы қарастырған ғылымдар М.Қозыбаев, 

А.Айталы, Ә.Кекілбаев, Р.Әбсаттаров, С.Борбасов, С.Піралиев, С.Ұзақбаева, Е.Жұматаева т.б. 

ғалымдар өз еңбектеріне де талдау жасаған.  

Ұлтаралық қарым–қатынас мәдениетіне тәрбиелеудің мақсат –міндеттерін де атап көрсеткен. 

Аннотация. 

В данной статье анализируются работы ученых, занимающихся проблемой формирования культуры 

межнациональных отношений современной молодежи, качествами духовно-нравственного воспитания 

молодежи, а также значением понятия «культура межнациональных отношений». отношения» и ее 

теоретическое формирование. 

Кроме того, он остановился на работах ученых, изучавших культуру межэтнических отношений 

среди молодежи и проводивших сравнительный анализ. В частности: Р.Б.Абсаттаров, Л.Н.Коган, 

Т.С.Сарсенбаев, Г.Е.Есим, Д.К.Кишибеков и др. М. Козыбаев, А. Айтали, А. Кекилбаев, Р. Абсаттаров, С. 

Борбасов, С. Пиралиев, С. Узакбаева, Э. Жуматаева и др., которые рассмотрели вопросы воспитания 

подрастающего поколения к толерантности, межнациональному миру, межэтнические отношения. уче-

ные также проанализировали их работы. 

Он также подчеркнул цели и задачи воспитания культуры межнациональных отношений. 

Abstract. 

This article analyzes the work of scientists dealing with the problem of the formation of a culture of interethnic 

relations of modern youth, the qualities of the spiritual and moral education of young people, as well as the 

meaning of the concept of "culture of interethnic relations". relations” and its theoretical formation. 

In addition, he dwelled on the work of scientists who studied the culture of interethnic relations among young 

people and carried out a comparative analysis. In particular: R. B. Absattarov, L. N. Kogan, T. S. Sarsenbaev, G. 

E. Yesim, D. K. Kishibekov and others M. Kozybaev, A. Aytali, A. Kekilbaev, R. Absattarov , S. Borbasov, S. 

Piraliev, S. Uzakbaeva, E. Zhumataeva and others, who considered the issues of educating the younger generation 

for tolerance, interethnic peace, interethnic relations. scientists also analyzed their work. 

He also emphasized the goals and objectives of fostering a culture of interethnic relations. 
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Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың 2022 

жылдың 16 наурызындағы Жолдауын барша 

қазақстандықтар тыңдады деуге болады. Онда 

президентіміз «Бүгінгі жолдаудың мән-маңызы 

айрықша. Оның арқалайтын жүгі 1 жылмен 

шектелмейді, ауқымы кең, мазмұны да бөлек. Біз 

алдымызға биік мақсаттар қойып отырмыз. 

Өздеріңізбен бірге жаңа Қазақстанды құруға 

кірістік» -, деген болатын [1]. Сондай-ақ, 

Президенттің қазақстандық табысқа қол жеткізудің 

үш кілті туралы ережені шығармашылық 

көзқараспен қарастыра келе, оны байыпты да терең 

тұрғыдан мазмұндауында да үлкен теориялық және 

практикалық мән жатыр. Бұл, біріншіден, 135 

этностың басын біріктіруші бүкіл 

қазақстандықтардың ынтымақтастығы, яғни 

ұлтаралық қарым –қатынас мәдениетті реттеу 

болса, екіншісі – толеранттылық болса, ал үшіншісі 

– тарихи тағдырлардың қауымдастығы еді. 

Демек, жаһандану және қоғамдық өмірдің 

демократиялануы жағдайында, Қазақстан 

Республикасы мен ТМД-да болып жатқан түбегейлі 

өзгерістер тұсында ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениетіндегі ұлттық пен жалпыадамзаттықты 

зерттеу тарихи қажеттілік әрі уақыт талабы болып 

табылады. Ұлттық және ұлтаралық мәселелерді 

шешу үшін әлеуметтік-этникалық дамудағы теріс 

бағыттарды жою ғана емес, сонымен бірге, 

қоғамның рухани жаңаруы да маңызды. Еліміздің 

қоғамдық және ұлттық санасындағы елеулі 

серпілістер және ұлтаралық қатынастар ұлтаралық 

қарым-қатынас мәдениеті феноменінің маңызды 

ерекшелігі ретінде оның адамзаттық 

маңыздылығын әрі әмбебаптығын айқындап берді. 

Заманымыздың қоғам мәнін өзгертетін саяси, 

әлеуметтік, экономикалық жағдайларының барша 

маңыздылығына қарамастан, іс жүзінде адамның 

іс-қайраткерлігін бағалаудың өлшемі мен 

алғышарты ретіндегі жалпыұлттық мәдениеттің 

мәні мен мазмұнына жүгінбей қала алмаймыз. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқы 

Ассамблеясының XVI- сессиясында сөйлеген 

сөзінде: «Қазақстан халқының этностық және 

мәдени саналуандығы мен төлтумалығын сақтауға 

байланысты жаңа қадамдар іздеген жөн», - деген 

ұйғарым жасаған еді [2]. Сол себепті, ұлтаралық 

қатынастарды жетілдірудің өзекті мәселелерінің 

бірі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыру және дамыту, оған тәрбиелеу 

мәселесі болып табылады. Ұлтаралық 

қатынастардың әлеуметтік-экономикалық, саяси 

және рухани аспектілерінен бөлек, жалпы қарым-

қатынас мәдениетінсіз және, әсіресе, ұлтаралық 

қарымқатынас мәдениетінсіз ұлтаралық 

қатынастарды салауаттандыру мүмкін емес.  

Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетіндегі 

ұлттық пен жалпыадамзаттық шынайы дүниедегі 

пікірлер мен көзқарастардың әралуандығы 

жағдайындағы білімдер, дүниетанымдар, салт-

дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, сезімдер, т.б. күрделі 

жүйесінің бай қорын қамтиды.  

Демек, ұлттық және жалпыадамзаттық 

құндылықтардан гуманизм мен патриотизм сияқты 

биік адами қасиеттер, ізгілік пен әдептілік, 

байсалдылық пен сыпайылық, оң пиғыл мен ақ 

ниеттілік, шыншылдық пен әділеттілік, 

қайырымдылық пен адамсүйгіштік және т.б. 

сияқты қарым-қатынас мәдениеті мен мінез-құлық 

мәнері көрініс табады.  

Яғни, осының барлығы берілген мәселенің 

таңдап алынуын бірқатар ой-пайымдар 

шарттастырғанын айғақтайды, олар: біріншіден, 

көпұлтты қоғамымыздағы ұлтаралық қарым-

қатынас мәдениетінің теориялық және тәжірибелік 

аспектілерін тұжырымдаудың маңыздылығы; 

екіншіден, «ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті» 

сияқты күрделі категорияны саясаттанулық-

тұжырымдамалық талдаудың күрделілігі; 

үшіншіден, әрбір адамның саналы іс-әрекеті 

ретіндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті 

ережелерін бекіту талабы; төртіншіден, қоғамның 

саяси-рухани өмірінің, оның мәдениетінің, соның 

ішінде, адами қатынастар мәдениетінің табиғи 

құрамдас бөлшегі ретіндегі ұлтаралық 

қарымқатынас мәдениетін қалыптастыру және 

бекіту процесін ашу қажеттігі; бесіншіден, 

«қоғамдық тұрақтылық пен ынтымақтастық», 

«ұлтшылдық пен шовинизм көріністеріне 

төзбеушілік», «ұлттық ар-намысты құрметтеу», 

«мінез-құлық мәдениеті», «халықтардың өзара 

түсіністігі», «толеранттық және ұлтаралық келісім» 

сияқты ұғымдардың ажырағысыздығын көрсетуге 

ұмтылыс; алтыншыдан, ұлттық қатынастардағы 

ұлттық пен жалпыадамзаттықты үйлестіруде 

ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің қызметі 

мен орнының маңыздылығын ашу қажеттігі 

туындайды.  

Белгілі ғалым Р.Б.Әбсаттаровтың дұрыс атап 

көрсеткеніндей, «Бұл мәселені барынша 

толыққанды зерттеу үшін ұлттық даму және 

ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті 

тұжырымдамасын жасаудың зор маңызы бар. 

Бұндай тұжырымдама Қазақстан халықтарының 

дамуы мен бірлесуінің жаңа сапаларын ашуға 

жағдай туғызып, сонымен бірге, олардың сана-

сезімінің өсуіне септігін тигізер еді». Ұлтаралық 

қарым-қатынас мәдениеті көпұлтты қоғамда 

ұлттық және жалпыадамзаттықты үйлестірудің 

маңызды шарты болып табылады. Яғни, ұлтаралық 

қарым-қатынас мәдениеті біздің өмір салтымыздың 

барлық қырларымен тығыз байланысты. 

Жастардың ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениетін, патриоттық сезімін қалыптастыру 

жөнінде ғалымдар мен саясаттанушылар 

Р.Б.Әбсаттаров, Л.Н.Коган, Т.С.Сәрсенбаев, 

Ғ.Е.Есім, Д.К.Кішібеков, Г.Р.Нұрымбетова және 

т.б. өздерінің еңбектерінде қарастырады [3,4].  

Жас ұрпақты толеранттылыққа, ұлтаралық 

татулыққа, ұтаралық қарым-қатынасқа тәрбиелеу 

мәселелері гуманитарлық ғылымдар жүйесінде 

М.Қозыбаев, А.Айталы, Ә.Кекілбаев, 

Р.Әбсаттаров, С.Борбасов, С.Піралиев, 

С.Ұзақбаева, Е.Жұматаева т.б. ғалымдар өз 

еңбектерінде зерттеген болатын [5,6].  

ҚР Елбасының 2002 жылғы 26-сәуірдегі 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан халықтары 
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Ассамблеясының орта мерзімді кезеңге арналған 

стратегиясы және ҚР азаматтарына патриоттық 

тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған 

Мемлекеттік Бағдарламасында ұлтаралық және 

патриоттық тәрбие беру жүйесін нысаналы дамыту 

арқылы азаматтардың бойында жоғары ұлттық 

сананы, өз елі үшін мақтаныш сезімдерін, Отанның 

мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борыш пен 

Конституциялық міндеттерді орындауға 

дайындығын тәрбиелеуді, білім жүйесінің ұлттық 

үлгісін тиімді дамытуды көздейді.  

Біздің пікірімізше, «ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениеті» ұғымы – бұл әрбір халықтың мәдениеті, 

тілі, әдет-ғұрпы, дәстүрлеріне деген саналы сый-

құрметі, интеллектуалды күш-қайратымен өзінің 

ғана емес, сондай-ақ, басқа да халықтардың 

мәдени, рухани құндылықтарын тануға ұмтылысы, 

ұлттық сезімге, ар-намысқа деген сыйластықты 

қатынасы, өзге ұлт адамдарына деген ізгі ниет, 

жоғары мәдениет пен сыйқұрметі. Жалпы қарым-

қатынас мәдениетінің сыпайылық, әдептілік 

сияқты кішігірім талаптарын бұзушылық, басқа ұлт 

адамдарына дөрекілік, немқұрайлылық, 

рақымсыздық танытушылық ұлтаралық қарым-

қатынасқа ұлтшілік қарым-қатынасқа қарағанда, 

зор моральдық кесірін тигізеді.  

Жалпықазақстандық менталитет, мәдени, 

ұлттық-тарихи дәстүрлерді ескере отыра, ұлттың 

инттелектуалды, рухани және шығармашылық 

әлеуетін жаңарту үшін жағдай жасалуда. ҚР 

Конституциясы, бала құқықтары туралы 

Конвенция ережелері іске асырылуда, халықаралық 

заңнама ескерілген, оқыту және тәрбие мәселелерін 

реттейтін: «Білім туралы», «Неке және отбасы 

туралы» заң шығару құжаттары үнемі 

жетілдірілуде, «Саламатты Қазақстан» 

мемелекеттік денсаулық сақтауды дамыту 

бағдарламасы қабылданды. «Атамекен», 

«Балбөбек», «Дәстүр», «Гражданин», «Кәусар 

бұлақ», «Люби и знай свой край» және тағы басқа 

адамгершілік идеалдарды тәрбиелеуге, патриот-

адам азаматтық көзқарасын, ұлттық қарым қатынас 

мәдениетін қалыптастыруға, ұлттық мәдениетке, 

әлемдік құндылықтарға бағдарланған 

бағдарламалар табысты іске асырылуда.  

Соған жастарды демократиялық, азаматтық 

қоғамның бар мәнісі халықтар достығы және 

жалпыадамзаттық үйлесімділік пен 

ынтымақтастық негізінде ұлттық рухани дамуға, 

ұлттық мәдениеттер мен тілдер бостандығына, 

әрбір ұлттық мәдениеттің ерекшеліктеріне 

тәрбиелеуге бағытталады. 

 Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы мәдени 

жағдайды үшке бөліп көрсетуге болады. 

Біріншіден, бұл барлық ұлттық рухани бастауларды 

біріктіретін дүниежүзілік мәдениет; екіншіден, 

елімізде тұратын әр түрлі ұлттар мен ұлыстар 

өкілдерінің ынтымақтастығы негізінде бұнда 

туындайтын жалпықазақстандық мәдениет; 

үшіншіден, еліміздің байырғы халқының ұлттық 

мәдениеті. Осыған орай, оқушы жастарды 

қалыптасқан мәдени ахуал бірде-бір мәдениет 

жеке, шектеулі әлемде тіршілік ете алмайтынын, 

бірде-бір ұлт тек бір ғана өзінің мәдениетінің күш-

қарымымен өмір сүріп, дами алмайтындығын 

түсіндіруіміз қажет.  

Оқушы жастардың ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыруда білім беру 

ұйымдарында тәрбиенің басым бағыттарын атап 

көрсетуге болады. 

Ұлтаралық қарым–қатынас мәдениетіне 

тәрбиелеу Отанымыздың тағдыры үшін жауапты, 

елді бейбіт және әскери жағдайда қорғауға жауапты 

Қазақстан азаматы мен патриотының тұлғасын; әр 

оқушыда өмірге, қоғамның дамуына, Қазақстанның 

әлемдік қауымдастықтағы рөлін түсінуге ықпал 

ететін белсенді азаматтық позициясын; 

қазақстандық демократиялық қоғамда азаматтық 

құқықтар мен міндеттердің тұтас кешенін белсенді, 

жауапкершілікпен және тиімді іске асыруға 

жауапты даярлық пен қабілеттіліктің жиынтығын, 

өз білімі мен білігін практикада саналы қолдануды 

қалыптастыруы және дамытуы тиіс. 

Олар келесі мақсаттарда көзделеді: 

– ұлтаралық татулық, толеранттылық, 

ұлтаралық қарым-қатынас мәдениет, адам 

құқықтары, демократия негіздері салаларына жаңа 

педагогикалық технологиялар енгізу;  

– ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыру мен құқықтық тәрбие 

бағдарламаларын енгізу; – оқушы жастарға 

ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыратын, әлеуметтік, психологиялық 

көмек қызметінің (консультациялық орталықтар) 

желісін кеңейту;  

– ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыра отырып, кәмелетке толмағандардың 

құқық бұзушылығы, қадағалаусыздығы мен 

панасыздығының алдын алу бойынша 

профилактикалық жұмыс жүргізу;  

– ұлтаралық татулық, ұлттық мүдде мен 

қарым-қатынасты қалыптастыратын Конституция 

сабақтарын, құқық сабақтарын, құқықтық білім 

берудің тақырыптық онкүндіктерін, «Оқушы 

жастардың ұлтаралық татулығы мен қарым-

қатынасын қалыптастыру» дебат апталықтарын 

өткізу;  

– білім беру ұйымдарында оқушы жастарға 

мемлекеттік және қоғам қайраткерлері, 

мемлекеттік басқару органдары өкілдері, Қазақстан 

Республикасы парламенті депутаттары, соғыс және 

еңбек ардагерлерінің және т.б. қатысуымен 

кездесулер, «дөңгелек үстелдер», конференциялар, 

интернет-форумдар ұйымдастыру;  

– білім беру ұйымдарында оқушыларға 

ұлтаралық қарым-қатынасты қалыптастыру 

бағытындағы балалар мен жастар бірлестіктерін, 

жас заңгерлер клубтары, жас жол қозғалысы 

инспекторлары, оқушылар арасында ұлтаралық 

татулықты қамтамаыз ететін кеңестер қызметін 

дамыту;  

– ұлтаралық қарым-қатынас саласында 

қоғамдық ұйымдардың тәрбиелік ресурстарын 

қолдану.  

Жалпы қорытындылай келе, ұлтаралық 

қарым-қатынас мәдениеті мен рухани-
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адамгершілік тәрбие тұлғаның жан-жақты даму 

жүйесінің жетекші компоненті ретінде 

адамгершілік сана, адамгершілік идеалдар, 

адамгершілік және этикалық құндылықтар, 

нормалар, адамгершілік сезімдер мен қасиеттер: 

гумандық, ар, парыз, жолдастық, қайырым, ұят, 

принциптіліктің қалыптасуын, ұлтаралық келісім, 

татулық, толеранттылық, діни құндылықтарды 

игеруді, адамгершілікті жауапты қоғам мүшесінің 

қалыптасуын, оқушыларды ана тіліне, мемлекеттік 

тіл – қазақ тіліне, ынтымақтастық, ұлттық келісім, 

басқа ұлттардың мәдениетін, дәстүрлері мен тілін 

құрметтеу және сыйлау рухында тәрбиелеу болып 

табылады. 
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TO THE PEDAGOGICAL IDEAS OF O. SAVCHENKO 

 
Анотація. 
Стаття присвячена аналізу ідей О. Савченко щодо розвитку пізнавальної активності молодших шко-

лярів в Новій українській школі. Особливої уваги заслуговує формування пізнавальної активності дитини 
війни, що навчається за однією із запропонованих форм в залежності від місця перебування (очна, ди-
станційна, сімейна, екстернат на або у змішаному форматі, що передбачає поєднання очного навчання 
та навчання з використанням дистанційних технологій). Формування продуктивної пізнавальної актив-
ності дитини ґрунтується на творчій діяльності, яка починається з проблеми або запитання, з подиву, 
здивування, із суперечності. Основою творчості є пошукова активність, що сприяє саморозвитку і са-
мовдосконаленню дитини. Отже, одним із завдань вчителя є збереження інтересу до знань й активності 
дітей, що є викликом для вчителів й, за потреби, команди супроводу, враховуючи обставини сьогодення. 
О. Савченко наголошувала, що викладання має бути захоплюючим. А це дуже не просто з дітьми нового 
покоління, оскільки змінюється реальність. Сучасні технології проникають в усі сфери життя, зокрема 
й в освітню. Вчитель має володіти новітніми технологіями такими, як доповнена реальність (AR), вірту-
альна реальність (VR) та штучний інтелект (AI). Так, завдяки VR діти зможуть легко перенестися із 
класу на будь-яку іншу локацію, пов’язану з навчальною темою. 

Abstract. 
The article is devoted to the analysis of O. Savchenko's ideas regarding the development of cognitive activity 

of younger schoolchildren in the New Ukrainian School. Special attention is paid to the formation of the cognitive 
activity of a child of war, who studies according to one of the proposed forms depending on the place of stay (full-
time, remote, family, externship at or in a mixed format, which involves a combination of face-to-face training and 
training using distance technologies). The formation of a child's productive cognitive activity is based on creative 
activity that begins with a problem or question, with surprise and contradiction. The basis of creativity is search 
activity, which contributes to the child's self-development and self-improvement. Therefore, one of the tasks of a 
teacher is to maintain interest in knowledge and activity of children, which is a challenge for teachers and, if 
necessary, support team, given the circumstances of today. O. Savchenko highlighted that teaching should be ex-
citing. And it is not easy with the children of the new generation, because reality is changing. Modern technologies 
permeate all spheres of life, including education. A teacher should be familiar with the latest technologies such as 
augmented reality (AR), virtual reality (VR) and artificial intelligence (AI). Yes, thanks to VR, children will be 
able to easily move from the classroom to any other location related to the educational topic. 
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Військова агресія росії проти України вносить 

корективи в освітньо-виховний процес. Нині відбу-

вається переформатування традиційної освітньої прак-

тики та вироблення нового бачення організації 

освітньо-виховного процесу в Новій українській школі, 

з урахуванням потреб усіх дітей, а тому сторення 

інклюзивного середовища на засадах дитиноцентризму 

та особистісно орієнтованого навчання, використання 

технологій універсального дизайну в освіті, розподілу 

функцій між членами команди, вироблення стратегії 

взаємодії між ними, що відповідає потребам дитини і 

встановленому рівню підтримки в освітньому процесі 

у закладах загальної середньої освіти, з орієнтацією на 

потреби усіх дітей класу. 

В таких умовах особливої уваги заслуговує 

формування пізнавальної активності дитини війни, 

що навчається за однією із запропонованих форм в 

залежності від місця перебування (очна, ди-

станційна, сімейна, екстернат на або у змішаному 

форматі, що передбачає поєднання очного нав-

чання та навчання з використанням дистанційних 

технологій).(Лист МОН України № 1/10258-22 від 

06 вересня 2022 р.) 

Формування продуктивної пізнавальної актив-

ності дитини ґрунтується на творчій діяльності, яка 

починається з проблеми або запитання, з подиву, 

здивування, із суперечності. Основою творчості є 

пошукова активність, що сприяє саморозвитку і са-

мовдосконаленню дитини. Отже, одним із завдань 

вчителя є збереження інтересу до знань й актив-

ності дітей, що є викликом для вчителів й, за по-

треби, команди супроводу, враховуючи обставини 

сьогодення. 

Творче мислення молодших школярів фор-

мується разом із виробленням вміння навчатися, 

розвитком пізнавальних здібностей та інтересів 

учнів. Як стверджує О. Савченко, між розвитком 

інтелектуальної сфери дитини та її творчими здо-

бутками у будь якій діяльності, пов’язаній з 

творчістю, існує тісний взаємозв’язок [1, с. 171-

172]. 

Аналізуючи творче мислення молодших шко-

лярів як «важливий компонент у формуванні за-

гально навчальних умінь (а згодом і ключових ком-

петентностей школярів) науковець доводить необ-

хідність формування й розвитку в учнів уміння 

порівнювати як важливої складової у розвитку ми-

слення взагалі» [1, с. 27]. «Досвід застосування 

порівняння на уроках української мови й матема-

тики у процесі навчання приводить до висновку, що 

найчастіше цей прийом учителі використовують 

для введення нових понять або уточнення і поглиб-

лення уже відомих дитині з власного життєвого до-

свіду» [7, с. 36].  

Слід зазначити, що О. Савченко розглядала 

«пізнавальну активність та пізнавальну само-

стійність школярів як ефективний засіб розвитку 

їхнього творчого мислення» [5, с. 35]. Науковець 

стверджувала, що «творче мислення розвивається у 

пізнавальній діяльності дітей, а у структурі такої 

діяльності особливого значення вона надавала 

пізнавальній активності та пізнавальній самостій-

ності молодших школярів» [5, с. 36]. На думку до-

слідниці, «пізнавальна активність та самостійність 

являють собою якісні характеристики навчальної 

діяльності, які сприяють формуванню в учнів праг-

нення до творчої активної діяльності в усіх видах 

розумової та фізичної праці»[5, с. 37]. 

Особливо актуальними сьогодні звучать слова 

Олександри Яківни щодо освітньої технології ро-

звитку творчого мислення в процесі діяльності. 

Саме освітня діяльність, до якої сьогодні більшість 

учнів початкової школи не готові, є однією з умов, 

що впливають на активність дитини, спонукають 

учнів до дослідницької діяльності, створюють 

умови для усвідомлення ними матеріалу, узагаль-

нення одержаних знань. Відсутність роботи за-

кладів дошкільної освіти призводить до того, що 

діти не вміють розмірковувати, повноцінно спілку-

ватися, чути та слухати інших. Неможливо без фор-

мування у молодших школярів навичок і вмінь нав-

чатися розвинути пізнавальну активність та само-

стійність учнів. Слід зазначити, що і на початку 

своєї педагогічної та наукової діяльності, й вже 

набагато пізніше Олександра Яківна головне зав-

дання початкової школи вбачала у тому, щоб сфор-

мувати особистість, яка вміє і хоче навчатися. 

Необхідність сформувати у молодшого школяра 

вміння навчатися науковець пояснює так: «для 

того, щоб підготувати дитину до самостійного 

життя, необхідно, щоб школярі відчували потребу 

в знаннях, прагнули до оволодіння ними» [4, с. 68].  

Саме тому, педагогічні ідеї О. Савченко є акту-

альними, а вдумливий, творчий процес пізнання 

світу, вирішення поставлених проблем та пошук її 

вирішення стимулюють пізнавальну активність 

дітей молодшого шкільного віку. 

Так, ще у 1979 р. у статті «Навчати дітей 

учитися» О. Савченко стверджувала, що «пізна-

вальна задача містить у собі проблему, розв’язання 

якої збагачує школярів новими знаннями, новими 

способами діяльності» [5, с. 35]. Крім того, вчений 

зазначала: «Хоча в початкових класах пізнавально-

проблемні завдання нескладні за змістом і структу-

рою, проте навіть найпростіша задача містить у собі 

питання, яке спонукає дітей до міркування, 

порівняння, доведення, встановлювання причинно-

наслідкових зв’язків, висловлення оцінних суд-

жень, визначення головного і другорядного» [6, 

с. 68].  

Сьогодні перед нами стоїть завдання пробу-

дити інтерес дітей до навчання, зацікавити, сфор-

мувати бажання знати більше, і підтримувати це ба-

жання. Як стверджувала, О. Савченко, викладання 

має бути захоплюючим. А це дуже не просто з 

дітьми нового покоління, оскільки змінюється ре-

альність. Сучасні технології проникають в усі 

сфери життя, зокрема й в освітню. Вчитель має во-

лодіти новітніми технологіями такими, як до-

повнена реальність (AR), віртуальна реальність 

(VR) та штучний інтелект (AI). Так, завдяки VR 

діти зможуть легко перенестися із класу на будь-

яку іншу локацію, пов’язану з навчальною темою.  

Цінною вважаємо думку дослідниці, що діти 

не хочуть навчатися, бо не вміють цього робити. 
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О. Савченко наголошувала, що треба не підруч-

ники спрощувати, а вчити дітей навчатися, під-

креслюючи, що підручники адаптовані до різних 

освітніх потреб, інтересів та здібностей учнів мо-

лодшого шкільного віку таким чином, що у кож-

ному з них є матеріал, достатнього рівня, обов’яз-

ковий для всіх, і матеріал для тих, хто хоче знати 

більше.  

Продовжуючи традиції М. Богдановича та 

поділяючи думку вченого щодо важливої ролі зав-

дань розвивального характеру в навчальному про-

цесі, які не лише сприяють всебічному розвитку 

учнів, а й готують їх до самостійної творчої діяль-

ності, О. Савченко розробила систему розвиваль-

них посібників для учнів початкової школи – «Умій 

вчитися». Головною метою створення посібників 

було формування творчого мислення молодших 

школярів, розвиток їхньої пізнавальної активності 

та самостійності.  

О. Савченко фундаментально розробила 

шляхи формування загально-навчальних умінь і 

навичок учнів початкових класів. Вона відмічає, що 

процес пізнавальної діяльності іде таким шляхом: 

«прийняття мети – відбір засобів її досягнення – ви-

конавські дії – контроль і оцінка результатів. Вчена 

вважає, що найголовніше – навчити дітей мірку-

вати і дедуктивно (теза, розвиток, доведення чи 

спростування), і індуктивно (факти, аналіз і синтез, 

висновок)» [3, с. 153].  

У «Слові до вчителів та батьків» автор наголо-

шує: «Пропонуючи дітям те чи інше завдання, слід 

дотримуватися поступовості в роботі й послідов-

ного відпрацювання з допомогою дорослого всіх 

розвивальних можливостей змісту» [2, с. 111]. 

О. Савченко радить батькам та педагогам у роботі з 

учнями над виконанням завдань дати дитині до-

статньо часу і можливість подумати самій. Педагог 

має допомагати, зокрема формулювати міркування, 

привертати увагу дітей до матеріалу, наочності, за-

охочувати до мислення, ініціативи, стимулювати 

позитивну мотивацію до пізнання нового.  

Отже, перед сучасним вчителем початкової 

школи стоїть дуже не просте завдання, він має бути 

активним, шукати нові засоби, форми, методи нав-

чання і виховання, виходити з зони комфорту, вив-

чати нове й аналізувати вже існуюче, критично ми-

слити, тощо. Саме тоді, вчитель зможе надихати, 

творити, турбуватися про щастя дитини 
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PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF CHILDREN TO SCHOOL 

 

Аңдатпа. 

Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының мектеп оқына дазадаптация мәселелері көтерілген. 

Психологиялық бейімділіктің құрылымдары: Жеке дайындық; Зияткерлік дайындық; Әлеуметтік-

психологиялық дайындық; Физиологиялық дайындық және т.б қарастырылды. Сонымен қатар, 

оқушылардың мектептегі дезадаптациясының себептері мен түрлеріне талдау жасалып, мектептегі 

дезадаптациямен күресудің негізгі әдісі – психологиялық көмек көрсету тәсілдері атап өтілді. 

Аннотация. 

В данной статье поднимаются вопросы дазадаптации учащихся начальных классов к школьному обу-

чению. Рассмотрены структуры психологической предрасположенности: индивидуальная подготовка; 

интеллектуальная подготовка; социально-психологическая подготовка; физиологическая подготовка и 

др. Кроме того, проведен анализ причин и типов дезадаптации учащихся в школе, выделены основные 

методы борьбы с дезадаптацией в школе – подходы к оказанию психологической помощи. 

Abstract. 

This article raises the issues of maladaptation of primary school students to school education. The structures 

of psychological predisposition are considered: individual training; intellectual training; socio-psychological 

training; physiological training, etc. In addition, the analysis of the causes and types of maladaptation of students 

at school was carried out, the main methods of combating maladaptation at school – approaches to psychological 

assistance were identified. 

 

Бүгінгі таңда осы салада Республика психолог 

ғалымдары мен әдіскерлері бастауыш сынып 

оқушыларының мектепке бейімделмеу мәселелері 

бойынша біршама зерттеулер жүргізіп, оның 

нәтижелерінен туындаған оқу-әдістемелік 

құралдарды тәжірибеге енгізуде. Әсіресе, 

Ы.Алтынсарин атындағы Білім академиясының 

мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім 

зертханасы бірқатар өзекті мәселелерге ғылыми 

тұрғыдан зерттеулер жүргізуде. «Ел болам десең – 

бесігіңді түзе», «Ұлыңа бес жасқа дейін патшадай 

қара» деген ата-бабалардың ұлағатты сөздерін 

дәуір талабына орай іске асыру жауапкершілігі – 

отбасы, балабақша, мектеп, жалпы жұртшылық 

болып жұмыла атқару қажеттігін көрсетуде. 

Сондықтан қазіргі кезеңде баланың мектеп өміріне 

және оқуына психологиялық бейімделмеу 

проблемасын алдын алып, оны шешудің маңызы 

зор. 

Қазіргі кезеңде балаларды мектеп оқуына 

бейімдеу жұмыстары дұрыс жолға қойылмаған. Ол 

үшін пайдаланатын оқулықтар мен әдістемелік 

әдебиеттер жеткіліксіз. Орыс тілінен қолданысқа 

лайықтап, аударып алған әдістемелер мағынасы 

жағынан өзгеріп, пайдалануға қиындық туғызады. 

Сондықтан, балаларды мектеп өміріне 

психологиялық бейімделмеу мәселелерінің алдын 

алып, ол үшін жұмыстары қолға алынуы тиіс.  
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Балаларды мектепке бейімделмеу мәселелерін 

Л.С.Выготский, А.И.Леонтьев, Л.И.Божович, 

А,В,Запорожец, Д.В.Эльконин, Л.А. Венгер және 

т.б. психологтар, өз еңбектерінде зерттеп, анықтап, 

әр түрлі түсініктемелер берді [1-5]. Мысалы, 40-

жылдардың соңында А.Н.Леонтьевтің басшылық 

етуімен балаларды мектепке бейімделмеу 

мәселелерін анықтауға бағытталған зерттеулер 

жүргізілді. Соның қорытындысы ретінде 1948 

жылы А.Н.Льонтьев ең алғаш рет «балалардың 

мектептегі оқуға психологиялық бейімділігі» деген 

түсінікті анықтады. Сонымен қоса мектептегі оқуға 

психологиялық бейімділігінің ең мәндісінің бірі – 

бала өзінің жеке басының дамуын, бейімделуін, 

қалыптасуын меңгеретінін, «Баланың мектептегі 

оқуға психологиялық бейімділігі» және бала өзінің 

жеке басын меңгеру мүмкіншілігінің дамуы осы 

кезең болып табылатынын айтты [2]. 

Психологиялық бейімділіктің құрылымы 

мынадай бөліктерге бөлінеді: 

А.Жеке дайындық. Баланың жаңа қоғамдық 

ортаға дайындығының қалыптасуы бірнеше 

құқықтар мен міндеттерді қамтитын мектеп 

ережесінен тұрады. Мектепте оқуға дайын оқушы-

мектепке қажетті оқу құралдарын (портфель, 

оқулық, дәптер және т.б.) түгелдеп ғана қоймай, 

сондай-ақ жаңа білім алу мүмкіндігі мен таным 

қабілеті жеткілікті дәрежеде дамыған бала болып 

табылады. 

Болашақ мектеп оқушысы қызығушылығының 

қалыптасу жүйесіне қарай өзінің мінез-құлқын, 

танымдық іс-әрекетін басқара алуы керек. Сонда 

ғана оның оқуға деген құлшынысы пайда болады. 

Сонымен қатар, жеке дайындық баланың 

эмоциялық жай-күйінің даму деңгейін де көрсетеді. 

Мектепке барар алдында баланың көңіл күйінің 

көтеріңкі болғаны жөн. 

Ә.Зияткерлік дайындық. Дайындықтың бұл 

түрі баланың нақты білімі мен ой-өрісінің ауқымын 

көрсетеді. Баланың танысып отырған материалына 

деген көзқарасы мен материалды жекелей әрі 

жоспарлы түрде қабылдау жүйесінің қалыптасуы 

маңызды. Сондай-ақ, жалпылай ойлау формасы 

мен негізгі логикалық операцияларды атқарып, есте 

сақтай алуы да міндетті. 

Зияткерлік дайындық негізінен баланың 

бойындағы оқу іс-әрекетінің бастапқы пайымдарын 

қалыптастыруды көздейді. Осы дайындық түрі 

жалпы алғанда төмендегілерді қамтиды: 

– саралап қабылдау; 

–  аналитикалық ойлау; 

–  нақтылыққа талпыныс; 

–  логикалық есте сақтау; 

–  білуге құштарлық; 

–  сөйлеу тілін игеру; 

–   қолдың қозғалысы мен көру-қозғалыс 

үйлесімділігі. 

Б.Әлеуметтік-психологиялық дайындық. 

Дайындықтың бұл компоненті балада басқа 

балалармен, мұғаліммен қарым-қатынас жасай 

алатын сапаларды қалыптастыруды көздейді. Бала 

топ болып бірге жасап жатқан жұмыс үстінен 

түседі. Осы кезде балада өзін ортаға бейімдеу 

қабілеті өте қажет болады. Ол үшін балалармен 

араласып кетуге, олармен бірге әрекет етуге, 

олардың қызығушылығына ортақтасуынан, оқу 

процесіндегі түрлі жағдайларға икемделуіне ықпал 

ету керек. 

 Мектепке келу кезеңі: 

–  мінез-құлықтың жаңа сапалық деңгейге 

көтерілуі; 

–  әрекетке іштей талдау жасау; 

–  нақтылыққа жаңа танымдық 

қатынасыныңдамуы; 

–  қарым-қатынастың жаңа сапалы кезеңіне өту 

болып табылады. 

 В. Физиологиялық дайындық. Бұл 

дайындық бала ағзасының қызметі мен денсаулық 

жағдайының даму деңгейімен анықталады. 

Баланың мектепке дайындығын дәрігерлер арнайы 

өлшемдермен белгілейді. Баланың мектепте оқуға 

психологиялық және физиологиялық дайындығын 

анықтау кезінде денсаулық жағдайы басты назарда 

болуы шарт. Өйткені білімді игеруге, оқуға деген 

қызығушылығы басым болғандығымен, 

денсаулығы сәйкес келмеуі мүмкін. Ондай балалар 

жай, қатардағы мектептерде оқығаны жөн [6]. 

Баланың жүйке жүйесінің дамуында 

функционалдық және оганикалық түрлі ауытқулар 

болуы мүмкін. Оны арнайы дәрігерлер анықтайды. 

Оқу жылының басындағы оқу-тәрбие процесінде 

балаға ерекше салмақ түседі. Жүйелі оқу жұмысы, 

көлемді ақпарат, орындықта ұзақ отыру, күнделікті 

күн тәртібінің өзгеруі, мектеп ұжымының ортасы 

кішкентай мектеп оқушысын ақыл-ойы жағынан 

да, физиологиялық жағынан да шаршатады. 

Әр баланың мектепке бейімделуі, дамуы 

түрліше болатынын естен шығармау керек. 

Олардың жасы биологиялық дамуымен сәйкес келе 

бермейді. Бір бала 6 жаста өзінің дене дамуы 

жағынан жүйелі оқуға дайын, екінші балаға 7 жаста 

болса да, оған мектеп бағдарламасы ауыр тиеді. 

1-сыныпқа келген балалардың барлығы 

арнайы медициналық тексеруден өтеді. Сөйтіп 

оның мектепке дайындығы жөнінде шешім 

шығарылады. Баланың дене, физиологиялық дамуы 

мен денсаулығы жөніндегі мәліметтерді 

медициналық қызмет дайындайды: Олар тексеру 

қорытындысы бойынша балаларды топтарға 

бөледі. 

Баланың жеке басы пайда бола бастайтын жаңа 

әлеуметтік қатынастар мен байланыстарға 

бейімделу баланың жаңа құрдастар тобына қалай 

кіретіндігімен, сыныпта қандай орын ала 

бастайтындығымен, құрдастарымен және 

ересектермен қалай қарым-қатынас 

жасайтындығымен, мектепке қалай 

қарайтындығымен, мектеп оқушысы ретінде 

анықталады. Баланы мектепке бейімдеу кезінде 

ата-аналардың білім деңгейі, отбасында жанжал 

жағдайларының болмауы, тәрбиенің дұрыс 

әдістері, баламен толық қарым-қатынас, баланы 

мектепке дайындауға қызығушылық үлкен маңызға 

ие. 

Мотивацияның қайталама бұзылуы оқу 

процесінде тікелей жүреді. Оқу іс-әрекетінің 
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элементтері мен дағдыларының қалыптаспауы, 

оның себебі интеллект дамуының жеке 

ерекшеліктері де, бас тарту да болуы мүмкін. 

Мінез-құлықты, зейінді, оқу әрекетін ерікті түрде 

реттей алмау. Мұның себебі отбасылық жағдайдың 

қолайсыздығы, тәрбиенің дұрыс емес әдістері, 

баланың күн тәртібін дұрыс ұйымдастырмау, 

сондай-ақ анадағы жүктілік пен босанудың 

асқынуларының салдары болуы мүмкін. 

Мектеп өмірінің қарқынына бейімделе алмау. 

Көбінесе бұл физикалық дамудың кешеуілдеуімен, 

анализаторлардың жұмысындағы бұзылулармен 

соматикалық әлсіреген балаларда болады. 

Объективті сипаттағы мектептегі 

дезадаптацияның себептері: 

Мұғалімнің оқушыға деген дұрыс емес 

қатынасы және оқу процесін дұрыс 

ұйымдастырмау салдарынан болады. Мектепке, 

мұғалімге деген теріс көзқарас тапсырмаларға 

деген қызығушылықты тез жоғалтады, оларды 

орындаудан бас тартады, сәтсіздіктерге бей-жай 

қарамайды, ескертулерге теріс қарайды, сабаққа 

кедергі келтіреді, үнемі бақылауды қажет етеді. 

Оқытудың сәттілігінің төмендеуі байқалады, 

мұғаліммен қарым-қатынаста теріс мінез-құлық 

көрінеді.  

Мектептегі дезадаптация – бұл мектеп 

жасындағы баланың оқу қабілеттері төмендейтін 

және мұғалімдермен және сыныптастарымен 

қарым-қатынасы нашарлайтын оқу орнының 

жағдайына бейімделуінің бұзылуы. Бұл көбінесе 

бастауыш сынып оқушыларында кездеседі, бірақ ол 

жоғары сынып оқушыларында да болуы мүмкін. 

Оқушылардың мектептегі 

дезадаптациясының себептері: 

Мектепте дезадаптацияны тудыратын бірнеше 

факторлар бар. Төменде біз оқушылардың 

мектептегі дезадаптациясының себептерін 

қарастырамыз, олардың ішінде: 

– баланың мектеп жағдайына дайындық 

деңгейінің жеткіліксіздігі; білімнің болмауы және 

психомоторлық дағдылардың жеткіліксіз дамуы, 

нәтижесінде бала қойылған міндеттерді басқаларға 

қарағанда баяу орындайды; 

– мінез-құлықты бақылаудың жеткіліксіздігі – 

балаға үнсіз және орнынан тұрмай бүкіл сабақ 

отыру қиынға соғады; 

– бағдарламаның қарқынына бейімделе алмау; 

– әлеуметтік-психологиялық аспект-

оқытушылар құрамымен және құрдастарымен жеке 

байланыстың болмауы; 

– танымдық процестердің функционалдық 

қабілеттерін дамытудың төмен деңгейі. 

Мектептегі бейімделудің себептері ретінде 

оқушының мектептегі мінез-құлқына және оның 

қалыпты баспанасының болмауына әсер ететін 

тағы бірнеше факторлар бар [7]. 

Ең ықпалды фактор - отбасы мен ата-ана си-

паттамаларының әсері. Кейбір ата-аналар баласы-

ның мектептегі сәтсіздіктеріне тым эмоционалды 

реакция көрсеткенде, олар өздері білмей, баланың 

әсерлі психикасына нұқсан келтіреді. Осы 

көзқарастың нәтижесінде бала тақырыпты біл-

меуінен ұяла бастайды, сәйкесінше ол келесі жолы 

ата-анасының көңілін қалдырудан қорқады. 

Осыған байланысты нәресте мектепке байланысты 

барлық нәрсеге теріс реакция дамытады, бұл өз 

кезегінде мектептің бұзылуына әкеледі. 

Ата-аналардың ықпалынан кейінгі екінші 

маңызды фактор – бала мектепте сөйлесетін 

мұғалімдердің өздері. Мұғалімдер оқу парадигма-

сын дұрыс құрмайды, бұл өз кезегінде оқушылар-

дың түсініспеушілігі мен негативтілігінің дамуына 

әсер етеді. 

Мектептегі бейімделудің формалары ба-

стауыш сынып оқушыларының білім беру 

қызметінің ерекшеліктерін қамтиды. Бастауыш 

сынып оқушылары оқу процесінің пәндік жағын - 

дағдыларды, әдістер мен дағдыларды тез игереді, 

соның арқасында жаңа білім алынады. 

Осылайша, мектептегі дезадаптацияның бел-

гілерінің бірі – оқу үлгерімінің төмендеуі. Себептер 

болуы мүмкін психомоторлық және интеллек-

туалды дамудың жеке сипаттамалары, бірақ олар 

жаман жағдайға әкелмейді. Көптеген тәрбиешілер, 

психологтар мен психотерапевттер мұндай оқушы-

лармен жұмысты дұрыс ұйымдастыра отырып, 

жеке қасиеттерді ескере отырып, балалардың 

әртүрлі күрделіліктегі тапсырмаларды қалай 

орындайтынына назар аудара отырып, бұл балала-

рды сыныптан оқшауламай, бірнеше ай ішінде 

мүмкін деп санайды.оқудағы артта қалушылықты 

жою және дамудың кешігуі үшін өтемақы. 

Жас оқушылардың мектептегі дезадаптаци-

ясының тағы бір түрі жас ерекшеліктерімен тығыз 

байланысты. Алты жастағы балаларда болатын 

негізгі іс-әрекетті ауыстыру (оқыту ойындармен 

ауыстырылады) нақты мотивтер тек белгілі бір 

жағдайларда оқытудың түсінікті және жалпы 

қабылданған мотивтеріне айналатындығымен 

түсіндіріледі. 

Мектептегі дезадаптацияның бұл түрінің се-

бебі – ата-аналардың балаларына назар аудармауы. 

Оқу мотивациясының жетілмегендігінің сыртқы 

белгілері оқушының танымдық қабілеттерінің 

жоғары деңгейіне қарамастан, тәртіпсіздік арқылы 

көрінетін мектеп қызметіне жауапсыздығымен 

көрінеді. 

Мектептегі дезадаптацияның келесі түрі – 

өзін-өзі басқара алмау, мінез-құлық пен зейінді 

ерікті бақылау. Мектеп жағдайына бейімделе алмау 

және қабылданған стандарттарға сәйкес мінез-

құлықты басқара алмау дұрыс емес тәрбиенің нәти-

жесі болуы мүмкін, ол өте қолайсыз әрекет етеді 

және белгілі бір психологиялық сипаттамалардың 

шиеленісуіне ықпал етеді, мысалы, қозғыштық 

жоғарылайды, шоғырлану қиындықтары, эмоцио-

налды тұрақсыздық және басқалар. 

Бұл балалармен отбасылық қарым-қатынас 

стилінің негізгі сипаттамасы-баланың өзін-өзі 

басқару құралы болуы керек сыртқы шеңберлер 

мен нормалардың толық болмауы немесе тек сырт-

тан бақылау құралдарының болуы. 
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Бірінші жағдайда, бұл баланың өзіне мүлдем 

берілген және толық ұмытып кету жағдайында да-

митын отбасыларға немесе «балаға табынушылық» 

бар отбасыларға тән, яғни балаға қалағанының 

бәріне рұқсат етіледі және оның бостандығы 

шектелмейді. 

Кішкентай мектеп оқушыларының бейімде-

луінің төртінші түрі-мектептегі өмір ритағына 

бейімделе алмау. 

Көбінесе бұл денесі әлсіреген және иммуни-

теті төмен балаларда, физикалық дамуы тежелген, 

жүйке жүйесі әлсіз, анализаторлардың жұмысы 

бұзылған және басқа да аурулары бар балаларда 

кездеседі. Мектептегі дезадаптацияның бұл түрінің 

себебі - дұрыс емес отбасылық тәрбие немесе бала-

лардың жеке ерекшеліктерін елемеу. 

Мектептегі дезадаптацияның жоғарыда 

аталған түрлері олардың дамуының әлеуметтік 

факторларымен, жаңа жетекші іс-шаралар мен 

қажеттіліктердің пайда болуымен тығыз байланы-

сты. Сонымен, психогендік мектептегі дезадапта-

ция маңызды ересектердің (ата-аналар мен 

мұғалімдердің) баламен қарым-қатынасының си-

паты мен ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Бұл 

қатынасты қарым-қатынас стилі арқылы білдіруге 

болады. Шын мәнінде, маңызды ересектердің ба-

стауыш сынып оқушыларымен қарым-қатынас 

стилі оқу іс-әрекетіне кедергі болуы мүмкін немесе 

нақты немесе алыс қиындықтар мен оқуға байланы-

сты проблемаларды бала өзінің кемшіліктері мен 

шешілмейтін кемшіліктерінен туындаған түзетіл-

мейтін деп қабылдауы мүмкін. 

Егер теріс тәжірибе өтелмесе, жақсылықты 

шын жүректен қалайтын және балаға өзін-өзі 

бағалауды арттыру үшін көзқарас таба алатын 

маңызды адамдар болмаса, онда ол мектептегі кез-

келген мәселелерге психогендік реакциялар қалы-

птастырады, олар қайтадан пайда болған кезде пси-

хогендік дезадаптация деп аталатын синдромға 

қосылады. 

Мектептегі дезадаптацияның түрлері 

Мектептегі дезадаптация түрлерін сипаттамас 

бұрын, оның критерийлерін бөліп көрсету керек: 

– оқушының жасына және қабілетіне сәйкес 

келетін бағдарламалардағы нашар үлгерім, қайта-

лау, созылмалы нашар үлгерім, жалпы білімнің 

болмауы және қажетті дағдылардың болмауы 

сияқты белгілермен бірге; 

– оқу процесіне, мұғалімдерге және оқуға бай-

ланысты өмірлік мүмкіндіктерге эмоционалды 

жеке көзқарастың бұзылуы; 

– эпизодтық түзетілмейтін мінез-құлық бұзы-

лыстары (басқа оқушыларға демонстрациялық оп-

позициясы бар пәнге қарсы мінез-құлық, мектепте 

өмір сүру ережелері мен міндеттерін елемеу, ванда-

лизм көріністері); 

– жүйке жүйесінің бұзылуының, сенсорлық 

анализаторлардың, ми ауруларының және әртүрлі 

қорқыныштардың көріністерінің салдары болып та-

былатын патогендік дезадаптация ; 

– психоәлеуметтік дезадаптация, ол баланың 

жыныстық және жас ерекшеліктеріне байланысты 

жеке ерекшеліктері ретінде әрекет етеді, бұл оны 

стандартты емес етеді және мектепте ерекше 

тәсілді қажет етеді; 

– әлеуметтік дезадаптация (тәртіпті, мораль-

дық және құқықтық нормаларды бұзу, әлеуметтік 

мінез-құлық, ішкі реттеудің деформациясы, 

сондай-ақ әлеуметтік қатынастар). 

Мектептегі дезадаптацияның бес негізгі түрі 

бар: 

Бірінші түрі – баланың оқу процесінде 

қабілетсіздігін білдіретін когнитивті мектептің 

бейімделуі оқушының мүмкіндіктеріне сәйкес 

келетін бағдарламалар. 

Мектептегі дезадаптацияның екінші түрі-

эмоционалды-бағалау, ол жалпы оқу процесіне де, 

жеке пәндерге де эмоционалды-тұлғалық 

қатынастың тұрақты бұзылуымен байланысты. 

Бұған мектепте туындайтын мәселелер туралы 

алаңдаушылық пен алаңдаушылық жатады. 

Мектептегі дезадаптацияның үшінші түрі – 

мінез-құлық, ол мектеп ортасындағы мінез-

құлықтың бұзылуын қайталаудан және оқудан 

тұрады (агрессивтілік, байланысқа түсуге 

құлықсыздық және пассивті-сәтсіз реакциялар). 

Мектептегі дезадаптацияның төртінші түрі 

соматикалық болып табылады; оқушының 

физикалық дамуы мен денсаулығындағы 

ауытқулар осыған байланысты. 

Мектептегі дезадаптацияның бесінші түрі – 

коммуникативті; бұл ересектермен де, 

құрдастарымен де байланыстарды анықтаудағы 

қиындықтарды білдіреді. 

Мектептегі дезадаптацияның алдын алу 

Мектепке бейімделудің алдын-алудың 

алғашқы қадамы-баланың жаңа, ерекше режимге 

өтуге психологиялық дайындығын орнату. 

Дегенмен, психологиялық дайындық-бұл баланы 

мектепке кешенді дайындаудың бір бөлігі ғана. 

Сонымен бірге қолда бар білім мен дағдылардың 

деңгейі анықталады, оның әлеуетті мүмкіндіктері, 

ойлаудың, зейіннің, есте сақтаудың даму деңгейі 

зерттеледі және қажет болған жағдайда 

психологиялық түзету қолданылады. 

Ата-аналар балаларына өте мұқият болуы 

керек және бейімделу кезеңінде оқушы әсіресе 

жақындарының қолдауына және эмоционалды 

қиындықтарды, алаңдаушылықтар мен сезімдерді 

бірге сезінуге дайын болуы керек екенін түсінуі 

керек. 

Мектептегі дезадаптациямен күресудің негізгі 

әдісі – психологиялық көмек. Сонымен қатар, 

жақын адамдар, атап айтқанда ата-аналар 

психологпен ұзақ уақыт жұмыс істеуге тиісті көңіл 

бөлуі өте маңызды. Отбасының оқушыға теріс әсері 

болған жағдайда, мұндай келіспеушілік 

көріністерін түзеткен жөн. Ата-аналар баланың 

мектептегі кез-келген сәтсіздігі оның өмірінің 

құлдырауын білдірмейтінін есте сақтап, еске салуы 

керек.  

Тиісінше, оны әрбір нашар баға үшін 

кінәламаңыз, сәтсіздіктің ықтимал себептері 

туралы мұқият сөйлескен дұрыс. Бала мен ата-ана 

арасындағы достық қарым-қатынасты сақтау 
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арқылы өмірдегі қиындықтарды сәтті жеңуге 

болады. 

Сонымен, балаларды мектепке бейімделмеуді 

болдырмау үшін осындай жұмыстарды табысты 

ұйымдастыру үшін төмендегі ұсыныстарды 

ескергеніміз жөн: 

– мектепке қабылданатын балаларды 

мектебіне, мұғаліміне деген эмоционалды, 

жағымды қарым-қатынасын қалыптастыру керек; 

– балалармен педагогикалық жұмыста 

сабақтастықты тек қана жұмыс істеу әдістерінде 

емес, сонымен бірге педагогикалық қарым-қатынас 

стилінде де сақтау керек; 

– 1-сынып оқушыларының ұжымын 

қалыптастыру мен олардың түлғааралық қарым-

қатынасын ұйымдастыруда мектепке дейінгі және 

мектеп жұмыстарының әдістерін сақтау қажет; 

– балалардың әрекетіне жетекшілік етуде, 

кең көлемде (әсіресе, I жарты жылдықта) мектеп 

жасына дейінгі тәрбие әдістерін мектеп әдістерінде 

ішінара қолдануға болады. 

Ал, енді он жастағы оқушы білім мазмұны мен 

білім беру әдісінің бірден өзгеруіне дайын емес, 

сондықтан бастауыш мектептен орта буын 

сыныбына өтуде білім беру әдіс-тәсілдерін бірте-

бірте күрделендіріп бейімдеу керек. 
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INTENSITY OF METABOLIC PROCESSES IN LAYING HENS DUE TO CHANGES IN THE 

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF PROTEIN IN THE DIET 

 

Abstract. 

The paper presents the results of studying the intensity of metabolic processes in the body of laying hens due 

to changes in the qualitative and quantitative composition of protein in the diet. The analysis of the obtained data 

shows that the maximum increase in the share of digestible protein in the rations and the decrease in the percent-

age of proteins that are not amenable to assimilation positively affect the intensity of metabolic processes in the 

bird's body. In particular, the addition of the protein sunflower concentrate "Proglot" to the combined feed of 

chickens of the experimental groups contributes to the probable increase of proteins and lipids in the liver tissues 

(Р˂0.05-0.01). The proteolytic and lipolytic activity of enzymes in the pancreatic tissues of laying hens increases 

with the introduction of the innovative "Proglot" concentrate into the diet. At the same time, the lipolytic activity 

in chickens of the first experimental group (Р<0.01), which were fed compound feed with a content of 17% crude 

protein, and proteolytic activity in the birds of the second experimental group (Р<0.001), which were fed com-

pound feed with a content of 15% crude protein. A similar nature of changes was observed in the range of total 

proteins and lipids in the blood of birds. The activity of aspartate and alanine aminotransferase probably in-

creased in the liver tissues of chickens of both experimental groups, compared to the indicators in the analogs of 

the control group (Р˂0.05-0.001), but was within the reference values. The addition of the protein mentioned 

above concentrate to the feed of the chickens of the research groups caused an increase in the relative amount of 

phospholipids, mono- and diacylglycerols (by Р<0.01-0.001), with a simultaneous decrease in the level of triacyl-

glycerols (Р<0.001), compared to the birds of the control group. In the birds of the research groups, a decrease 

in the free cholesterol content by 2.5% and 2.8%, respectively, was established. At the same time, the relative level 

of esterified cholesterol did not change.  

 

Keywords: laying hens, protein, protein metabolism, lipid metabolism, protein concentrate, "Proglot." 

 

Modern industrial poultry farming is characterized 

by dynamic development, constant increase in poultry 

production, and intensive technologies, which ensures 

stable production growth [1, 2]. At the same time, ani-

mal husbandry accounts for up to 20% of all emissions 

of toxic substances into the environment. Their primary 

sources are the production and processing of fodder 

(45% of the total volume), physiological processes 

(39%), and manure decomposition (10%). It is possible 

to reduce the volume of emissions by 30% through 

drastic changes in the production system [3]. In partic-

ular, the parameters subject to quick and effective in-

fluence are the balance of the poultry feeding system 

[4].  

Proteins, which translated from Greek means 

"first" or "most important," quantitatively prevail over 

all other macromolecules present in a living cell and 

make up about half of the dry mass of most organisms 

[5]. Proteins have a particular biological significance 

since they are the carriers of life and are the material for 

building cells, tissues, and organs of the body; they are 

part of enzymes, and hormones, provide reproduction 

and transmission of genetic information, protective and 

other functions [5, 6]. As a rule, rations for birds of dif-

ferent species and age-productive groups include a 

mixture of proteins of different quality and properties, 

which are introduced into them by vegetable feed and 

protein supplements. Unlike lipids and carbohydrates, 

proteins are not stored in the body of animals and birds. 

To maintain the nitrogen balance, a certain amount of 

protein must be supplied to the body [7]. 

The rationing of poultry rations by protein content 

is also of great practical importance in the context of 

the production of high-protein food products of the 

poultry industry - eggs and meat. The level of providing 

poultry with protein depends on the level of nitrogen 

assimilation of feed, which is determined by their 

amino acid composition, balanced diet, temperature re-

gime, etc. [7, 8]. 

The works of many researchers have established 

that only quantitative rationing of protein without tak-

ing into account its quality cannot guarantee the physi-

ological adequacy of the relevant diets. It is known, for 

example, that not every quantitative increase in the pro-

tein level in the diet accordingly increases its biological 

value because different dosages in the diet, depending 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-4163-40-46
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on the feed they are introduced with, can give a com-

pletely different ratio of amino acids [9]. The need for 

amino acids is influenced by the degree of their assim-

ilation, which depends on the solubility and digestibil-

ity of feed protein, the presence of enzyme inhibitors, 

polysaccharide complexes, and phytase in the feed, the 

rate of release of individual amino acids during diges-

tion and the rate of their absorption [10]. The search for 

new, easily digestible protein substrates for their effec-

tive use in poultry feeding will allow: to expand the 

possibilities of ensuring high productivity against the 

background of a decrease in feed conversion; reduce ni-

trogen release through emission into the natural envi-

ronment.  

Therefore, studies of the intensity of metabolic 

processes in laying hens and the efficiency of assimila-

tion of feed nutrients against the background of changes 

in the qualitative composition of protein in the diet are 

relevant. 

Materials and Methods 

The experiment on 100-day-old young Lohman-

Brown chickens was conducted in the vivarium of the 

Laboratory of Physiology, Biochemistry and Poultry 

Nutrition of the Institute of Animal Biology of the Na-

tional Academy of Sciences. The chickens were di-

vided into three groups (control and two experimental). 

Their maintenance and feeding met the technological 

requirements of growing chickens in cages. All birds 

consumed a balanced complete ration compound feed 

(CF). At the same time, the diets differed in the amount 

of protein (the chickens of the control (C) and the first 

experimental (E1) groups were fed compound feed 

with a crude protein level of 17%, and the second ex-

perimental group (E2) - 15%), as well as its quality (for 

the chickens of the experimental (E1 and E2) groups 

soybean meal and sunflower meal contained in the 

combined feed for birds of the control group were re-

placed with high-protein concentrate "Proglot").  

"Proglot" is a new innovative product developed 

by specialists of the Dnipro plant "Potoky" (Ukraine) 

and manufactured using nanotechnological processes 

of processing sunflower seeds. As a result, gentle dena-

turation occurs without disturbing the protein's primary 

structure and destroying amino acids. At the same time, 

according to the product developers, the digestibility 

ratio of protein from sunflower concentrate is 90.6%, 

fat - 85.9%, fiber - 9.7%, and nitrogen-free extractives 

- 60%. 

The physiological state of the chicken's feed in-

take and laying was observed. At the end of the exper-

iment, which lasted three months, the poultry was 

slaughtered, and samples of blood, liver, and pancreas 

tissue, as well as chyme, were taken for analysis. 

Duodenum. Biochemical indicators were deter-

mined in the studied material [11]. 

Results of the research 

Protein rationing is of great practical importance 

since such high-protein products as eggs, meat, and 

feathers can only be formed if there is sufficient protein 

in the poultry diet. It is believed that the productivity of 

poultry is approximately 20–30%, determined by the 

level of protein nutrition [5, 12]. A deficiency of pro-

tein in the diet negatively affects both the productivity 

of poultry and the preservation of livestock. An excess 

of protein is also undesirable because, in this case, the 

body's metabolism increases and its expenditure on en-

ergy purposes increases, which leads to an increase in 

the cost of feed, a decrease in the efficiency of produc-

tion, and an increase in the number of nitrogen emis-

sions into the environment. Excess protein in poultry 

diets is excreted as uric acid in droppings. This com-

pound quickly decomposes with the release of ammo-

nium nitrogen, characterized by a high emission capac-

ity [13]. 

The concentration of total protein in blood serum 

is a relatively stable indicator, but it changes with sig-

nificant metabolic pathology and diseases of the liver 

and other organs. According to the results of our re-

search, it was found that the content of soluble proteins 

in the blood of the chickens of the experimental groups 

was at the level of the indicators of the birds of the con-

trol group (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Protein content in chicken tissues, (M±m, n=5) 

 

At the same time, it was established that the intro-

duction of "Proglot" into the diet of the chickens of the 

first experimental group against the background of soy-

bean meal and with a simultaneous increase in the 

amount of corn (by 5% compared to SC) did not cause 

an increase in the content of total protein in the liver 

tissues compared to the analogs of the control group. At 

the same time, the introduction of a sunflower-protein 

supplement and an increase in the proportion of corn in 

the diet of the birds of the second experimental group 

(by 13.3% compared to SC) contributed to an increase 

in the level of total protein in liver tissues (by 3.3%), 

compared to the indicators of control hens. 
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These data are fascinating since the level of crude 

protein in the poultry diets of the experimental groups 

differed. In particular, the combined feed of the first ex-

perimental group was richer in protein than that of the 

second experimental group. 

Enzymes are necessary for all processes in the 

body. In particular, for the digestion of feed compo-

nents in the alimentary canal of the bird, to ensure the 

synthesis, decay, and interchange of substances in in-

termediate metabolism, respiration, energy generation, 

and tissue regeneration, i.e., to support all life processes 

[14, 15]. 

It is known that feed proteins entering the bird's 

body are digested under the influence of proteolytic en-

zymes that split peptide bonds and release amino acids. 

The latter are absorbed by the intestinal mucosa's villi, 

transferred to the portal vein, enter the liver, and trans-

ported through the systemic blood flow to other organs 

and tissues. Protein metabolism is carried out by the de-

amination of amino acids and forming uric acid to re-

duce the concentration of ammonia in body fluids [16]. 

We found out that with the introduction of sun-

flower protein concentrate into the diet of poultry and, 

even with the condition of reducing the level of protein 

in the diet to 15%, the proteolytic activity of enzymes 

in the liver of chickens of the second experimental 

group almost doubled (Р˂0.01) the indicators analogs 

of the control and first experimental groups (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Proteolytic activity of liver enzymes of laying hens, μcat/g b (M±m, n=5) 

 

In the pancreas and chyme of the bird's duodenum, 

the enzymes' studied activity had slightly different dy-

namics (Fig. 3). Namely, in the pancreas of laying hens 

of the control and second experimental groups, the pro-

teolytic activity was at the same level. In contrast, that 

of the first experimental group was almost 16% lower 

(р<0.05). While in the chyme of the duodenum, it was 

approximately the same in birds of all groups. 

Such changes in proteolytic activity may be due to 

the absence of protease inhibitors in the experimental 

compound feed. After all, their presence is usually 

manifested by an effect on the functional activity of the 

pancreas, which is caused by excessive secretion of en-

zymes to overcome the action of inhibitors. 

 
Fig. 3. 

Proteolytic activity of enzymes of the pancreas and chyme of the duodenum of laying hens, μcat/g b (M±m, n=5) 

 

In the chickens of the second experimental group, the level of amino nitrogen in the tissues of the liver and 

pancreas was also higher than in the birds of the control group (Fig. 4). 
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Fig. 4. Amino nitrogen content in the pancreas and liver of laying hens, g/kg (M±m, n=5) 

 

The total content of free amino acids in birds' 

blood and tissues evaluates the intensity of digestion 

and breakdown of feed nutrients. The changes in the 

studied parameters that we obtained are related to the 

composition of the diet and not to the total content of 

crude protein in the compound feed. 

Studies of enzymological changes in the blood are 

essential to characterize the biochemical status of the 

bird's body against the background of changes in the 

amount and quality of proteins in the diet. The detected 

fluctuations in the activity of enzymes in the blood se-

rum of laying hens can be related to the physiological 

state of the organism, its structural features, and even 

the level of laying. Particular attention is paid to the ac-

tivity of representatives of pyridoxal phosphate-con-

taining enzymes (aspartate and alanine aminotransfer-

ase), the level of which in the body characterizes the 

state of anabolic processes.  

Analyzing the obtained data on the activity of 

ALT in the blood of all groups of birds, it is worth not-

ing that the intergroup differences were beyond the rel-

evant confidence thresholds (Fig. 5). While the activity 

of AST in the blood of chickens of the first and second 

experimental groups increased by 1.5 (Р<0.001) and 

1.2 times (Р<0.01), respectively. The de-Ritis coeffi-

cient changed similarly (increased by 35.9 and 29.9%, 

respectively) but remained within the reference values. 

 

 
Fig. 5. Activity of alanine and aspartate aminotransferase in the blood of laying hens, units/l (M±m, n=5). 

 

The increase in the activity of ALT in the blood of 

the birds of the research groups can be because the ex-

periment used chickens that, although they had already 

reached the peak of egg laying, their physiological state 

was still a reflection of the coordination of the pro-

cesses of anabolism and catabolism. 

The intensity of protein exchange in various tis-

sues can also be judged by the results of research on the 

activity of aminotransferases. The activity of aspartate 

and alanine aminotransferase is used as biochemical in-

dicators of physiological status and a clinical indicator 

of the body's stress state caused by disease or intoxica-

tion because these enzymes play a crucial role in me-

tabolism, in particular, in protein metabolism.  

Evaluating the activity of aminotransferases in the 

tissues of individual organs of the digestive tract of lay-

ing hens, it was established that it probably (Р<0.01; 

Р<0.05) increased in the liver of the birds of the exper-

imental groups, compared to the indicators of the con-

trol counterparts (Table 1). Our calculated values of the 

de-Ritis coefficient, which were within the reference 

values, testify to the stability of the activity of the in-

vestigated aminotransferases.  
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Table 1 

The activity of aminotransferases in tissues of laying hens μmol (h × g) (M±m, n=5) 

Indicator  
Group 

Control Experimental 1 Experimental 2 

Liver 

ALT, μmol/h×h 7,47±0,44 9,63±0,35** 8,99±0,49** 

AST, μmol/h×h 16,68±0,82 20,89±0,71** 20,32±0,62* 

de Ritis coefficient 2,23 2,17 2,26 

Pancreas 

AlAT, μmol/h×h 5,41±0,33 5,83±0,31 6,38±0,51 

AST, μmol/h×h 10,17±0,78 11,95±0,94 12,63±0,87 

de Ritis coefficient 1,88 2,05 1,98 

 

Compared to other organs of the digestive tract of 

birds, the liver is the most saturated with enzymes in 

the cytoplasm and organelles of liver cells. Usually, the 

activity of aminotransferases (aspartate aminotransfer-

ase and alanine aminotransferase) is investigated for 

differential diagnosis of liver pathology. However, in 

birds, an increase in AST activity is noted in 95% of 

cases with myocardial infarction, myositis, myocardi-

tis, necrosis, and skeletal muscle injuries. The maxi-

mum increase in the activity of AST and ALT occurs 

with fatty infiltration of the liver, with acute viral hep-

atitis (more than 100 times), with cirrhosis - it exceeds 

the norm by 5-8 times. 

The combined feed recipes we studied did not dif-

fer in energy from standard combined feed, and the 

diet's quality and protein content differed. Since the 

level of assimilation of nutrients in the diet is primarily 

determined by the functioning of enzymatic systems of 

hydrolysis of nutrients in the organs of the alimentary 

canal, we conducted a study of amylolytic and lipolytic 

activity in the tissues of the liver, pancreas, and duode-

nal contents of the duodenum of laying hens (Fig. 6). 

The obtained research results confirm the organ-

tissue regularity of enzyme activity, which is deter-

mined by the functional capacity of a specific organ of 

the digestive system. 

  
Fig. 6. Activity of hydrolytic enzymes (M±m, n=5): 

a) lipolytic, unit act/g of protein; b) amylolytic, units of act/min g of protein 

 

It was established that the intergroup dynamics of 

enzyme activity in the tissues of the studied organs 

were similar. That is, the enzyme system adequately re-

sponds to changes in the structure of the diet with the 

corresponding level of pancreatic juice secretion, 

which occurs continuously and with a high concentra-

tion of enzymes. In addition, chyme, "moving" along 

the small intestine, mixes with intestinal juice and pan-

creatic juice, in particular, bile acids and pancreatic li-

pase, which contribute to the further breakdown of the 

primary nutrients of feed. At the same time, the liver 

enzyme's lipolytic (amylolytic in our studies) activity 

was relatively stable. 

It is known that the activity of alkaline phospha-

tase, which is secreted in the liver and catalyzes the hy-

drolysis reactions of phosphoric acid esters, i.e., the 

separation of phosphoric acid from its organic com-

pounds, depends on the lipolytic activity in duodenal 

chyme [17]. 

We found a specific relationship between the ac-

tivity of lipase in the chyme of the duodenum and the 

activity of alkaline phosphatase in the blood plasma 

(Fig. 7) of laying hens against the background of 

changes in the quantitative and qualitative composition 

of protein in the diet.  
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Fig. 7. Activity of alkaline phosphatase in the blood and lipase in the chyme of the duodenum of laying hens, 

(M±m, n=5) 

 

Therefore, the change in the composition of the 

poultry's diet did not harm the bird's body. As men-

tioned above, a probable increase in the activity of al-

kaline phosphatase can be an adaptive reaction of the 

body due to an increase in the laying hens of the re-

search groups. This enzyme plays a vital role in the 

shell formation process (transfer of calcium ions).  

Lipids entering the body with food are absorbed in 

the small intestine into the lymph and blood as chylo-

microns. Very low-density lipoproteins are formed in 

the liver tissue, which, after entering the circulatory 

system, bind de novo lipids. The liver, more than any 

other organ, takes an active part in lipid metabolism. 

This process is carried out thanks to the synthesis of 

fatty acids from carbohydrates and some amino acids, 

cholesterol from acetyl coenzyme A, lipoproteins of 

blood plasma and ketone bodies, degradation of fatty 

acids obtained from triglycerides to meet energy needs, 

removal of phospholipids and cholesterol; lengthening 

and shortening of the chain of fatty acids; saturation or 

unsaturation of fatty acids; control over the storage and 

deposition of fats in the liver [18]. At the same time, the 

probable causes of hepatic lipid homeostasis disturb-

ances can be feed composition and nutritional value 

(excess feed energy; level and quality of feed protein; 

low level of Ca; content of vitamins, micro- and mac-

roelements).  

Since the experiments used rations that differed 

from the standard in terms of protein content and qual-

ity, we studied lipid metabolism indicators in the liver 

of laying hens (Table 2).  

Table 2. 

The content of total lipids and the ratio of their classes in the liver of laying hens, %, (M±m, n=5) 

Researched indicators  
Groups of chicken 

Control Experimental 1 Experimental 2 

Total lipids, g/kg 5,33±0,32 4,97±0,14 5,16±0,13 

Lipid classes, %: 

Phospholipids 33,54±0,79 34,66±0,57 35,03±0,63 

Mono and diacylglycerols 12,17±0,23 11,59±0,14 10,91±0,07 

Free cholesterol 9,72±0,29 9,27±0,08 8,45±0,06 

NEFA 15,96±0,14 16,55±0,11 17,03±0,10 

Triacylglycerols 16,70±0,18 17,58±0,13 16,22±0,12 

Cholesterol esters 11,41±0,09 10,33±0,07 12,19±0,08 

 

It was established that the level of total lipids in 

the liver of birds of the control and experimental groups 

was approximately at the same level. No potential in-

tergroup differences in the relative content of their clas-

ses of lipids were found under the condition of changes 

in the quantitative and qualitative composition of the 

diet. Such research results are consistent with the data 

presented above regarding the activity of lipolytic en-

zymes in the liver and alkaline phosphatase in the blood 

(Fig. 7).  

Conclusions. 

As a result of the conducted research, it was estab-

lished that the maximum increase in the proportion of 

digestible protein in the diets of laying hens and the re-

duction of the fraction of protein that cannot be assim-

ilated has a positive effect on the intensity of metabolic 

processes in the bird's body. 

It was found that the addition of protein concen-

trate "Proglot" to the feed of chickens of the second ex-

perimental group (against the background of a decrease 

in the level of crude protein in the diet to 15%) pro-

vides: an increase in the content of total proteins in liver 

tissues by 3.3% (Р˂0.05 ), as well as the activity of as-

partate and alanine aminotransferases (Р˂0.05-0.001) 

compared to the control; an increase in proteolytic ac-

tivity in the liver by 1.9 times (Р˂0.01), in comparison 

with the analogs of the control and first research 

groups; an increase in the relative amount of phospho-

lipids, mono- and diacylglycerols (by Р<0.01-0.001), 

with a simultaneous decrease in the level of triacylglyc-

erols (Р<0.001), compared to birds of the control group 

and a decrease in free cholesterol content by 2.8%.  
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В статье представлены научные взгляды князя М. М. Щербатова в контексте историко-философ-

ского анализа. Будучи объективным идеалистом по мировоззрению, в изложении своих взглядов тяготел 

к внецерковным формам религиозности и, в отличие от масонства, отрицательно относился к мистици-

зму, алхимии и сложной ритуально-магической обрядности. Философские воззрения Щербатова в кон-

тексте духа Просвещения противоречивы, а порой и эклектичны. Трудам и воззрениям князя Щербатова 

была свойственна рационалистическая точка зрения. С этой позиции личность являлась творцом исто-

рии, а ход событий объяснялся как результат сознательной деятельности этой личности.  

Abstract. 

The article presents the scientific views of Prince M. M. Shcherbatov in the context of historical and philo-

sophical analysis. Being an objective idealist in his worldview, in presenting his views he gravitated toward non-

church forms of religiosity and, unlike Freemasonry, had a negative attitude towards mysticism, alchemy and 

complex ritual and magical rituals. Shcherbatov's philosophical views in the context of the spirit of the Enlighten-

ment are contradictory and sometimes eclectic. The works and views of Prince Shcherbatov were characterized 

by a rationalistic point of view. From this position, the individual was the creator of history, and the course of 

events was explained as the result of the conscious activity of this individual. 
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Просвещенный абсолютизм как наивысшая 

точка русского просвещения XVIII века дал силь-

нейший толчок процессу научного познания, фор-

мированию национальной идеи, ее определению, а 

вместе с тем оформлению основных направлений в 

науке, культуре и искусстве [1, с. 118-119]. Распро-

странение просветительской идеологии в стране 

было положено русскими правящими кругами во 

главе с Екатериной II. Подъем русской науки был 

связан с повышением интереса императрицы к фи-

лософии, истории, культуре, искусству, что способ-

ствовало зарождению профессиональных ученых. 

История изучения заваленной проблемы 

научно обширна и многогранно охватывает многие 

аспекты, касающиеся просвещения как социокуль-

турного феномена и самого Щербатова в том числе. 

Просвещенческие идеи Щербатова в контексте 

культурфилософского анализа редко становились 

объектом специального изучения. Они рассматри-

вались наряду с общественно-политическими, эти-

ческими, литературно-художественными и истори-

ческими его воззрениями [6, 12, 13, 25]. Исходя из 

массива выявленных работ можно выделить иссле-

дования Н. Н. Алексеева, И. А. Дмитриевой, С. Г. 

Калининой, И. А. Федосова, в которых повеству-

ется о самом М. М. Щербатове и его администра-

тивно-государственной службе [7, 10, 14, 15]. Ис-

следования Т. В. Артемьевой, М. И. Козловой, Б. А. 

Назаренко, Н. В. Серенченко посвящены анализу 

работ Щербатова в разрезе исторического развития 

российского государства [3, 4, 16, 18, 21]. В само-

стоятельную группу исследований можно выде-

лить публикации С. В. Артанухина, Т. В. Артемье-

вой, И. А. Болдырева, И. Я. Щипанова, касающиеся 

проблем философии русского просвещения и исто-

рии философской мысли [2, 3, 5, 6]. В целом, не-

смотря на весь объем исследований, заявленная 

проблема представляется актуальной, поскольку 

всесторонне не получила научного освещения и 

требует проработки в контексте историко-фило-

софского анализа. 
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Идеология Просвещения во многом представ-

ляет собой глубокую взаимосвязь, в первую оче-

редь с философским осмыслением действительно-

сти и определением новых траекторий развития: 

личности, общества, государства [22, с. 78]. Как от-

мечали представители философской мысли эпохи 

Просвещения, что в это время «формировались 

условия, на которых мысль о том, что с помощью 

человеческого разума можно изменить человека, 

превратить в то, каким он действительно должен 

быть» [11, с. 234-235]. 

Определение понятия «Просвещение» в фило-

софском воззрении начала XVIII столетия предста-

вляет собой идею о существовании данного чело-

веку Богом «естественного света» разума, который 

дает основание избавиться от «интеллектуальной 

слепоты и открыть истинную природу вещей» [25, 

с. 260-262]. Именно эту концептуальную основу ис-

пользовал Декарт, оказавший влияние своими воз-

зрениями на М. М. Щербатова [9, с. 42-44].  

В Российской империи идеи Просвещения во 

многом были связаны с представителями францу-

зского общество и их просветителей – Руссо, Воль-

тера, Дидро. Немалое влияние на идеи русского 

Просвещения и собственно просвещенческую 

мысль оказали деизм, масонство, а также становле-

ние академической науки [3, 20]. Синтез общест-

венного, философского и научного находил отра-

жение фактически в работах каждого, кто был при-

частен к эпохе Просвещения. Важно заметить, что 

просветительские воззрения в Российской империи 

отличались от Европейских. В России отдельное 

внимание уделяли вопросам нравственного, эстети-

ческого и религиозного характера. Проблемы соци-

ального неравенства, имевшие место быть, входили 

в противоречие с крепостнической системой, что во 

многом находило отражение в художественных 

стилях – сентиментализме и классицизме, которые 

в свою очередь также пропагандировали просвети-

тельские идеи [25, с. 386-388]. 

Убеждение о решающей роли науки и разума, 

приводило просветителей по-иному понимать дей-

ствительность и подходить с новым обоснованием 

происходящих процессов, а вместе с тем и иначе 

определять роль человека во всём этом, все больше 

и больше отводя ему доминирующее начало. 

Существенное влияние на дух русского Про-

свещения оказал абсолютизм, особенность абсолю-

тной монархии в России с ее неистовым стержнем. 

Одна из стратегических задач, именно русского 

Просвещения, отчасти, заключалась в укреплении 

монархизма, незыблемости самодержавия, что во 

многом и порождало как проимперские суждения, 

так и оппозиционные воззрения [19, с. 60-62]. 

Рассматриваемая эпоха не мыслима без такой 

личности как М. М. Щербатов, внесший серьезный 

вклад в развитие философской, научной и обще-

ственной мысли. В его научных и публицистиче-

ских работах поднимаются актуальные и злобо-

дневные проблемы, касающиеся государственного 

устройства, духовно-нравственного развития чело-

века и социокультурного развития общества [7]. На 

формирование просветительских воззрений М. М. 

Щербатова существенное влияние оказали труды 

представителей эпохи Просвещения – Д'Аламбера, 

Ч. Беккариа, И. Зоннельфельса, Дж. Локка, Д. Юма, 

неся в себе дух гуманизма и стремление к благосо-

стоянию каждого гражданина и всего государства в 

целом с культом разума [5, 15, 19]. Увлечение ан-

тичной традицией также нашло отражение в его ми-

ровоззрении [14]. 

Начало научной деятельности Щербатова при-

ходится на середину XVIII столетия. К числу наи-

более известных работ того времени можно отнести 

«О надобности и пользе градских законов», «Слово 

о спокойствии души, взятое из Иппарха, философа 

пифагорейского», «Из мнений, рассуждений и нра-

воучительных наставлений господина Оксенше-

рна» [24]. Нравственно-философская тематика со-

чинений указывает на то, что Щербатов в своем 

творчестве отражал свои масонские увлечения. В 

его сочинениях при всей близости к масонству от-

четливо проступает стремление к логической ясно-

сти, к всесторонней обоснованности выводов. Это 

выгодно отличает М. М. Щербатова от идеологов 

масонства, как русского, так и европейского [2, с. 

185-186]. 

Его политические, социальные и философские 

взгляды соответствовали эпохи Просвещенного аб-

солютизма. Из таких работ как «Разговор о бессме-

ртии души», «Рассмотрение о жизни человече-

ской», «О выгодах недостатка» особый интерес 

представляет его утопия – «Путешествие в землю 

Офирскую г. С., извецкого дворянина». Идеальное 

Офирское государство управляется государем, 

власть которого ограничена высшим дворянством. 

Хотя Щербатов в своем «Путешествие в землю 

Офирскую» предлагает, по существу, масонский 

вариант «духовной» религии – без догматической 

ее кодификации, без авторитетов, преданий и свя-

щенных писаний, фактически без богослужений и 

духовенства, тем не менее он выражает известную 

долю сомнения в иррациональных началах рели-

гиозной жизни, в пресловутой масонской «тайне». 

Идеальные жители идеального государства – 

офирцы – после двухминутной общей молитвы и 

призыва церковного иерарха – санкерея: «Возне-

сите молитвы свои к Вышнему» должны, по словам 

Щербатова, начать свой духовный диалог с богом, 

который символически изображался в Офирской 

земле в виде солнца. При этом, подчеркивает Щер-

батов, «тайности никакой в их молениях нет» [7; 24, 

с. 452]. По сравнению с масонскими «доказательс-

твами бытия бога Щербатов значительно прини-

жает элемент мистицизма: вера офирцев «основана 

на одном видимом величии деяний Божиих... осно-

вание веры ни от каких откровений или преданий 

происходит, но от самого размышления и очевид-

ного зрения вещей» [24, с. 458]. Разумность 

оказывается, таким образом, эквивалентна религио-

зности. Исходя из этого, Щербатов с большим кри-

тическим пылом выступает против любых проявле-

ний атеизма: «Богохульники у нас наказуюте я яко 

безумные; ибо кто не чувствует естества Божия по 

видимым ему тварям, тот инако как безумным 

счесться не может» [24, c. 495].  
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С другой стороны, Щербатов подвергает осто-

рожной, правда, рационалистической критике дог-

маты и мифологемы христианского учения, ко-

торые в масонской идеологии, например, у того же 

Сен-Мартена, не опровергаются, а, наоборот, акти-

вно обосновываются. Так, Щербатов указывает, что 

догмат о сотворении мира в шесть дней противоре-

чит христианскому же учению о совершенстве 

бога, который мог бы для этого затратить и не столь 

долгое время, а вполне ограничиться и кратким зе-

мным мгновением; противоречит божественному 

«всемогуществу», «всеблагости» и несовершенство 

его «тварей», в том числе и человека [7]. В русло 

такой критики некоторых стереотипов религиоз-

ного сознания, критики, которая была чрезвычайно 

далека от того, чтобы поставить под вопрос саму 

религию и веру, вливается и возмущенное отри-

цание Щербатовым многих народных суеверий, ре-

лигиозно-антропологических предрассудков. Исто-

рическая деятельность Петра I по искоренению по-

следних получила высокую оценку Щербатова [18]. 

Таким образом, Щербатов, будучи объектив-

ным идеалистом по мировоззрению, в изложении 

своих взглядов тяготел к внецерковным формам ре-

лигиозности и, в отличие от масонства в целом, от-

рицательно относился к мистицизму, алхимии и 

сложной ритуально-магической обрядности.  

Философские воззрения Щербатова в кон-

тексте духа Просвещения в общем и в некоторых 

частностях противоречивы, а порой и эклектичны. 

Как отмечал А. И. Герцен «Щербатов часто впадает 

в противоречия и просто ошибки» [8, с. 275]. Рели-

гиозно-идеалистические по своей внутренней сути, 

глубоко реакционные, направленные на защиту 

крепостного права, эти воззрения излагались под 

сильным воздействием некоторых полярных идей 

исходя из всего массива европейского Просвеще-

ния. Именно поэтому щербатовские оценки Ф. 

Бэкона, Д. Локка и французских просветителей 

XVIII века, так же, как и их реальное влияние на его 

творчество, носили противоречивый характер [21, 

с. 185-186]. Кроме того, Щербатов широко заимст-

вовал и довольно гибко использовал достижения 

антидогматической философии и естествознания 

Нового времени. Как указывал И. Я. Щипанов, 

«Щербатов выступал во второй половине XVIII 

века, когда невозможно уже было игнорировать на-

учные открытия в области естествознания» [25, c. 

371].  

В своей статье «О пользе наук» М. М. Щерба-

тов подчеркивал важность открытий И. Ньютона, Г. 

Галилея, Э. Торричелли, И. Кеплера», отмечая как 

несомненное достоинство использование ими «ма-

тематических методов в познании», которым 

русский князь придавал универсальное значение 

[24, т. 1, с. 295]. Здесь интересно отметить его высо-

кую оценку теоретической деятельности Р. Дека-

рта, которая при всей реакционности взглядов Ще-

рбатова в чем-то перекликалась с мнением М. В. 

Ломоносова о великом французском мыслителе 

[17, с. 135]. Щербатов писал, что Р. Декарт «первый 

силою своего рассудка дернул школьную филосо-

фию испровергвуть науча нас сумневаться и искать 

доказательств, открыл нам путь к истине» [24, т. 2, 

с. 606]. Положительную его оценку получили, 

кроме того, и отдельные идеи Д. Локка, которого 

Щербатов в работе «Размышления о самстве» 

называет «наилучшим метафизиком» [24, т. 2, с. 

573].  

Занимаясь просвещенческой деятельностью 

Шербетов переводил на русский язык сочинения П. 

Гольбаха, в частности «Естественную политику», 

философическую поэму А. Попа «О человеке», а 

также Фенелона и Вольтера; переводил, тщательно 

изучал, а порой и заимствовал идеи Ш. Л. Монте-

скье и Д. Юма [16, 24]. Активно сотрудничал М. М. 

Щербатов и в журнале «Ежемесячные сочинения к 

пользе и увеселению служащие», для которого в пе-

риод с 1759 по 1761 г. подготовил семь переводных 

статей. 

Чуть позже знакомство с Г. Ф. Миллером, его 

наставления подтолкнули князя к изучению и напи-

санию истории собственной страны – «Истории 

Российской с древнейших времен» [23]. В 1767 г. 

по рекомендации Миллера Екатерина II назначила 

Щербатова на должность историографа, что во 

многом предопределило его последующую науч-

ную судьбу, а также оформление его просветитель-

ских взглядов. Трудам и воззрениям князя Щерба-

това была свойственна рационалистическая точка 

зрения. С этой позиции личность являлась творцом 

истории, а ход событий объяснялся как результат 

сознательной деятельности этой личности. Щерба-

тов М. М. выступал идеологом родовитого дворян-

ства и сторонником ограничения абсолютизма зна-

тью. Задачу исторического исследования Щербатов 

усматривал в раскрытии закономерного хода обще-

ственного и политического развития, в установле-

нии причинной связи событий, проливающей свет 

на прошедшее, позволяющей лучше ориентиро-

ваться в настоящем и в известной степени предви-

деть будущее. 

Призмой, сквозь которую Щербатов-историк 

рассматривал сферу исторического действия, 

оказывается изначально заданная, на все времена 

«человеческая природа» в своей абстрактной 

неизменности: «Можно сказать, что хотя науки, 

просвещение и самый закон, многое, кажется, в на-

ших нравах переменили, но внутренность человека 

есть всегда одинакова, и каковы зрим мы приклю-

чения в древних народах, то не должно удивляться, 

естли видим и в нынешних, а что касается до прос-

того народа, то можно еще в нем и более сходства с 

теми сыскать» [26]. Основывая достоверность исто-

рического исследования на неизменности, а, зна-

чит, неисторичности человеческой природы, Щер-

батов воспроизводил просветительско-утопиче-

скую парадигму постижения истории. 

Интересны суждения М. М. Щербатова о сущ-

ности человека и его природе. В своих работах «О 

пользе наук» и «Размышление о самстве» М. М. 

Щербатов касается вопросов, связанных с позна-

нием человека. Важность и значимость рассмотре-

ния о человеке с точки зрения познания и понятия 

Щербатов подчеркивает постоянно. Если воспита-

ние, как утверждали европейские просветители, 
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«делает» человека, то Щербатов признает главней-

шим продуктом воспитания – способность объекти-

вного самопознания, а на его основе – самовоспи-

тания. Во многом данный аспект является клю-

чевой идеей воспитания личности эпохи 

Просвещения [24, т. 2. с. 255-257]. Так, в сочинении 

«Письмо к вельможам» он бросает обвинение выс-

шим чинам феодально-бюрократического Россий-

ского государства как раз в отсутствии у них кри-

тического самопознания: «Не природа есть при-

чина ваших пороков, но незнание самого 

объяснения вашей должности, забвение самих себя 

и страсти ваши, иже соделывают из вас не людей, 

но неких чудовищ» [24, т. 2. С. 358]. Столь большое 

морально-психологическое, социальное и фило-

софское значение, которое придает Щербатов поз-

нанию человеком самого себя, проявляется и в том, 

что он специально выделяет общие принципы, под-

ходы к анализу человека, основываясь на достиже-

ния философии европейского Просвещения. 

С одной стороны, описывая жизнь и смерть че-

ловека, он обращается к достоверным положениям 

естествознания, старается «взять себе в проводники 

науку и наивернейшие испытания» [4, с. 105]. С 

другой стороны, он призывает полагаться на «бла-

гость Божию» в познании человека и природы че-

ловеческой души: «Я во все времена моей жизни 

полагался на благость Божию и бессмертие души 

почитал яко драгоценный дар нашего создателя» 

[24, т. 1. с. 318]. В уста Никиты Федоровича Коко-

винского – персонажа его философического «Разго-

вора о бессмертии души» Щербатов вкладывает не-

малую долю сомнения в правомерности научной 

постановки проблемы человека, и прежде всего 

важнейшего вопроса о природе человеческой души, 

сознания в отношении к телу и его органам. «Как 

возможно, - говорил он, - чтобы через науку, имею-

щую себе в предмет единые тела, могли до позна-

ния невещественные вещей достигнуть?» [24, т. 1. 

с. 364-365]. 

Затрагивая проблему взаимного сосуществова-

ния человека и государства, в контексте духа Про-

свещения, М. М. Щербатов уделял внимание право-

вым аспектам государства, как института; социо-

культурному развитию человека в государсвте. Он 

полагал, что только орган законодательной власти, 

при законотворчестве обязан учитывать географи-

ческое положение государства, обычаи и нравы 

народов России, конфессиональные основы. Изу-

чая природу государства и его институты М. М. 

Щербатов выделил свойственные пороки струк-

туры: взяточничество, казнокрадство, нарушение 

иерархической субординации в системе управле-

ния.  

Таким образом, просвещенческие идеи М. М. 

Щербатова находят свое отражение фактически в 

каждом его произведении. Влияние философии ев-

ропейского Просвещения способствовало М. М. 

Щербатову подходить к рассматриваемым пробле-

мам в духе рационалистического объективизма, 

при этом учитывать нравы просвещенного абсолю-

тизма екатерининской эпохи. Несмотря на то, что 

М. М. Щербатов и не являлся философом, доста-

точно основательно и результативно он обращался 

к проблемам философии культуры и истории, фи-

лософской антропологии, философии религии. 
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Анотація. 

На прикладі пожежі на Ірдинському (Черкаська область) торфовищі розроблено орієнтовну мето-

дику оцінки кількості шкідливих речовин, що утворюються при такій пожежі, і методику оцінки еко-

логічних втрат від забруднення повітряного простору. Використовуючи загально прийняті в теорії 

горіння методи розрахунку, показано, що горіння торфу у подібних випадках веде до значних викидів пар-

никового газу (СО2), отруйних оксидів сірки і азоту та канцерогенного пилу. У відповідності із затвер-

дженою методикою оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак-

теру та інструкцією «Про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього середо-

вища» проведено розрахунок екологічних втрат від вигорання 1 га торфовища. Запропонована методика 

може бути застосованою для розрахунку екологічних втрат на аналогічних родовищах для чого потрібно 

використати реальний склад торфу даного родовища і реальну площу пожежі.  

Abstract. 

On the example of fire on Ірдинському (Tcherkassy area) peatbog reference methodology of estimation of 

amount of harmful substances that appear at such fire, and methodology of estimation of ecological losses, is 

worked out from contamination of air space. Using burning accepted in general lines in a theory methods of 

calculation, it is shown that burning of peat in parallel instances conduces to the considerable extrass of green-

house gas (СО2), poisonous oxides of sulphur and nitrogen and carcinogenic dust. In accordance with the ratified 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-4163-52-57
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methodology of estimation of losses from the consequences of emergencies of technogenic and natural character 

and instruction "About the order of calculation and inpayment of collection for contamination of environment" the 

calculation of ecological losses is conducted from burning down 1 hectare peatbogs. The offered methodology can 

be applied for the calculation of ecological losses on analogical deposits for what it is needed to use the real 

composition of peat of this deposit and real area of fire. 

 

Ключові слова: торфовище, пожежа ,парниковий ефект, шкідливі речовини, екологічні втрати. 

Keywords: peatbog, fire, hotbed effect, harmful substances, ecological losses. 

 

На сьогодні доведено, що безсистемне осушу-

вання боліт шкодить довкіллю. Здатність торфовищ 

поглинати вуглекислий газ з атмосфери та накопи-

чувати вуглець робить їх важливим елементом у 

підтриманні глобальної кліматичної рівноваги. Під 

час росту рослини поглинають з атмосфери голов-

ний складник парникового газу – двоокис вуглецю 

(СО2) та накопичують його у своїй біомасі у вигляді 

органічних речовин (які становлять понад 50% 

маси рослинного організму). Завдяки обводненню, 

у торфовищах створюються анаеробні умови 

(умови гострої нестачі кисню). В цих умовах розк-

лад відмерлих частин рослин протікає сповільнено, 

більша їх частина "консервується" на тривалий пе-

ріод, – настільки тривалий, наскільки будуть збері-

гатись умови зволоження торфовища. При осу-

шенні анаеробні умови змінюються на аеробне оки-

снення. Аеробний розклад органічної частини 

торфу відбувається у 50 разів швидше, ніж в анае-

робних умовах. Внаслідок цього, торфовища пере-

стають бути сховищем СО2 і перетворюються на 

потужне джерело його викидів в атмосферу в гло-

бальному масштабі. На жаль, болота, що висохли 

природним шляхом або осушені людиною, займа-

ють значні території у всіх частинах світу. Осушені 

болота постачають в атмосферу СО2 у кількостях, 

які порівнюють з кількостями від спалювання вуг-

леводневого пального. 

Ще більшої шкоди завдає неконтрольоване го-

ріння торфу. У більшості випадків воно проходить 

у вигляді тління, яке захоплює великі площі і про-

довжується місяцями. При горінні торф’яників ут-

ворюються джерела поширення великої кількості 

небезпечних речовин, таких як карбон діоксид, ча-

дний газ, метан, радон, а також канцерогенний дим. 

Викиди СО2 від дренажу торфовищ, пожеж та гос-

подарської експлуатації торфовищ прирівнюють до 

10 відсотків річних об’ємів викидів від спалювання 

вугілля, нафти та газу.  

Безпосереднім винуватцем виникнення 

торф’яної пожежі у переважній більшості випадків 

є людина. Самоспалахування торфу більшість дос-

лідників вважає маловірогідним. Доктор технічних 

наук О.С. Мисников стверджує, що «Самовозгора-

ние залежей торфа - это миф. Самовозгореться мо-

жет только добытый торф в штабеле, и то при сте-

чении многих обстоятельств». В-основному 

торф’яні пожежі виникають після залишених без 

нагляду вогнищ, кинутих незагашеними сірників та 

недопалків, тліючих пижів з горючих матеріалів, 

іскор з несправних глушників мотоциклів та авто-

машин. Дуже часто до торф’яних пожеж призво-

дить традиція весняних підпалів трави. Після таких 

підпалів вогонь поширюється вглиб і тління 

непомітно жевріє під поверхнею. Таке тління може 

існувати непоміченим місяцями і проявлятися 

тільки влітку, коли воно розвивається і починає 

сильно диміти. Забувши, що весною тут палили 

траву, люди вважають це самоспалахуванням. Зі 

сказаного випливає, що виникнення майже кожної 

торф’яної пожежі має своїх винуватців. Отже, 

кожна така пожежа має розслідуватися і до винних 

повинні застосовуватися відповідні штрафні 

санкції. 

Втрати від таких пожеж складаються зі втрат, 

пов’язаних з порушенням екологічної безпеки, і 

витрат на безпосереднє гасіння пожежі. Останні 

можна підрахувати по факту, як суму витрат на во-

гнегасні матеріали, пальне для пожежної техніки і 

оплату працевитрат задіяного персоналу. 

Підрахувати у грошовому обчисленні шкоду оточу-

ючому середовищу складніше. 

За порушення екологічної безпеки законодав-

ством більшості розвинених країн передбачено 

штрафні санкції, які накладаються на осіб або влас-

ників компанії, дії яких призвели до цього пору-

шення. Розмір цих санкцій повинен відповідати 

витратам, необхідним для повернення навколишнь-

ого середовища в той стан, який був до порушення.  

В основних принципах національної екологіч-

ної безпеки, сформульованих в Законі України 

«Про основні засади (стратегія) державної еко-

логічної політики України на період до 2020 року» 

[1] теж посилена невідворотність відповідальності 

за порушення законодавства про охорону навко-

лишнього природного середовища, а, як пріори-

тетну вимогу, вказано, що «забруднювач навко-

лишнього природного середовища платить повну 

ціну». 

Це вимагає методики проведення детальної 

оцінки екологічних наслідків і в соціальному плані 

і в грошовому обчисленні.  

Мета дослідження 

Завдання даної роботи полягало у створенні 

методики проведення наближеної оцінки кількості 

шкідливих речовин в продуктах згорання торфу, а 

також оцінки в грошовому обчисленні екологічних 

втрат внаслідок таких пожеж. 

Аналіз останніх досліджень 

Торф це суміш речовин, вміст яких залежить 

від місця утворення і віку торфовища. До складу ор-

ганічних речовин торфу входять карбон, гідроген, 

нітроген, сульфур і оксиген. Крім того, в залежності 

від місця знаходження і глибини залягання в зраз-

ках торфу можуть бути присутні від 2 до 18% міне-

ральних речовин [2].  
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Органічна частина будь-якого торфу містить 

бітум, фульвокислоти, гумінові кислоти, геміцелю-

лозу, целюлозу і лігнин. Крім того, в продуктах роз-

кладу рослин і тварин наявні залишки амінокислот, 

меркаптанів та дисульфідів і сполук фосфору, який 

в даному випадку походить із білків насіння. 

Торф’яний бітум – це суміш високомолекулярних 

(С13 – С35) парафінових вуглеводнів (алканів, ал-

кенів) і вуглеводнів ароматичного та жирноарома-

тичного рядів, а також їх оксигенових, сульфогено-

вих та нітрогенових похідних [3].  

В основному, це моносахариди із загальною 

формулою С5Н8О5 та С6Н10О6; геміцелюлози та це-

люлози, тобто полісахариди С6Н10О6; гумінові кис-

лоти – похідні багатоядерних ароматичних вугле-

воднів з конденсованими ядрами та лігнини – нере-

гулярно побудовані тримірні полімери 

жирноароматичного ряду.  

Повне згорання всіх перелічених речовин по-

винно приводити до утворення карбон діоксиду, 

азоту, парів води і невеликих кількостей оксидів 

сульфуру та фосфору. Наприклад, повне згорання 

моносахаридів проходить за реакцією [4]: 

С6Н10О6+4,5(О2+3,76N2)=5СО2+4Н2О+16,92N2 

Тобто, в повітря з одної молекули моносаха-

риду повинно переходити 5 молекул карбон діок-

сиду, 4 молекули води та 16,92 молекул азоту, і при 

цьому спалюватися 4,5 умовних молекул повітря. 

Або, 178 г моносахариду, забираючи 144 г кисню, 

повинні утворювати 220 г вуглекислого газу та 72 г 

води, залишаючи азот недоторканим.  

Це і само по собі шкідливо, так як кисень част-

ково забирається з атмосфери (кисню, який 

міститься у самому торфі для горіння не вистачає) 

і, натомість, атмосфера насичується вуглекислим 

газом - винуватцем парникового ефекту. Але, мало 

того, в умовах горіння при недостатній кількості 

окисника, що характерно для торфовищ, повне 

горіння не відбувається. До того ж, крім моносаха-

ридів, геміцелюлоз та целюлози, які згорають 

відносно легко і швидко, похідні ароматичних ву-

глеводнів і лігнини горять дуже погано і повільно. 

Вказані причини приводять до утворення отруйних 

продуктів неповного згорання: чадного газу (кар-

бон оксиду) та рідких і твердих продуктів піролізу. 

Останні, в суспензії з газоподібними продуктами 

згорання, утворюють їдкий і отруйний дим. Задим-

леність і токсичність пожеж на торфовищах наба-

гато перевищують відповідні показники звичайних 

пожеж на відкритих просторах. 

Оцінка кількості шкідливих речовин, що по-

трапили в оточуюче середовище, повинна базува-

тися на кількості і складі матеріалу, що вигорів, 

хімічних рівняннях реакцій горіння даного ма-

теріалу і експертній оцінці частки кожної з цих 

хімічних реакцій. Оцінка екологічних наслідків за-

бруднення повітряного басейну внаслідок такої по-

жежі повинна базуватися на кількості кожної із за-

бруднюючих речовин і затвердженого нормативу 

збитків від такого роду забруднення.  

Розробити загальну методику точного ро-

зрахунку витрат, необхідних для повернення навко-

лишнього середовища в той стан, який був до по-

жежі, неможливо. Однак, методику оперативної, 

хоча б наближеної, оцінки таких втрат розробити 

можна.  

Згідно із затвердженою методикою оцінки 

збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техно-

генного і природного характеру та інструкцією 

«Про порядок обчислення та сплати збору за заб-

руднення навколишнього середовища» [5, 6], еко-

логічні втрати від забруднення атмосферного по-

вітря внаслідок пожежі складають, грн: 

Аф = Мі  НЗ  Аі  Кт  Кзі, де  (1) 

Аф – збитки від забруднення атмосферного по-

вітря, гривень; 

Мі – маса даного виду забруднень, кг 

НЗ – норматив збору за даний вид забруднюю-

чої речовини, грн/кг. 

Аі – безрозмірний показник відносної небез-

печності забруднюючої речовини; 

Кт – коефіцієнт урахування територіальних со-

ціально-екологічних особливостей; 

Кзі – коефіцієнт забруднення атмосферного по-

вітря в населеному пункті. 

Безрозмірний показник відносної небезпечно-

сті забруднюючої речовини розраховується за фор-

мулою: 

Аі = 1 / ГДКі, де   (2) 

ГДКі – середньодобова гранично допустима 

концентрація (ГДК) або орієнтовно безпечний рі-

вень впливу (ОБРВ) i-ї забруднюючої речовини, 

мг/м3. У чисельнику вводиться коефіцієнт 10 для 

речовин з ГДК понад одиницю.  

Коефіцієнт урахування територіальних соціа-

льно-економічних особливостей залежить від чисе-

льності жителів у населених пунктах зони НС і еко-

номічного, рекреаційного та природоохоронного 

значення території: 

Кт = Кнас  Кф,   (3) 

де Кнас – коефіцієнт, що залежить від чисельно-

сті жителів населеного пункту. 

Кф - коефіцієнт, що враховує господарське зна-

чення населеного пункту. 

Коефіцієнт забруднення атмосферного повітря 

в населеному пункті розраховується за формулою:  

Кзі = q / ГДКі, де  (4) 

q – середньорічна концентрація забруднюючої 

речовини за даними прямих інструментальних ви-

мірів на стаціонарних постах за попередній рік, 

мг/м3. 

ГДКі – середньодобова гранично допустима 

концентрація i-ої забруднюючої речовини мг/м3. 

У разі, коли в населеному пункті вимір конце-

нтрації забруднюючої речовини не провадиться, а 

також, коли рівні забруднення атмосферного пові-

тря населеного пункту забруднюючою речовиною 

не перевищують ГДК, значення коефіцієнта Кзі бе-

реться таким, що дорівнює 1. 

Проведення досліджень 

В якості моделі при оцінці екологічних 

наслідків пожеж на торф’яниках принято викори-

стану раніше [7] фізичну модель горіння зразків 

торфу Ірдиньського (Черкаська область) родовища. 

За елементним складом висушені зразки торфу, як і 
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зразки сухої деревини в середньому містять біля 

50% вуглецю і 6% водню. Решта 44% припадає на 

кисень і деяку (орієнтовно по 1%) кількість азоту та 

сірки. Теоретично, за методикою, що використову-

ються в теорії горіння [4], для спалювання 1 кг ре-

човини такого складу в розрахунку на нормальні 

умови потрібно: 

0,269 [50/3 + 6 + (1-42)/8 ] = 4,7 м3 повітря  

Але в реальних умовах безпосередньо з по-

вітрям контактують лише поверхневі шари, решта 

матеріалу горить, використовуючи виключно той 

кисень, що знаходиться в товщі торфовища. По 

експертних оцінках [7] це складає лише 30% від 

теоретично необхідного. Тобто, недопал виглядає 

так, ніби насправді потрібно 4,7х100/30 = 15,7 м3 і 

коефіцієнт хімічного недопалу в цьому випадку 

орієнтовно можна прийняти таким, що дорівнює 

βхн = 0,90 [4]. Отже, з 1 кг торфу при пожежі 900 г 

перетворюються в газоподібні продукти згорання, а 

до 100 г рідких та твердих частинок у вигляді за-

вису переходять в дим. Основною складовою цих 

частинок майже на 100% є вуглець, який створює 

попіл. 

Як визначено [7], при згоранні 1 кг торфу Ір-

динського торфовища в середньому утворюється 

359 г СО, 13 г NО2 і 133 г SO2. За нормальних умов 

це складає 0,359х22,4/28 = 0,2872 м3 СО; 

0,013х22,4/44 = 0,0066 м3 NО2 та 0,133х22,4/64 = 

0,0465 м3 SO2. Разом 0,3404 м3. 

13 г NО2 мали утворитися з 13х14/46 = 3,957 г 

азоту. 133 г SO2 мали утворитися з 133х32/64 = 

66,500 г сірки. 359 г СО мали утворитися з 

359х12/28 = 153,857 г вуглецю. Якщо вважати, що 

всього у складі 1 кг торфу було 50%, тобто 500 г, 

вуглецю, і 50 г з них перейшло у тверді та рідкі ча-

стинки, то з утворенням СО2 згоріло 450,000 - 

153,857 = 296,143 г карбону. Цей карбон утворив 

0,296143х22,4/12 = 0,5528 м3 СО2. 

 Таким чином, за умовами моделі при згоранні 

1 кг торфу до складу диму потрапляють 100 г 

рідких та сухих частинок, а 296,143 г карбону утво-

рюють СО2, 153,857 г карбону утворюють СО, 54 г 

гідрогену утворюють пари води; 66,500 г сульфуру 

- SO2, та 3,957 г нітрогену - NО2. Зрозуміло, що, крім 

такого нітрогену, був ще нітроген, який перетво-

рився у молекулярний N2. Але його відносно неба-

гато, до того ж до шкідливих він не відноситься. 

Так що, неврахування його до помітної помилки не 

призводить.  

При згоранні 1 кг-молю карбону (або 12 кг ву-

глецю) до вуглекислого газу утворюється 1 кг-моль 

(або 22,4 м3) СО2 і лишається від повітря 3,76 кг-

моля (або 84,2 м3) N2 [4]; при згоранні такої ж кіль-

кості карбону до чадного газу утворюється 1 кг-

моль (або 22,4 м3) СО і лишається від повітря 1,88 

кг-моля (або 42,1 м3) N2. При спалюванні 1 кг ву-

глецю, відповідно утворюються 1,86 м3 вуглекис-

лого газу і 7,0 м3 азоту або 1,86 м3 СО та 3,5 м3 N2 

[4]. При спалюванні 1 кг водню утворюється 11,2 м3 

води і лишається від повітря 21 м3 азоту. При спа-

люванні 1 кг сірки – 0,7 м3 її оксиду (SO2) і 2,62 м3 

азоту. Азот, який міститься в спалюваній речовині 

у вигляді нітратів, нітритів та естерів нітрокислот, 

до складу диму переходить у вигляді NО2, решта 

азоту - в-основному у вигляді молекулярного (N2). 

В останньому випадку з кожного моля нітрогену до 

диму переходять 22,4 м3 азоту, або з кожного кіло-

граму – 0,8 м3.  

Нижче наведено таблицю розрахунку кількості 

складових диму при згранні 1 кг висушеного торфу 

Ірдинського родовища.  

Таблиця 1.  

Склад газоподібних продуктів згорання 1 кг торфу 

Речовина і її 

кількість, кг 

Продукт горіння, м3 

СО2 СО Н2О SO2 NО2 N2 

Карбон 

0,296143  

0,296143 

х1,86 

=0,5508 

- - - - 0,296143х7 

=2,0730 

Карбон 

0,153857 

- 0,153857х1,86 

=0,2862 

- - - 0,153857х3,5 

=0,5385 

Гідроген 

0,054000 

- - 0,054х11,2 

=0,6048 

- - 0,054х21 

=1,1340  

Сульфур 

0,066500  

- - - 0,0665х0,7 

 = 

- 0,0665х2,62 

=0,1742 

Нітроген в 

NО2, 0,003957 

- - - - 0,0066 - 

3,9197 

Разом 5,4147 м3. 

 

Як випливає з таблиці 1, у першому набли-

женні можна вважати, що при горінні 1 кг висуше-

ного торфу Ірдинського торфовища утворилося б (у 

перерахунку на нормальні умови) 5,4147 м3 га-

зоподібних речовин, у яких в стані завису містилося 

б біля 100 г рідких та твердих частинок. Прийма-

ючи середню густину твердих і рідких частинок та-

кою, що дорівнює 3,0 г/см3, можна припустити, що 

при спалюванні 1 кг торфу до диму переходить 

0,000033 м3 твердих та рідких частинок, тобто в ро-

зрахунку загального об’єму диму від спалювання 1 

кг торфу об’ємом цих частинок можна знехтувати.  

В такому разі в кожному кубічному метрі та-

кого диму орієнтовно міститься: 

твердих та рідких частинок 33/5,4147 = 6,1 см3, 

або 0,0006 % (об); 

СО2 550800/5,4147 = 101723 см3, або 10,17 % 

(об); 
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СО 286200/5,4147 = 52856 см3, або 5,29 % (об); 

SO2 46600/5,4147 = 8606 см3, або 0,86 % (об); 

NО2 6600/5,4147 = 1219 см3, або 0,12 % (об); 

N2 3919700/5,4147 = 723900 см3, або 72,39 % 

(об); 

Н2О 604800/5,4147 = 111696 см3, або 11,17 % 

(об). 

В перерахунку на масові одиниці це складає: 

твердих та рідких частинок 100/5,4147 = 18,46 

г/м3 ≈ 0,018 кг/м3;  
СО2 101723х0,00197 = 200,39 г/м3 ≈ 0,200 кг/м3; 
СО 52856х0,00125 = 66,07 г/м3 ≈ 0,066 кг/м3; 
SO2 8606х0,00286 = 24,59 г/м3 ≈ 0,025 кг/м3; 
NО2 1219х0,00205 = 2,50 г/м3 ≈ 0,003 кг/м3;  
N2 723900х0,00125 = 904,88 г/м3 ≈ 0,905 кг/м3;  
Н2О 111693х0,00080 = 89,35 г/м3 ≈ 0,089 кг/м3. 
Разом ≈ 1306 кг/м3. 
Шкідливими з них є карбон оксид, карбон діок-

сид, сульфур діоксид, нітроген діоксид та тверді і 
рідкі частинки.  

Так як при згоранні 1 кг торфу утворюється 
5,4147 м3 газової суміші наведеного складу, то для 
розрахунку кількості продуктів згорання 1 кг торфу 
ці цифри слід помножити на 5,4147.  

Отже, при вигоранні 1 га торфовища в повітря 
переходить 7,072 кг газоподібних продуктів. З них 
шкідливі: 1,083 кг СО2, 0,357 кг СО, 0,135 кг SO2, 
0,016 кг NО2 та 0,100 кг твердих та рідких частинок. 

 В подальшому тверді та рідкі складові диму 
частково розсіюються в оточуюче середовище ра-
зом із газоподібними продуктами, а частково осіда-
ють на поверхню.  

При температурі пожежі (орієнтовно 1200 К) 
об’єм газоподібної фази зрозуміло буде більшим у 
4-5 разів. Потім, при остиганні до температури 
оточуючого середовища, він поступово буде змен-
шуватися до приблизно 6 м3/кг спаленого торфу (в 
залежності від температури оточуючого повітря). 
Але відсотковий вміст азоту, парів води і усіх 
шкідливих речовин, включно з твердими та 
рідкими залишками, буде той самий..  

Результати досліджень 
Оцінка екологічних наслідків забруднення по-

вітряного басейну внаслідок пожежі повинна базу-
ватися на кількості кожної із забруднюючих ре-
човин і затвердженому нормативі збитків від такого 
роду забруднення.  

Показники для розрахунку шкоди повітряному 
простору, згідно з інструкцією «Про порядок об-
числення та сплати збору за забруднення навко-
лишнього середовища» [5,6], для цих речовин наве-
дено у таблиці 2. 

В роботі прийнято, що середня чисельність ро-
зташованого поблизу населеного пункту складає 
500 тис. чоловік, отже прийнятий Кнас = 1,5 [5]; як 
тип населеного пункту прийнято місто обласного 

підпорядкування з Кф = 1,3 [5]. Тоді, Кт = 1,5  1,3 = 
1,95. Вважаючи, що в даному населеному пункті 
вимір концентрації забруднюючої речовини не про-
водився, значення коефіцієнта Кзі взято таким, що 
дорівнює 1 [5]. 

Проведений розрахунок показує, що при го-
рінні 1 кг торфу Ірдинського родовища екологічні 
втрати від пожежі орієнтовно складуть: 

Аф = (Аф)СО2 + (Аф)СО + (Аф)SО2 + (Аф)NО2 + (Аф)тв 

Аф = 1,0830,0190,0021,951 + 

0,3570,0190,51,951 + 0,1350,0191,01,951 

+ 0,0160,0190,51,951) + 

0,10,0191,01,951= 0,000080 + 0,006613 + 
0,005002 + 0,0002964 + 0,003705 = 0,0156964 

грн/кг, або 15,7 грн за 1 тн сухого торфу, який зго-
рів. 

При реальній пожежі одночасно може горіти 
шар торфу товщиною 25-50 см [12], в середньому 
0,33 м. При середній питомій густині торфу в 1,6 
кг/м3 [13,14] з 1 кв. м вигорає орієнтовно 1.6х0,33х1 
= 0,53 кг, з 1 га – 5300 кг. Таким чином, згідно існу-
ючих в Україні нормативів, втрати для екологіч-
ного середовища від пожежі на 1 га торфовища, не 
рахуючи потенціальних трат торфу як матеріальної 
цінності, складають 

5,3х15,7 = 83,2 грн. 

Таблиця 2. 
Показники для розрахунку екологічних втрати від пожежі 

при горінні торфу 

№ з/п Показник СО2 СО SО2 NО2  
Тверді та рідкі 

частинки 

1 ГДК, мг/м3 5000,0 [8] 20,0 [9] 10,0 [9] 10,0 [9] 20,0 [9] 

2 Аі = 10 / ГДК 0,002 0,5 1,0 1,0 0,5 

3 Клас небезпечності 4 [10] 4 [10] 4 [10] 4 [10] 4 [10] 

4 Кт = 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

5 Кзі = 1 Кзі = 1 Кзі = 1 Кзі = 1 Кзі = 1 Кзі = 1 

6 НЗ, грн/кг 0,019 [11] 0,019 [11] 0,019 [11] 0,019 [11] 0,019 [11] 

Обговорення результатів дослідження 
Одною з основних засад державної екологічної 

політики згідно з Законом України «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2030 року» є пріоритетність 
вимоги «забруднювач навколишнього природного 
середовища та користувач природних ресурсів пла-
тять повну ціну».  

Між тим, цифра 83,2 грн за пожежу на 1 га тор-
фовища, яка орієнтується на чинне Українське за-
конодавство, не йде ні в яке порівняння з екологіч-
ною шкодою, яку створюють в навколишньому 
природному середовищі продукти такої пожежі. 

Розрахунок екологічної шкоди пожеж і інших 
надзвичайних ситуацій сучасними економістами 
базується лише на величині витрат, необхідних для 
того, щоб привести стан навколишнього природ-
ного середовища до обстановки, яка була до цієї 
події. Забруднення ж навколишнього середовища 
діоксидом сульфуру та діоксидом нітрогену, крім 
шкоди здоров’ю людей, призводять ще до кислот-
них дощів та пригнічення і знищення рослинності, 
а діоксидом карбону - до зміни клімату та глобаль-
ного потепління. 

Слід зазначити, що в лютому 2005 року всту-
пив в силу міжнародний Кіотський протокол, який, 
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з метою запобігання зміни клімату та глобального 
потепління, зафіксував кількісні зобов'язання ро-
звинених країн і країн з перехідною економікою 
щодо обмеження та скорочення викидів парнико-
вих газів.  

Однак Кіотський протокол – це міжнародна 
угода між державами, і питання участі окремих гос-
подарюючих суб'єктів і окремих осіб у виконанні 
національних зобов'язань не розглядаються. Але 
саме між окремими підприємствами та особами бу-
дуть розділені національні зобов'язання, і саме вони 
будуть вимушені проводити відшкодування витрат 
щодо скорочення викидів парникових газів.  

Положення Кіотського протоколу передбача-
ють, що країни-учасниці Конвенції, а, отже, і госпо-
дарюючі суб'єкти, можуть виконати свої зобов'я-
зання не лише за рахунок реалізації технологічних 
заходів по скороченню викидів, а й шляхом вико-
ристання ринкового механізму за допомогою прид-
бання прав на викиди. Торгівля правами на викиди 
забезпечує найбільш ефективний варіант змен-
шення викидів. Квота на викид 1 тн вуглекислого 
газу на аукціонних торгах постійно змінюється і на 
сьогодні знаходиться в районі 8 $, що на початок 
2023 року еквівалентне майже 320 грн. 

Як розраховано вище, викид парникових газів 
при пожежі на 1 га торфовища складає біля 1,083 тн 
СО2 + 0,135 тн SО2 + 0,016 тн NО2. Якщо ж чадний 
газ в атмосфері поступово окислюється до вугле-
кислого газу, то до парникових газів в даному 
випадку додається ще 0,357 тн. А сертифікат та ці 

викиди складе (1,083 + 0,135 + 0,016 + 0,357)  320 
≈ 510 грн. Ця цифра майже на порядок більша за 
розмір виплат за забруднення навколишнього при-
родного середовища, яке впливає на здоров’я лю-
дей, згідно чинного законодавства. Причому, в ро-
зрахунку ще не враховані збитки від дії діоксиду 
сульфуру та діоксиду нітрогену на кислотність до-
щів, оскільки міжнародними угодами не закріплені 
виплата збитків за такі викиди.  

З цього випливає, що чинні методики еко-
номічних розрахунків протирічать означеним 
останнім часом в Українському законодавстві еко-
логічним пріоритетам і повинні бути удосконалені.  

Висновки 
1. На прикладі пожежі Ірдиньського (Черка-

ська область) торфовища запропоновано методику 
і проведено орієнтовний розрахунок екологічних 
втрат від вигорання торфу на 1 га площині. 

2. Показано, що при вигоранні 1 га цього 
родовища утворюється 5,4147 м3 газоподібних 
продуктів,які містять значну кількість шкідливих 
речовин, зокрема: 1,083 кг СО2, 0,357 кг СО, 0,135 
кг SO2, 0,016 кг NО2 та 0,100 кг твердих та рідких 
частинок 

3. Знайдено, що згідно з діючою інструкцією 
«Про порядок обчислення та сплати збору за заб-
руднення навколишнього середовища» втрати за 
забруднення оточуючого середовища в цьому 
випадку складають 83,2 грн за 1 га площі пожежі. 

4. Виявлено невідповідність діючої в Україні 
інструкції з розрахунку втрат від забруднення 

оточуючого середовища міжнародній практиці 
оцінки такого забруднення та означеним в Україн-
ському законодавстві екологічним пріоритетам. За-
пропоновано проробити питання про удоскона-
лення методики..  
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