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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 377.36:37.091.33:808.5
Hylyarska O. I.
postgraduate student of the Department of Pedagogics
Ivan Franko Zhytomyr State University
Гилярська О. І.
аспірантка кафедри педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка
PROFESSIONAL AND RHETORICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS BASED ON THE
COMPETENCE APPROACH IN THE PEDAGOGICAL COLLEGES
ПРОФЕСІЙНО-РИТОРИЧНА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА ЗАСАДАХ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
Summary: The article reveals the essence of professionally oriented rhetorical competence of students as an
obligatory component of pedagogical mastery. The topicality of professional and rhetorical training of future
teachers on the basis of the competence approach in the process of studying humanitarian disciplines in pedagogical colleges is identified. The contradictions that should be taken into account while forming rhetorical competence of students are examined. The necessity of theoretical development and experimental checking of the model
and methods of forming rhetorical competence of students of the pedagogical college in the process of professional
training is substantiated.
Key words: a student, competence, rhetorical competence, the competence approach, professional training,
the pedagogical college.
Анотація: У статті розкрито сутність професійно орієнтованої риторичної компетентності студентів
як обов’язковий компонент педагогічної майстерності. З’ясовано актуальність професійно-риторичної підготовки майбутніх педагогів на засадах компетентнісного підходу в процесі вивчення гуманітарних дисциплін у педагогічних коледжах. Виявлено суперечності, які слід врахувати при формуванні риторичної
компетентності студентів. Обґрунтовано необхідність теоретичної розробки та експериментальної перевірки моделі і методики формування риторичної компетентності студентів педагогічного коледжу в процесі
професійної підготовки.
Ключові слова: студент, компетентність, риторична компетентність, компетентнісний підхід,
професійна підготовка, педагогічний коледж.
Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Із розвитком демократичних процесів в українському суспільстві посилюється роль засобів риторики в різних сферах соціального життя. У контексті таких процесів
закономірно відбувається відродження загальної і
галузевих риторик (судової, політичної, педагогічної тощо). Із огляду на це професійна освіта має більше уваги приділяти формуванню риторичної
компетентності майбутніх фахівців, особливо тих,
професія яких передбачає вміння говорити публічно. Оскільки педагогічна риторика дає можливість
застосовувати оптимальні мовленнєві технології,
творчо використовувати їх таким чином, щоб мовлення досягало поставленої мети і було організовано відповідно до завдань педагогічної діяльності,
щоб через грамотно організоване спілкування можна було досягти справжнього професійного успіху та самореалізації, тому ця галузь людської культури потребує більшої уваги та досліджень із
боку науковців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у
яких започатковано розв’язання даної проблеми. Напрями модернізації професійної підготовки майбутніх педагогів розглядалися в дослідженнях О. Дубасенюк, В. Огневюка, В. Паламарчук,

С. Сисоєвої тощо. У працях О. Антонової, О. Березюк, С. Вітвицької, О. Місечко, О. Савченко та інших учених розкрито окремі аспекти оновлення
змісту і технологій професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. У дослідженнях І. Зязюна, А. Капської, О. Семеног тощо запропоновано шляхи вдосконалення професійного мовлення вчителів. Н. Волкова, І. Дроздова,
С. Мартиненко, С. Скворцова тощо досліджують
аспекти комунікативного розвитку майбутніх учителів. Особливості риторичної підготовки майбутніх педагогів відображено в наукових доробках
А. Габідулліної, Н. Голуб, О. Горошкіної, С. Карамана, Г. Клочека, Л. Мацько, Г. Сагач тощо. Однак
проблема професійно орієнтованого формування
риторичної компетентності студентів педагогічного коледжу недостатньо висвітлена в теоретичних працях і практичних розробках дослідників.
Виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми. В аспекті актуальності окресленої проблеми цілком слушним є твердження професора Г. Клочека, що про розроблення так званих фахових риторик у нас ще взагалі питання не стоїть,
хоч цілком очевидно: кожна педагогічна спеціальність має свої особливості ефективного користування педагогічним – навчальним і виховним – словом [5].
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Окремі теоретичні аспекти зазначеної про- «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник
блеми професійної риторичної підготовки в закла- К. Крутій, 2010); комплексна програма розвитку,
дах вищої освіти знайшли відображення в дисерта- навчання та виховання дітей дошкільного віку «Соціях учених, зокрема Г. Сагач «Риторика як наука в няшник» (автор Л. Калуська, 2014). У програмі
системі професійної підготовки вчителя» (1993 р.), «Соняшник» у розділі, присвяченому мовленнєвоА. Первушиної «Формування риторичних умінь у комунікативному розвиткові, акцентовано на вимайбутніх соціальних педагогів» (2002 р.), Я. Біло- вченні елементів риторики: навчання дітей мовних
усової «Формування риторичної культури студен- етикетних формул (привітання, прощання, подяка,
тів гуманітарних факультетів у навчально-вихов- вибачення, звертання після вибачення, компліменому процесі» (2004 р.), Є. Тягнирядно «Форму- нти, прохання, відмова, знайомство, телефонна ровання риторичних умінь у майбутніх правників у змова), вміння виступити з повідомленням перед
процесі професійної підготовки» (2008 р.), Н. Ка- своїми однолітками, формування здатності висловлюжки «Формування риторичних умінь у фаховій лювати власне судження чітко, логічно, образно. Біпідготовці майбутніх учителів початкової школи» льшість дошкільних закладів працюють за програ(2011 р.), В. Тарасової «Формування риторичної ку- мою «Дитина в дошкільні роки». Новим у програмі
льтури майбутніх фахівців дошкільних навчальних є підрозділ «Риторика», віднесений до варіативної
закладів» (2012 р.), Л. Ткаченко «Розвиток рито- частини для дітей молодшого, середнього і старрики як навчального предмета професійного спря- шого дошкільного віку. За цією програмою сучасна
мування у системі підготовки майбутніх фахівців» риторика об’єднує в єдине ціле різноманітні знання
(2017 р.) тощо. Науковці визначили теоретико-ме- про людину з огляду на теорію комунікації, психотодологічні та методичні засади формування рито- логії спілкування, лінгвістики, етики, соціології,
ричних умінь і риторичної культури майбутніх фа- логіки, семіотики. У центрі риторики як підрозділу
хівців у системі професійно-педагогічної освіти ін- програми – особистість, яка прагне ефективно спіститутів,
університетів.
Однак
питання лкуватися. Для початкової школи МОН України реформування риторичної компетентності студентів комендує програму курсу за вибором «Риторика. 1педагогічного коледжу (майбутніх вихователів до- 4 класи» (автори: В. Науменко, М. Захарійчук,
шкільних навчальних закладів і вчителів початко- 2009), яка орієнтує на вдосконалення техніки моввої школи) не було предметом спеціального дослі- лення, розвиток логічного мислення учнів, формудження, відсутні дисертації з цієї проблеми, що ви- вання вмінь щоденного ефективного спілкування.
значило її своєчасність.
У контексті сказаного актуалізується проблема осуМета статті – розглянути професійно орієнто- часнення професійної підготовки педагога шляхом
вану риторичну компетентність як обов’язковий адаптування її до навчання риторики в дошкільних
компонент педагогічної майстерності. Завдяки во- закладах і початковій школі.
лодінню такою компетентністю педагог може виВідповідно до запитів сучасного суспільства й
явити себе як переконливий мовець і досягти успіху освіти, зростаюча особистість має конструктивно й
в професійній сфері.
системно мислити, креативно виражати своє ставВиклад основного матеріалу дослідження. лення до світу, бути толерантною до думки іншого,
Закони України «Про освіту», «Про дошкільну готовою до гармонійної мовленнєвої взаємодії.
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу Одна з умов розв’язання цього завдання – наявність
освіту», Державна національна програма «Освіта» в освітніх працівників риторичної компетентності,
(«Україна XXI століття»), Національна доктрина ро- що є обов’язковим компонентом педагогічної майзвитку освіти України у XXI столітті, Національна стерності. Завдяки володінню такою компетентністратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 стю педагог може виявити себе як переконливий
року, концепція «Нова українська школа», Базовий мовець і досягти успіху в професійній сфері.
компонент дошкільної освіти, який є Державним
Працівник освітньої галузі, який володіє ритостандартом дошкільної освіти України, визначають ричною компетентністю, здатний не лише ефектистратегічні напрями вітчизняної освіти, орієнтують вно виражати власні думки, але й стимулювати
навчальні заклади на покращення її якості за всіма суб’єктів освітнього процесу до критичного мисрівнями, від дошкільної до вищої, що потребує осо- лення, творчого діалогу в процесі педагогічного
бливої риторичної підготовки педагога до роботи з дискурсу. Риторична компетентність педагога – це
дітьми дошкільного віку й учнями. Із огляду на су- інтегроване утворення, що складається з особистічасні освітні тенденції майбутній педагог має воло- сно-ціннісного, когнітивного й поведінкового комдіти теорією та практикою побудови професійно- понентів, які в сукупності забезпечують досягнення
педагогічного мовлення на засадах істини, добра та риторично-педагогічних цілей.
краси, красномовство педагога є умовою успіху
Оскільки риторична компетентність педагога
його професійної діяльності під час взаємодії з уч- має професійне спрямування, вона застосовується
нями, колегами, різними соціальними інститутами насамперед для розв’язання навчально-виховних
тощо.
завдань. Проблема риторичної компетентності пеВарто зазначити, що вже в програмах для до- дагога актуальна вже тому, що пов’язана з майстешкільних закладів передбачено вивчення риторики. рністю педагогічного впливу словом, із дієвістю теІдеться про такі рекомендовані МОН України документи: комплексна додаткова освітня програма
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хнології розвивального культуровідповідного нав- освіти, фахівців із виховання й додаткової освіти дічання та виховання за допомогою ефективного, пе- тей, учителів, методистів [6]. У 2007 році під час
реконливого мовлення.
наукового семінару «Сучасна педагогічна ритоФормування риторичної компетентності, яка є рика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки» розважливим компонентом у структурі загального ро- глядалася роль педагогічної неориторики у формузвитку й професійної підготовки майбутнього педа- ванні комунікативності сучасного викладача. Крім
гога, має бути пріоритетним упродовж усього про- того, найголовнішими питаннями цього семінару
фесійно орієнтованого навчання в закладах освіти, були красномовство викладача, як передумова уса особливо на межі школи і педагогічного коледжу, піху його діяльності, комунікативні стратегії педаде вона актуалізується відповідно до вікових особ- гогічного дискурсу. У 2015 році К. Климова проливостей психофізіологічного розвитку студентів і вела Всеукраїнську науково-практичну інтернетзагальнодидактичних принципів наступності й пер- конференцію «Актуальні проблеми формування
спективності навчання.
риторичної особистості вчителя в україномовному
Студенти педагогічних коледжів (згідно з осві- просторі» на базі Житомирського державного унітньо-професійними програмами підготовки молод- верситету імені Івана Франка [4].
ших спеціалістів напряму 0101 «Педагогічна
Термін «педагогічна риторика» використовуосвіта» за спеціальністю 5.01010101 «Дошкільна ється вченими по-різному – у вузькому та широосвіта» та спеціальністю 5.01010201 «Початкова кому значенні (два і більше аспектів). У широкому
освіта») вивчають ряд навчальних дисциплін, які ма- значенні педагогічна риторика означає науку, мисють потенціал для розвитку професійно орієнтова- тецтво, практику ефективного педагогічного мовної риторичної компетентності майбутнього педа- лення, технологію організації культуро-доцільного
гога. До них належать педагогіка, методика розви- діалогового спілкування (Л. Горобець) [2], технолотку мовлення, культура мовлення і практикум з гію розвивального навчання, педагогічної творчовиразного читання, основи педагогічної майстерно- сті, інтенсивного шляху розвитку людини
сті, українська мова за професійним спрямуванням (О. Юніна). Крім того, сам термін «риторика» ніта англійська мова (спеціалізація).
коли не мав однозначного визначення, як зазначає
Згідно з навчальною програмою на основі А. Капська. Різні його інтерпретації сягають глибознання конкретних типів світогляду студенти педа- кої давнини, де прослідковується два підходи до рогогічного коледжу повинні вміти формулювати і об- зуміння риторики як виду красномовства. Із одного
ґрунтовувати власну світоглядну позицію; здійсню- боку, Платон, Сократ, Аристотель, Цицерон розвивати професійну діяльність відповідно до світогляд- вали концепцію змістовної риторики, де серед гоних орієнтацій.
ловних компонентів була ідея. Із другого боку,
Формування професійно-риторичної компете- школа Квінтіліана розглядала риторику як мистецнтності в студента педагогічного коледжу актуа- тво прикрашання мовлення. У розумінні А. Капсьльне тому, що дає можливість педагогу вплинути кої, риторика є наукою, а не мистецтвом [3].
словом на дошкільника чи учня та навчає студента
Г. Сагач стверджує, що класична риторика в
володіти комунікативно-професійною технологією другій половині XX століття оновлюється як наука
розвивального кільтуровідповідного навчання та філософсько-дидактичного спрямування – педаговиховання. Завдяки такому навчально-виховному гічна риторика. Її мета – формування культури рипроцесові дошкільник чи учень міг би реалізувати торичної особистості педагога, який володіє мистесебе в різних комунікативних ситуаціях. Володіння цтвом переконливого мовлення та може навчити
переконливим мовленням має позитивний вплив на цього мистецтва своїх учнів, студентів [10].
особистість і професійно необхідне для педагогів.
Останнім часом зросла зацікавленість науковСеред багатьох компетентностей, якими має оволо- ців проблемою професійної підготовки педагогічдіти педагог, особливого значення набуває ритори- них кадрів, її метою і результатом. Сьогодні суспічна компетентність, що дасть змогу йому успішно льство потребує педагога, який володіє кількома
функціонувати в різних сферах соціально-культур- компетентностями. Вагоме місце належить формуного та суспільно-політичного життя. Тому сього- ванню риторико-комунікативної компетентності
дні постає необхідність підготовки компетентних, майбутніх педагогів. У науковій статті «Риторична
креативних, інноваційно зорієнтованих фахівців, компетентність учнів загальноосвітніх шкіл у конякі здатні швидко адаптуватися в полікультурному тексті комунікативної спрямованості мовної
й педагогічному середовищі, знаходити ефективні освіти» В. Нищета окреслює змістове наповнення
способи вирішення різноманітних ситуацій, зумов- комунікативної компетентності та досліджує співлених їхньою професійною педагогічною діяльні- віднесеність структурних компонентів риторичної
стю.
й комунікативної компетентностей. До того ж, науА. Курінна пропонує методичні рекомендації ковець обґрунтовує необхідність опанування учдо спецкурсу «Виховання словом: лінгвориторич- нями шкільної риторики як обов’язкового системаний аспект педагогічної взаємодії». Мета цього тичного навчального предмету [9].
спецкурсу – підвищити комунікативну грамотність
О. Кучерук у статті «Розвиток риторичної комта культуру педагога засобами педагогічної рито- петентності студентів-філологів у процесі риторичрики в системі професійної педагогіки керівників ної освіти» стверджує, що основою риторичної й
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професійної підготовки майбутнього вчителя-сло- вець стверджує, що одним із завдань риторики уквесника є розвиток його риторичної компетентно- раїнської мови є формування світогляду і розвиток
сті. Науковець пише, що потреба в розвитку рито- мисленнєво-мовленнєвої діяльності. До того ж, вчеричної компетентності майбутніх учителів-словес- ний зазначає, що риторика в сучасній українській
ників є настільки очевидною, що це зумовило вищій школі є необхідною передумовою підвивведення в навчальний процес ННІ філології та жу- щення освітнього і культурного рівня студентів, зарналістики Житомирського державного універси- порукою якісно нової організації суспільних віднотету імені Івана Франка дисципліни «Практикум з син і засобом утвердження пріоритету високої мовпедагогічної риторики». Процес формування рито- ної культури в усіх сферах суспільного життя та
рично компетентних педагогів у вищій школі за ро- державотворчої ролі української мови [1].
зробленою ними системою включає кілька пов’язаЛ. Горобець у статті «Риторична компетенція
них етапів, серед них – підготовчий, комунікатив- вчителя: проблеми дослідження та практика форний і контрольно-рефлексійний [7]. У статті мування» зазначає, що комунікативна компетенція
«Формування компетентності старшокласників у є складовою частиною компетентнісного підходу в
процесі українськомовної освіти» О. Кучерук розг- змісті освіти та впливає на формування інших видів
лядає проблему формування риторичної особис- компетенцій. Науковець стверджує, що найвищим
тості старшокласника на засадах компетентнісного рівнем комунікативної компетенції є риторична
підходу. Шляхом аналізу і синтезу науково-мето- компетенція. Риторична компетенція – це здатність
дичних ідей науковець визначає лінгводидактичні осмислено створювати, вимовляти та рефлексувати
умови, що впливають на ефективність риторичної авторсько-адресний текст мовного жанру відпопідготовки юного мовця. Крім того, О. Кучерук відно до мети та ситуації публічного мовлення [2].
описує модель формування риторичної компетентПедагогічна риторика як процес професійного
ності старшокласників у процесі навчання україн- мовлення означає застосування риторичної теорії в
ської мови, окреслює підходи до мовної освіти, практичній роботі педагога і виражається в посліпринципи, на основі яких формується риторична довних діях, процедурах мовотворчої діяльності,
компетентність учнівської молоді, приділяє увагу мовленнєвої взаємодії, співтворчості, які спрямосистемі методів навчання, завданням риторичного вані на досягнення цілей риторично-педагогічної
змісту та наводить лінгвометодичну інтерпретацію діяльності педагога.
механізмів реалізації риторичної компетентності
Незважаючи на великий інтерес учених до пистаршокласників крізь призму комплексу вмінь тань педагогічної риторики, питання формування
продуктивного і рецептивного мовлення [8].
професійно-риторичної компетентності студентів
Наталія Янц у статті «Риторична компетент- педагогічного коледжу недостатньо досліджене.
ність як складова професійної компетентності соці- Відтак, у наукових дослідженнях теоретично не обального педагога» теоретично обґрунтовує доціль- ґрунтовано і не розроблено модель формування риність виділення риторичної компетентності як торико-комунікативної компетентності майбутніх
складової професійної компетентності соціального педагогів у процесі вивчення гуманітарних дисциппедагога, аналізує різні підходи до визначення сут- лін, яка має бути спрямована на розвиток окремих
ності та структури риторичної компетентності. На- складових професійно-риторичної компетентності,
уковець стверджує, що риторичні вміння є профе- що передбачає формування певного комплексу
сійно необхідними для майбутнього соціального професійно-риторичної компетентності. Актуальпедагога, а риторична освіта сприяє розвитку цілої ність професійно-риторичної підготовки майбутніх
системи особистісних якостей молодої людини (ку- педагогів на засадах компетентнісного підходу в
льтури мислення, мовлення, поведінки, спілку- процесі вивчення гуманітарних дисциплін зумоввання, виконавської майстерності, емоційної куль- люється також необхідністю розв’язання суперечтури). На основі аналізу тлумачень поняття «рито- ностей між:
рична компетентність» різними науковцями у
- зростаючою потребою в риторично компестатті з’ясовано, що риторична компетентність тентних випускниках педагогічного коледжу та немайбутнього соціального педагога – це поєднання достатністю теоретичних досліджень із питань ритеоретичної та практичної готовності фахівця до торизації й оптимізації змісту відповідних фахових
продукування текстів різного типу відповідно до дисциплін, які можуть забезпечити підготовку стумети і ситуації публічного мовлення, умілого вико- дентів до риторичної діяльності в професійній
ристання риторичних засобів із метою впливу на сфері;
адресата в процесі мовної комунікації, риторичного
- необхідністю оволодіння майбутнім педай особистісного самовдосконалення [12].
гогом риторичною компетентністю і недостатньою
Н. Голуб у науковій праці «Теоретико-методи- увагою до формування її в студентів педагогічного
чні засади навчання риторики у вищих педагогіч- коледжу в процесі професійної освіти;
них навчальних закладах» теоретично обґрунтовує
- підвищенням вимог до збагачення змісту і
важливість риторичної освіти, вибір структури ме- технологій професійної підготовки студентів педатодики, форм і методів навчання риторики студен- гогічного коледжу системою знань і вмінь, необхідтів педагогічних ВНЗ із метою формування мовно- них для реалізації професійно-риторичної діяльнориторичної особистості сучасного педагога. Науко-
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сті, та недостатністю практичних розробок і реко- в україномовному просторі : [зб. наук. праць (за
мендацій для риторичної підготовки таких студен- мат-ми Всеукраїнської науково-практичної Інтертів.
нет-конференції 23 квітня 2015 р.)] ; за ред. проф.
Отже, ці суперечності вказують на об’єктивну К. Я. Климової. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.
потреба в оновленні та збагаченні змісту і техноло- Франка, 2015. – С. 23–28.
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6. Курінна А. Ф. Розвиток риторичних можВисновки дослідження та пропозиції.
Аналіз педагогічної теорії свідчить про інтерес ливостей особистості в професійній педагогічній
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EDUCATIONAL SPACE OF BOARDING-SCHOOL IS FOR THE GIFTED CHILDREN FROM
POSITION OF FORMING TEACHER’S COMPETENCE
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ З ПОЗИЦІЇ
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
Summary: The pedagogical problem of forming the competence of teachers working in boarding schools
for gifted children is researched. Stages of interaction of pedagogical staff of this type of educational institutions
with gifted students are established. The basic competencies of these specialists are determined, namely, creative,
methodological and research, which to the greatest extent contribute to the disclosure of the talent of the student.
A model of professional space for the development of the competence of teachers working in boarding schools for
gifted children is developed based on the use of the Euler-Venn diagram. The principles of research model
implementation are proposed.
Key words: competence of teachers, model, professional space, gifted children, boarding school.
Анотація: Досліджено педагогічну проблему формування компетентності педагогів, які працюють у школах-інтернатах для обдарованих дітей. Встановлено етапи взаємодії педагогічного колективу
цього типу закладів освіти з обдарованими учнями. Визначено базові компетентності цих фахівців, а саме
креативну, методологічну та дослідницьку, які найбільшою мірою сприяють розкриттю обдарувань учня.
Розроблено модель професійного простору для формування компетентності педагогів, які працюють у
школах-інтернатах для обдарованих дітей на основі застосування діаграми Ейлера-Венна. Запропоновано
принципи реалізації моделі дослідження.
Ключові слова: компетентність педагогів, модель, професійний простір, обдаровані діти, школаінтернат.
Постановка проблеми. У Законах України
«Про освіту», «Про вищу освіту», Національній
доктрині розвитку освіти наголошується на необхідності особистісного розвитку вчителя, що працює з обдарованими дітьми, які складають найвищу
цінність суспільства. Адже індивідуальний розвиток талановитого учня – головна передумова соціально-економічного прогресу країни. Це актуалізувало на новому рівні переглянути проблему формування професійної компетентності такого педагога
з тим, щоб кваліфіковано перейти від розгляду дитини як об’єкта педагогічного впливу до дитини як
суб’єкта педагогічної взаємодії з врахуванням її індивідуальних творчих особливостей. Тож, на нашу
думку, особливої уваги потребує на сучасному
етапі розвитку Нової української школи проблема
формування компетентності педагога в умовах
його діяльності у школі-інтернаті для обдарованих
дітей, оскільки ступінь її вирішення вважаємо недостатньою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з проблем сучасного суспільства є його потреба у створенні еліти нації, основу якої складають
ті, що наділені особливими талантами. Серед них,
безумовно, знаходяться і обдаровані учні спеціалізованих шкіл-інтернатів, якісна підготовки яких
значною мірою залежить від ступеня підготовки до
співпраці з ними педагогічного колективу. Проблемою дослідження професійної компетентності
цього контингенту займаються як зарубіжні, так і

вітчизняні вчені (Л. Ващенко, В. Введенський,
М. Жалдак, І. Зязюн, М. Корнілова, О. Локшина,
Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Пометун, А. Хуторськой, С. Сисоєва та інші), які приходять до єдиної
думки, що саме компетентність педагога значною
мірою визначає його здатність до реалізації потенціалу обдарованої дитини. Ці питання згідно умов
загальноосвітніх закладів освіти активно досліджують О. Антонова, В. Афанасьєва, І. Волощук, В. Демченко, Г. Тригубець та інші. Вивчаючи питання
формування компетентного фахівця науковці все
частіше наголошують на необхідності створення відповідного до цього завдання освітнього простору
(Ж. Вірна, Н. Мілорадова, О. Терентьєв, А. Цимбалару). Однак у комплексі питання формування компетентності педагога в освітньому просторі школиінтернату для обдарованих дітей досліджені недостатньо.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що, не дивлячись на те, що проблема
формування компетентності педагогів не залишається поза увагою педагогічної науки, однак її аспект щодо формування компетентності педагогічних працівників, які працюють з обдарованими
дітьми взагалі та в школах-інтернатах для обдарованих дітей зокрема, досліджені недостатньо. Недостатньо з’ясовані питання пріоритетних компетентностей цих фахівців з позиції методології їх формування та розвитку.
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Метою статті є визначення методологічних вання за допомогою спеціальних анкет, психологіоснов створення освітнього простору школи-інтер- чне тестування щодо виявлення потенційних інтенату для обдарованих дітей з позиції формування лектуальних і творчих можливостей, а також співкомпетентності педагога, який працює у цих умо- бесід з ним та його батьками. На підставі отримавах.
них відомостей, результатів контрольних робіт з
Виклад основного матеріалу. Компетентніс- базових предметів потрібно ухвалити рішення про
ний підхід в освіті зародився в педагогічний науці зарахування учня до закладу освіти.
в кінці 60-х років ХХ століття на заході. Українські
Адаптаційний етап. Важливий етап – це аданауковці приєднались до його вивчення дещо піз- птація учня до умов навчання і проживання в
ніше і, починаючи з кінця 80-х років, активно вклю- школі-інтернаті. Працівники психологічної случились у цей процес.
жби спільно з класними керівниками, виховатеОднією з перших поняття «професійно-педаго- лями, учителями повинні контролювати й спрямогічна компетентність» у науковий обіг вводить вувати процес адаптації кожного з них. За резульН. Кузьміна, яка визначає його як «сукупність татами вивчення особистості кожної дитини в
умінь педагога як суб’єкта педагогічного впливу процесі її адаптації необхідно проводити педагогіособливим чином структурувати наукове та прак- чні консиліуми. Моніторинг процесу адаптації нотичне знання з метою найкращого вирішення педа- вих учнів до умов навчання, виховання, прожигогічних завдань» [4, с. 90]. Сьогодні це визначення вання, харчування слід здійснити протягом перє дещо застарілим, оскільки воно центрується голо- шого семестру. З цією метою необхідно проводити
вним чином на уміннях педагога. Зараз переважна анкетування, опитування, за результатами яких
більшість українських дослідників та дослідників з можна буде виявити дезадаптованих дітей. На осблизького зарубіжжя вважають, що професійна нові отриманих даних слід провести заходи щодо
компетентність педагога синтезує знання, уміння корекції процесу адаптації окремих учнів до різ(навички) та професійні якості. Думається і до та- них аспектів навчання в школі-інтернаті.
кого розуміння сутності компетентності виникають
Етап психолого-педагогічного супроводу копитання, оскільки воно занадто узагальнене і неко- жного учня школи-інтернату слід здійснювати з
нкретне. Наше розуміння професійної компетент- урахуванням виявлених обдарувань. Кожному з
ності педагога ґрунтується на тій позиції, що її слід них необхідно надати можливість проявити свої
розглядати через структуру. Але і тут, як показав здібності у різних видах діяльності (навчальній,
джерельний аналіз (Л. Коваль, М. Лещенко, О. Ов- науковій, культурній, спортивній тощо), а також
чарук, В. Шахов та інші), структурні складові ком- створити умови для їхньої участі у різноманітних
петентності фахівців педагогічної галузі досить рі- інтелектуальних і творчих змаганнях (олімпіадах,
зняться. Вважаємо, що структуру педагогічної ком- турнірах, конкурсах Малої академії наук, різних
петентності слід розглядати через синтез певних фестивалях). З цією метою необхідно проводити
сфер, зокрема, мотиваційної, предметно-практич- відповідне анкетування, за результатами якого фоної (операційно-технологічної) та сфери саморегу- рмується перелік факультативів, гуртків, секцій
ляції, кожна з яких має свою специфіку у педагогі- тощо. При цьому на кожний місяць необхідно
чній діяльності [2, с. 7]. Є переконання, що вихід на складати екран зайнятості учнів, з тим, щоб витакий шлях дозволить відійти від нівелювання спе- вчити навантаження та визначити тих з них, які не
цифіки компетентності фахівців різних галузей і че- зайняті додатковою розвивальною діяльністю.
рез науковий дискурс дозволить визначити узагальЕтап визначення пріоритетів обдарованого
нену структуру кожної з них з тим, щоб виважено учня. Особливо важливо відзначити, що саме в
підійти до питань розробки стандартів професійної ході цієї роботи учні повинні знайти для себе пріопідготовки.
ритетні галузі застосування своїх здібностей. ПсиПодальша робота йшла у напрямі визначення хологічній службі школи-інтернату необхідно воспецифіки професійної компетентності педагога, лодіти арсеналом психодіагностичних методів, що
коло інтересів якого концентрується на роботі у допомагають виявити схильності і здібності обдашколі-інтернаті для обдарованих дітей. При цьому рованих учнів. Так серед них слід взяти до уваги
ми спирались на напрацювання таких вчених як тест дослідження структури інтелекту Р. АмтхауО. Антонова, В. Афанасьєва, Н. Білик, І. Волощук, ера (повний і короткий варіант), тест на інтелект
В. Демченко, Л. Корж, Л. Корецька, Г. Тригубець, Р. Кеттелла (ОРТ-2 для звичайних і ОРТ-3 для обкотрі досліджують питання обдарованості учнів. З дарованих учнів), шкали вимірювання інтелекту
урахуванням їхніх рекомендацій та ретроспекції Д. Векслера, тест креативності П. Торранса, тест
власного досвіду було встановлено етапи взаємодії вербальної креативності С. Медніка, тест креативпедагогічного колективу школи-інтернату з учнями ності Г. Девіса, диференційний діагностичний
з тим, щоб з’ясувати специфіку формування компе- опитувальник Є. Климова, карту інтересів А. Готентності вчителів за цих умов. Розглянемо їх.
ломштока, методику професійного самовизнаЕтап конкурсного відбору учнів. Вивчення чення Дж. Голланда та інші.
особистості учня повинно починатись ще до його
З метою виявлення інтелектуальних і творчих
прийняття в школу-інтернат на етапі конкурсного можливостей учнів, у процесі навчання слід провідбору. У цей період слід проводити його анкету- водити їхнє тестування за наступними методиками: тест дослідження структури інтелекту
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Р. Амтхауера (повний і короткий варіант), тест на нала, що у свою чергу позитивно позначиться на роінтелект Р. Кеттелла, гнучку форму тесту креатив- боті з обдарованими дітьми. Підкреслимо, що цей
ності П. Торранса тощо. Результати тестування не- процес має спіралевидну форму, що є свідченням
обхідно співвідносити з результатами їхнього на- постійного зростання професіоналізму педагога на
вчання та участі в інтелектуальних змаганнях. Та- все вищому рівні.
ким чином виявлятимуться потенційні можливості
У подальшому креативний потенціал педагога
учнів, які стануть підставою для проведення з повинен ефективно реалізовуватись у методичних
ними корекційної та розвивальної роботи.
продуктах, які базуватимуться на інноваційних теЕтап планування розвитку учня. З кожним уч- хнологіях. Кожну зустріч з обдарованими дітьми в
нем наприкінці навчального року слід формувати класі необхідно проектувати таким чином, щоб заплан розвитку на наступний навчальний рік, в безпечити основу для реалізації їхніх творчих нахиякому повинні відображатись цілі цього процесу в лів через інтерактивну взаємодію. При цьому в акрізних видах діяльності: навчальній, науковій, тивному режимі повинен знаходитись канал зворотворчій, спортивній та інших.
тного зв’язку, який дозволятиме мати цілісне
Діагностично-коригувальний етап. Одноча- уявлення про результати педагогічної діяльності по
сно з плануванням розвитку учня під час співбе- формуванню особистості обдарованого учня та
сіди слід підсумувати результати його розвитку в
оперативно вносити корективи у навчальний проусіх напрямах за поточний навчальний рік. Двічі цес. Зробити це педагог зможе виключно за умови
на рік необхідно проводити аналіз зайнятості кож- сформованості у нього дослідницької компетентноного учня в різних видах діяльності, а також моні- сті. Таким чином, педагог, який працюватиме з обторинг його успіхів у навчальній діяльності. Для дарованими учнями у школі-інтернаті повинен
частини учнів, які братимуть участь в олімпіадах, мати сформованими на високому рівні базові комконкурсах, турнірах, проектах слід створити спе- петентності: креативну, методологічну та дослідниціальні умови для навчання та проведення додат- цьку. Зробимо наголос на слові базові, оскільки
кових занять, що включатимуться в індивідуальну вони не виключають, а доповнюють всі інші компеосвітню траєкторію.
тентності фахівця педагогічної галузі.
Анкетування учнів необхідно проводити і у
Науково обґрунтовуючи запропонований коммежах вивчення викладання навчальних предме- плекс компетентностей ми виходили з того, що діятів. Це дозволить виявити особливості цієї роботи льність педагога відбувається в освітньому просрізними учителями, визначити ставлення учнів до торі. Відзначимо, що теорія освітнього простору
них. За результатами анкетування необхідно роз- почала активно розроблятись починаючи з 90-х рр.
робити рекомендації щодо корекції викладання
ХХ ст. (В. Болотов, В. Гінецінський, В. Сєріков).
учителем навчального предмета, дати поради у на- Відповідно до становлення особистості поняття
прямі коригування формування його компетент- «освітній простір» активно використовували псиності. При цьому бажано використовувати метод хологи Б. Ананьев, О. М. Леонтьєв, С. Рубінштейн
експертних оцінок, який дозволить визначити сла- та інші. Зрозуміло, що освітній простір є «підсистебкі місця у навчальному процесі в цілому та у сфо- мою соціального простору, що має відповідну спермованості професійній компетентності окремого цифіку та пов’язаний з цільовими настановами
вчителя зокрема.
освіти» [8, с. 16]. При цьому А. Цимбалару зазнаПедагогічний колектив школи-інтернату акти- чає, що розуміння поняття «освітній простір» має
вно взаємодіє з обдарованими учнями на всіх ви- два напрями: інституційний – освітній простір хазначених етапах, демонструючи тим самим рівень рактеризується як певна частка соціуму, де ствосвого професіоналізму. Але сьогодні слід перегля- рено умови для розвитку особистості та субстанцінути питання формування компетентності цих фа- ональний (або індивідуальний), де освітній простір
хівців з огляду активізації особистісно-зорієнтова- визначається як можливість і наявність формування
ної освітньої парадигми. Вважаємо, що при цьому особистісного простору в суб’єкта освітнього прослід опиратись на цілісний підхід як основу побу- цесу і постає результатом організації взаємодії осодови логічного ланцюга компетентностей педагога, бистості з об’єктами середовища [10, с . 4 2 – 4 4 ].
необхідних для досягнення мети його діяльності. Увагу нашого дослідження було зосереджено на
Наведемо наші роздуми щодо його реалізації згідно другому напрямі з тим, щоб дослідити ті простори,
умов нашого дослідження.
які необхідні для формування професійної компеПедагог школи інтернату для обдарованих ді- тентності педагога у школі-інтернаті для обдароватей повинен бути сам креативною особистістю з них дітей. Будемо вважати, що освітній простір – це
тим, щоб за законом подібності виконати свою мі- «педагогічна реальність, в якій відбувається зусію. Згадаємо С. Рубінштейна, який підкреслював, стріч, взаємодія, осмислення і пізнання особистіщо «суб’єкт у своїх діяннях, в актах своєї творчої стю (подія) оточуючих її елементів-носїїв культури
самодіяльності не тільки виявляється і проявля- (освітнього середовища), що забезпечує суб’єктиється; він в них створюється і визначається» [7, с. вацію і прогресивний розвиток об’єктів (фігурантів
438]. Тож, чим більш затребуваною у діяльності пе- і предметів)» [10, с . 4 5 ].
дагога буде творчість, тим більшим буде його креаПоглиблений аналіз літературних джерел дотивний потенціал та особистісні зміни як професіо- зволив визначити, що поряд зі значною кількістю
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об’єктивних просторів в освіті, існують і суб’єкти- на моделювальному напрямі та розробили модель
вні, одним із яких досить часто виступає «професій- професійного простору згідно умов нашого досліний простір», який Н. Мілорадова розглядає як не- дження. Для цього ми використовували діаграми
від’ємну складову професіогенезу особистості [5]. Ейлера-Венна. Свого часу, щоб наочно зображати
Цей простір О. Терентьєв розглядає як антропоген- безлічі, англійський математик Джон Венна запроний і такий, що «має діяльнісну природу, на яку понував використовувати замкнуті фігури на пловпливає весь комплекс особистісних та професій- щині. Але набагато раніше Ейлер для зображення
них якостей працівників професії» [9, с. 100]. З тим, відносин між множинами використовував кола. Піщоб звузити просторове поле пошуку в нашому до- зніше такі зображення отримали назви діаграм Ейслідженні, ми у подальшому концентрувались саме лера-Венна. Виходячи з системного підходу, прона ньому. При цьому враховувалась думка І. Коле- фесійний простір формування компетентності песникової з приводу того, що «саме педагогічне про- дагога школи-інтернату для обдарованих дітей
ектування є джерелом інноваційних змін освітнього буде складатись з трьох кіл, кожне з яких ми розгпростору, засноване на науковому дослідженні, ці- лядатимемо як відповідну підструктуру, що забезлепокладанні, прогнозуванні, конструюванні, мо- печуватиме формування попередньо визначених
делюванні певних об’єктів, розробленні технологій базових компетентностей (рис. 1).
майбутньої діяльності» [3, с. 140]. Ми зосередились

2
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Рис. 1. Модель професійного простору для формування компетентності педагогів, які працюють у школах-інтернатах для обдарованих дітей
1– креативно-дослідницький простір;
2 – креативно-методичний простір;
3 – методично-дослідницький простір;
4 – креативно-методично-дослідницький простір.
Фоном моделі виступає підструктура мотивації педагога, оскільки, як вважає Дж. Равен, поняття
компетентності не має сенсу без урахування мотиваційної сфери: мотивів, цілей, цінностей, інтересів
[6, с. 294]. На ній ґрунтуються базові підструктури
професійного простору: креативна, методична та
дослідницька. Можливість застосування діаграми
Ейлера-Венна підтверджується і дослідженнями,
що провела Ж. Вірна, яка вважає, що «досить часто
при аналізі поняття «простір» можна помітити, що

його зовнішня та внутрішня сторона не розділені, а
перетинаються, і тому часто йдеться не про різні частини особистісного простору, а про його багато
вимірність» [1, с. 105]. Тож моделювання простору
через перетинання кіл підтверджується і дослідженнями педагогів. На перетинах кіл виникають
підструктури взаємопроникнення. Так, креативнодослідницька підструктура взаємопроникнення,
яка є результатом перетинання базових креативної
та дослідницької підструктур, використовується
педагогом для експериментальної перевірки його
креативних ідей, необхідних для роботи з обдарованими дітьми. Креативно-методична підструктура
взаємопроникнення, утворена на перетині базових
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креативної та методичної підструктур, використо- діагностично-коригувальний етап. Формування
вується при переведенні креативних ідей у методи- компетентності педагогів в умовах їхньої роботи у
чний продукт. Методично-дослідницька підструк- школі-інтернаті для обдарованих дітей розглядатура взаємопроникнення виникає на перетині мето- лось через аналіз професійного простору діяльнодичної
та
дослідницької
підструктур
і сті. У ході роботи визначено три базові компетентвикористовується у процесі експериментальної пе- ності цих фахівців, а саме креативну, методологіревірки креативних методичних продуктів педагога чну та дослідницьку, які найбільшою мірою
у навчальному процесі школи-інтернату для обда- сприяють розкриттю обдарувань учня. Спираючись
рованих дітей. На перетині усіх підструктур утво- на цей висновок було проведено моделювання прорюється креативно-методично-дослідницька підст- фесійного простору педагогів на основі застосуруктура, яка передбачає комплексну діяльність, що вання діаграми Ейлера-Венна. Розроблено принвключає формування креативної ідеї, її переве- ципи реалізації запропонованої моделі. Надано авдення у методичний продукт з подальшим піддан- торське визначення професійного простору
ням його експериментальній перевірці. Вона по- формування педагогічної компетентності педагога
винна бути найбільш затребуваною у діяльності пе- для роботи з обдарованими дітьми школи-інтердагога.
нату.
Основними принципами реалізації моделі проПодальші дослідження буде спрямовано на дефесійного простору формування компетентності талізацію розробленої у ході дослідження моделі
педагога для роботи з обдарованими дітьми в умо- через конкретизацію підструктур професійного
вах школи-інтернату виступають:
простору для формування базових компетентнос1. Принцип професійно орієнтованої діяльно- тей педагогів, які працюють в інтернатах для обдасті на роботу з обдарованими дітьми.
рованих дітей.
2. Принцип систематичної рефлексії результатів креативної, методичної та дослідницької роСписок літератури:
боти.
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО
ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ANALYSIS OF EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEXES AND ELECTIVE COURSES ON
PROGRAMMING FOR THE PREPARATION FOR THE EXAM IN COMPUTER SCIENCE
Аннотация:В статье рассмотрен анализ актуальных языков программирования, изучаемых в школьном курсе информатики. Проведен анализ учебно-методических комплексов по информатике и информационным технологиям на предмет преподавания программирования в школе. Даны основные теоретические аспекты для разработки и создания элективных курсов. Введены понятия и дан перечень обязательных пунктов при разработке элективного курса. Дан анализ существующих элективных курсов,
направленных на обучению программированию школьников.
Ключевые слова: программирование, элективный курс, информатика, учебно-методический комплекс, школьный курс информатики
Annotation:The article considers the analysis of actual programming languages studied in the school course
of informatics. The analysis of educational and methodical complexes in informatics and information technologies
on the subject of teaching programming in school. Given the basic theoretical aspects for the development and
creation of elective courses. Introduced the concept and given a list of mandatory items in the development of an
elective course. An analysis of existing elective courses aimed at teaching pupils programming is given.
Key words: programming, elective course, informatics, educational complex, school course of informatics
В настоящее время происходит динамичное
развитие IT-технологий, что приводит к появлению
новых языков программирования и технологий.
Свое отражение этого процесса мы видим в расширении допустимых к применению языков программирования на Едином государственном экзамене
по информатике.
В школьном курсе информатики отводится место на рассмотрение базовых алгоритмических конструкций и основ программирования на одном из
языков высокого уровня, который должен быть
учебным и универсальным, иметь достаточно простой синтаксис и низкие аппаратно-системные требования. В традициях отечественного образования
крепко закрепился язык программирования Pascal,
однако, в последнее время находят свое место и
другие языки. В пробных вариантах заданий по
теме алгоритмизация и программирование Единого
государственного экзамена выделяют пять языков,
а именно, Basic, Pascal, C, Python, алгоритмический
язык.
Basic является первым языком программирования, который был предложен для обучения в
школьном курсе информатики. Его бесспорными
достоинствами были легкий синтаксис и четкие
дружественные сообщения об ошибках.

Наиболее популярному в учебной практике
нашей страны структурному языку программирования Pascal присуща строжайшая типизация, он способствует дисциплинированному программированию, так как в нем максимально исключены различные синтаксические ошибки, а также присутствует
интуитивно понятный интерфейс.
Язык программирования C является наиболее
профессионально применимым на практике, но
благодаря сложному синтаксису может быть предложен для обучения не всем, а наиболее заинтересованным в сфере информационных технологий
школьникам.
Относительно недавно разработанный язык
программирования Python имеет лаконичный и в то
же время, довольно, нетрудный и понятный синтаксис в связи с этим все чаще предлагается к обучению авторами учебных пособий. Python поддерживает модули и пакеты, поощряя модульность и повторное использование программного кода.
Алгоритмический язык программирования может быть предложен для решения задачи учащимся
не знакомыми с языками программирования.
Анализ учебно-методических комплексов
(УМК) по информатике и информационным технологиям авторов Л. Л. Босовой, И. Г. Семакина,
А. Г. Гейн, К. Ю. Полякова на предмет выявления
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рекомендованных к изучению языков программи- данной школе преподается на минимальном общерования позволяет сделать следующие выводы.
образовательном уровне. Это позволяет интересуВ УМК Л. Л. Босовой программирование рас- ющимся школьникам удовлетворить свои познавасматривается только на базовом уровне в 11 классе, тельные потребности и получить дополнительную
во второй главе «Алгоритмы и элементы програм- подготовку, например, для сдачи ОГЭ или ЕГЭ по
мирования». Авторский коллектив предлагает информатике. Также курсы направлены на удовленачать главу с повторения рассмотренных ранее творение интересов учащихся в областях деятельсведений о понятии алгоритма, а затем приступают ности, выходящих за рамки выбранного направлек введению определения массива и операций над ния для обучения в школе. Например, если школьними, работе с подпрограммами и рекурсивными ник, обучающийся в классах гуманитарного
алгоритмами. В качестве основополагающего бе- профиля, проявит интерес к курсу «Программирорется язык программирования Pascal. Однако УМК вание».
Босовой Л. Л. не включено в федеральный перечень
Рассмотрим основные требования к элективучебников на 2017-2018 [1].
ным курсам:
Аналогично, в учебниках И. Г. Семакина для
1. Базисный размер каждого элективного
10-11 классов базового уровня система понятий ал- курса составляет 34-70 ч. в год (1-2 часа в неделю).
горитмов плавно переходит к программированию
2. Поскольку элективные курсы считаются
на языке Pascal. Глава «Программирование обра- курсами по выбору, в связи с этим формируются
ботки информации» изучается в 10 классе. Преиму- подгруппы в количестве от 10 до 20 человек.
ществом УМК считаем рассмотрение символьных,
3. Формы обучения имеют все шансы быть
комбинированных и строковых типов данных [4].
как академическими, так и нацеленными на инноНа углубленном уровне обучения информа- вационные педагогические технологии (проектные,
тике предлагается к использованию универсальный исследовательские, игровые, тренинги и др.).
язык C, и допускается возможность самостоятель4. Способы изучения подразумевает присутной теоретической подготовки на языке програм- ствие важного оснащения и программного обеспемирования Python [3].
чения.
В УМК авторского коллектива К. Ю. Полякова
5. Методическое обеспечение элективного
и Е. А. Ерёмина рассматривается язык программи- курса включает в себя: программу курса, пособие
рования Python, как на базовом, так и на углублен- для учащихся, материалы для учителя, справочную
ном уровне обучения. На базовом уровне вводятся литературу.
представления о языке, типах данных, простейших
Учебная программа элективного курса – это
операциях, переменных, вычислениях и т. д. В нормативный документ, в котором отражены цели,
учебном пособии для углубленного изучения язык содержание, особенности оценки эффективности
Python представлен более широко. Однако учебник результатов процесса обучения определенному
для базового уровня в настоящее время не включен учебному курсу [6]. Программа в обязательном пов федеральный перечень [2].
рядке обязана быть утверждена Министерством обТаким образом, приходим к выводам, что в ис- разования и науки РФ или же возможно использопользуемых УМК по информатике основам алго- вать авторскую адаптированную программу, утверритмизации и программирования предлагаются к жденную на методическом объединении учителей
рассмотрению на примере нескольких языков про- информатики.
граммирования, среди которых чаще встречаются
При наличии маленького размера учебного
Pascal и все более набирающий популярность Py- времени, программирование в базисном курсе
thon.
имеет возможность изучаться только на уровне ввеДалее поговорим об анализе элективных кур- дения. Тема «Алгоритмизация и программировасов по программированию. Существует множество ние» является одной из самых сложных тем при
источников по написанию элективных курсов и изучении курса информатики. В настоящее время
учебных программ, которые помогают учителю как существует большое количество проблем в данном
можно лучше подготовить ученика к основному направлении. В целом есть два пути: либо преподагосударственному экзамену.
вать на уроках информатики лишь офисные средЭлективные курсы (дополнительные занятия ства и всевозможные прикладные программы, исвыбору) – это непосредственно занятия по выбору ключив программирование, либо изучать програмучащихся, входящие в состав профильного обуче- мирование.
ния на старшей ступени школы, позволяющие
На сегодняшний день выпускник обязан влашкольникам развивать интерес к определенным деть материалом по информатике, позволяющий
предметам и определять свои профессиональные сдать ЕГЭ на достаточном уровне, для этого необсклонности [6]. Их включают в образовательный ходимо изучать программирование на уроках инпроцесс за счет школьного компонента учебного форматики, то есть первый путь откладывается
плана и они дополняют содержания профиля. Мо- незамедлительно [5].
гут быть в качестве курсов для углубленного изучеДля того чтобы учителю эффективно подготония отдельных учебных предметов, в том числе и вить ученика к ЕГЭ, необходима программа, котоинформатики. Занятия, развивающие программу рая поможет ученику успешно сдать экзамен, а учиодного из базисных курсов, изучение, которого в
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телю правильно и точно распределить время заня- подготовки к экзамену, но отсутствуют типовые затий, выделить на каждую тему определенное коли- дания из ЕГЭ и не рассматриваются виды заданий.
чество часов. В настоящее время разработано больРассмотрев разработанные программы для
шое количество готовых программ.
элективных курсов, мы пришли к выводу, что конВ каждой разработанной программе должны кретно направленной программы для подготовки
быть выделены цели элективного курса, задачи, ЕГЭ на тему программирования нет. Для организатребования к уровню подготовки выпускников 11 ции элективного курса будет удобным являться
класса в области информатики: что должны знать и разработка своей собственной программы, которая
что должны уметь.
позволит разобрать один из самых важных блоков
Таким образом, при подготовке к ЕГЭ учителю в ЕГЭ – блок «Алгоритмизация и программироваважно разработать программу – методический ком- ние».
плекс, предназначенный для изучения курса материала. Он является интегрированным средством,
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ванием [7]. Обширный и полезный курс, который ресурс] // Программируем на языке Паскаль (элекочень хорошо может помочь подготовиться к ЕГЭ. тивный курс для учащихся 10-11х классов), А.В.
На данном элективном курсе имеется возможность Скворцова [сайт]. URL: http://docplayer.ru (дата обполучить много теоретической информации для ращения: 10.10.2018)
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LICENSED INTEGRATED EXAMINATION «STEP 1. MEDICINE» IN THE BOGOMOLETS
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY AS ONE OF THE FACTORS OF THE QUALITY ASSURANCE
SYSTEM OF MEDICAL EDUCATION
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ІСПИТ «КРОК-1. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» У
НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЯК ОДИН З
ЧИННИКІВ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Summary: The study is devoted to analysis of students’ readiness to the licensing integrated examination
“Step 1. Medicine” in Ukraine 2018 year. The scores of Bogomolets National Medical University students were
examined in more details in comparison to the results of students from other high medical schools of Ukraine. The
results of licensing integrated examination “Step 1. Medicine” were compared for students of medical #1, 2, 3, 4
faculties, the medical-psychological faculty and faculty for training doctors for the armed forces of Ukraine. The
results of students were analyzed by subtests, which are included to licensing integrated examination “Step 1.
Medicine”. The scores of students of Bogomolets National Medical University were examined in more details by
every discipline, which are included to licensing integrated exam “Step 1. Medicine”. The results are presented in
analytic tables.
Keywords: Licensing integrated examination «Step 1. Medicine»; Bogomolets National Medical University;
analysis of results.
Анотація: У дослідженні проведено аналіз складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» (ЛІІ «Крок-1. ЗЛП») в Україні у 2018р. Більш детально розглянуто результати
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ імені О.О. Богомольця) в розрізі результатів складання інших вищих медичних навчальних закладів країни. Проаналізовано складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» студентами медичних №1, 2, 3, 4
факультетів, медико-психологічного факультету та факультету підготовки лікарів збройних сил України
(ФПЛЗСУ) у НМУ імені О.О. Богомольця. Розглянуто та проаналізовано складання іспиту за субтестами,
які входять до складу ЛІІ «Крок-1. ЗЛП». Більш детально проаналізовано результати складання студентами
НМУ імені О.О. Богомольця кожної дисципліни, яка включена до ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка». Результати представлено у вигляді аналітичних таблиць.
Ключові слова: ЛІІ «Крок 1. ЗЛП», НМУ імені О.О. Богомольця, аналіз результатів складання іспиту.
ВСТУП
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка затверджена Указом
Президента України від 25.06.2013 № № 344/2013
[1], серед основних завдань визначає розвиток мислення, орієнтований на майбутнє, подальшу модернізацію та розвиток освіти на європейських засадах,
підвищення якості освіти на інноваційній основі.
Після прийняття Болонського процесу, Україна реформувала свою систему освіти, адаптувавши
її таким чином до стандартів Європейського Союзу.
Система забезпечення якості, що реалізована для
вищої медичної освіти України на галузевому рівні,

включає рейтинг вищих медичних закладів і національні ліцензійні інтегровані іспити (далі - ЛІІ), які
реалізуються з 1998 року Державною організацією
«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» та «Фармація» при Міністерстві охорони
здоров’я України [2].
Положенням про систему лiцензiйних іспитів,
затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі - МОЗ) вiд 14.08.1998 р. №251,
було вперше унормовано систему забезпечення
якості медичної освіти за рахунок ЛІІ «Крок», за напрямом «Медицина» «Стоматологія» та «Фарма-
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цiя». Система ЛІІ є комплексом засобів стандарти1) виділення й концентрація уваги студентів на
зованої діагностики рівня професійної компетент- найважливіших компонентах навчальноно матеріності, що є складовою частиною державної атеста- алу;
ції студентів, які навчаються за спеціальностями
2) мотивація студентів до навчання;
напрямів підготовки «Медицина», «Стоматологія»
3) визначення прогалин у навчальних програі «Фармація», та лікарів (провізорів), які проходять мах;
первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих за4) визначення розділів й дисциплін, що потрекладах освіти незалежно від їх підпорядкування.
бують уваги при підготовці.
Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є
Основним критерієм для визначення ступеню
встановлення відповідності рівня професійної ком- ефективності будь-якого тесту – його валідність за
петентності випускника (інтерна) мінімально необ- змістом, тобто ступінь відповідності визначених
хідному рівню згідно з вимогами Державних стан- знань та вміння їх застосовувати. Оволодіння знандартів вищої освіти [3]. Професійна компетентність нями і передбачає програма певної наукової дисцидіагностується як уміння застосовувати знання і ро- пліни.
зуміння фундаментальних біомедичних наук та осУ педагогічній літературі якість знань визначановних медичних дисциплін, які є найважливішими ється на основі таких параметрів, як міцність, повдля забезпечення допомоги хворому під наглядом нота, глибина, оперативність, гнучкість. Міцність
більш досвідченого лікаря. Головна увага приділя- знань пов'язується з тривалістю збереження у пам'ється підтриманню здоров'я, профілактиці захво- яті вивченого навчального матеріалу, яке характерювань та організації своєчасно-якісної медичної ризується повнотою, легкістю і безпомилковістю
допомоги.
відтворення. Повнота визначається кількістю заМетодика чи методологія, яка покладена в ос- своєних елементів знань, які стосуються об'єкту нанову побудови ЛІІ, обговорювалася на численних вчального пізнання, визначеного на основі навчальВсеукраїнських семінарах за участю представникiв ної програми. Глибина знань характеризується чисусiх медичних навчальних закладів різних форм лом усвідомлених студентами суттєвих зв'язків і
власності та підпорядкування. Саме за рахунок все- розуміння засвоєного матеріалу. Гнучкість передбічного обговорення та підтримки запропонованих бачає засвоєння вмінь та практичних навичок у нетехнологій ЛІІ призвели до впровадження єдиної стандартних ситуаціях. Гнучкість певним чином
стандартизованої системи оцінювання професійної визначається рівнем засвоєння знань [6].
компетентності кожного здобувача медичної
ОСНОВНА ЧАСТИНА
освіти, що унормовано наказом МОЗ України вiд
1. Літературний огляд
31.12.1996 №396. До зазначеного заходу приєднаЗапровадження незалежного оцінювання здолись всі вищі медичні навчальні заклади України, бувачів вищої медичної освіти є одним з основних
які здійснюють підготовку за напрямом «Меди- здобутків застосування кредитно-модульної сисцина», «Стоматологія» та «Фармація».
теми організації навчального процесу та ЄвропейЛІІ «Крок», що застосовується в Україні, та- ської кредитно-трансферної системи [7]. Резулькож пройшли професiйну експертизу в провідних тати складання студентами ліцензійних іспитів –
атестаційних центрах світу, а саме в: Нацiональнiй важливий рейтинговий показник якості освітньоРаді медичних екзаменаторів (NBME, США), Цен- виховного процесу у вищих медичних (фармацевтрі медичної освіти (CME, Англiя), а також в Iнсти- тичних) закладах. Тому ліцензійний інтегрований
тутi змiсту i методiв навчання МОН України, Iнсти- іспит «Крок-1» є віддзеркаленням рівня засвоєних
тутi педагогiки та психологiї професiйної освiти студентами знань з фундаментальних дисциплін,
АПН України. Рiшенням всесвiтньої конференцiї який включає дисципліни 1–3 курсів: анатомія люПрограма лiцензiйних iспитiв України була рекоме- дини; біологія; біологічна хімія; гістологія, цитондована iншим країнам, якi впроваджують логія та ембріологія; вірусологія та імунологія;
лiцензiйнi або сертифiкацiйнi iспити, як модель для фізіологія; патофізіологія; патоморфологія; фармавикористання [4].
кологія. Високу кореляцію академічної успішності
З питань мiжнародної експертизи Центр тесту- та результатів складання ЛІІ «Крок-1» відмічають
вання активно спiвпрацює також з рiзними мiжна- як українські так і зарубіжні дослідники. Відмічено
родними органiзацiями, якi здiйснюють пiдтримку високу кореляцію екзаменаційних результатів з
проектiв, що сприяють становленню демократич- усіх навчальних програм першого і другого курсу з
ного, вiдкритого суспiльства в Українi. Галузеві оцінками Медичних Лицензованих Екзаменів
стандарти вищої освіти визначають, що тестовий (United States Medical Licensing Examination –
екзамен «Крок 1» вимірює показники якості базової USMLE) Step-1 [8].
вищої освіти, а тестовий екзамен «Крок 2» є склаВелика кількість досліджень присвячена взаєдовою частиною державної атестації випускників мозв’язку між результатами USMLE і результатами
вищих навчальних закладів (ВНЗ) і вимірює показ- вступних іспитів (Medical College Admission Test –
ники якості фахової повної вищої медичної (фарма- MCAT), де відмічається висока кореляція результацевтичної) освіти. Ліцензійний іспит «Крок 1» про- тів субтестів МСАТ з біологічних та фізичних наук
водиться у формі письмового тестування і склада- і результатами Step-1 [9].
ється з 200 тестових завдань формату А, що
Низький рівень знань більшості вступників зупройшли фахову експертизу [5].
мовлює їх невисоку академічну успішність, що віСеред цілей тестування не менш значущими дображається як під час складання підсумкових моніж визначення рівня знань студента є й наступні:
дульних контролів так і на ЛІІ «Крок-1» [10-12].
Тому велике значення має виконання судентами під
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час практичних занять тестових завдань, запропо- студентами-громадянами України, а також іноземнованих Центром тестування, і розв’язання ситуа- ними студентами російськомовної та англомовної
ційних задач та клінічних кейсів, побудованих на форм навчання вищих медичних навчальних заоснові цих тестових завдань [13]. Проведення під кладів України.
час підготовки студентів до ЛІІ «Крок-1» лекцій і
2. Порівняти успішність складання ЛІІ «Крок
консультацій з дисциплін, субтести яких входять до 1. Загальна лікарська підготовка» студентами НМУ
цього іспиту, надає студентам можливість повто- імені О.О. Богомольця за останні роки.
рення вже вивченного матеріалу, увідомленнязв’яз3. Дослідити зміни національних показників
ків між окремими розділами дсципліни та міждис- складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підгоциплінарні зв’язки [14].
товка» за субтестами за останні роки.
Значно покращує результати складання ЛІІ
4. Порівняти успішність складання ЛІІ «Крок
«Крок-1» також контроль самостійної підготовки 1. Загальна лікарська підготовка» за субтестами
студентів до екзамену за допомогою системи дис- студентів НМУ імені О.О. Богомольця за останні
танційного навчання «Moodle» [15]. Проведення кі- роки.
лькох проміжних контролів дає змогу оцінювати
5. Порівняти рівень успішності складання ЛІІ
динаміку самостійної роботи cтудентів під час під- «Крок 1» у 2018 році за субтестами студентами різготовки до ЛІІ «Крок-1» [16].
них спеціальностей та різних факультетів НМУ
імені О.О. Богомольця.
2. Мета та задачі дослідження.
Метою даного дослідження є аналіз результа3. Результати досліджень та їх обговорення.
тів складання ліцензійного інтегрованого іспиту
3.1 Аналіз результатів складання ЛІІ «Крок
«Крок 1» студентами вищих медичних (фармацев- 1. ЗЛП» студентами-громадянами України.
тичних) навчальних закладів України та порівняння
28 червня 2018 року Центром тестування було
успішності студентів різних років навчання, спеці- проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1.
альностей та факультетів Національного медичного Загальна лікарська підготовка» у 20 вищих навчальуніверситету імені О.О. Богомольця з національ- них закладах: 13 вищих навчальних закладів (далі –
ними показниками.
ВНЗ) МОЗ України, 3 ВНЗ МОН України та 4 приДля досягнення мети були поставлені наступні ватних ВНЗ.
задачі:
Перелік ВНЗ, які приймали участь у ліцен1. Проаналізувати результати складання ЛІІ зійному інтегрованому іспиті «Крок 1. Загальна
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 2018 році лікарська підготовка», представлено у табл. 1.
Таблиця 1.
Перелік ВНЗ, які приймали участь у ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок 1. Загальна
лікарська підготовка».
Скорочена
Повна назва ВНЗ
назва ВНЗ
ВНЗ МОЗ України
Буковинський Державний Медичний Університет
1
БДМУ
Вінницький Національний Медичний Університет
2
ВНМУ
Дніпропетровська Державна Медична Академія
3
ДМА
ДонецькийНаціональнийМедичний Університет
4
ДНМУ
ЗапоріжськийДержавний Медичний Університет
5
ЗДМУ
Івано-Франківський НаціональнийМедичнийУніверситет
6
ІФНМУ
Луганський Державний Медичний Університет
7
ЛугДМУ
Львівський Національний Медичний Університет
8
ЛНМУ
Національний Медичний Університет
9
НМУ
Одеський Національний Медичний Університет
10
ОНМУ
Тернопільський Державний Медичний Університет
11
ТДМУ
Українська Медична Стоматологічна Академія
12
УМСА
Харківський Національний Медичний Університет
13
ХНМУ
ВНЗ МОН України
Ужгородський Національний Університет, медичний факультет
1
УжНУ
Сумський Державний Університет, медичний факультет
2
СДУ
Хмельницький Національний Університет, медичний факультет
3
ХНУ
Приватні ВНЗ
Київський Медичний Університет
1
КМУ
Дніпровський Медичний Інститут Традиційної та Нетрадиційної Медицини
2
ДМІТНМ
Медична Академія Екології та Медицини
3
МАЕМ
Львівський Медичний Інститут
4
ЛМІ
Іспит проводився відповідно до Галузевого
стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 - «Медицина», 225-
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«Медико-психологічна справа», 228 - «Педіатрія»
На іспит за даними вищих навчальних закладів
діючого навчального плану, затвердженого та вве- було зареєстровано 7918 студентів-громадян
деного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009 України, з яких 4928 студентів бюджетної та 3223
№ 929 (із змінами згідно наказу МОЗ України від студенти контрактної форм навчання; 740 інозем08.07.2010 № 541), та наказу МОЗ України від них студентів російськомовної та 3145 іноземних
14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення студентів англомовної форм навчання.
про систему ліцензійних інтегрованих іспитів
Іспит складали 7805 студентів-громадян
фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина». України, з яких 4783 студента бюджетної та 3022
Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні контрактної форм навчання; 665 іноземних сту60,5% правильних відповідей листом МОЗ України дентів російськомовної та 3050 іноземних студентів
від 19.06.2014 №08.01-4716977 [17].
англомовної форм навчання [17].
Ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська
У табл. 2 наведено кількість студентів-громапідготовка» має статус семестрового іспиту, що пе- дян України, які не склали ліцензійний іспит «Крок
редбачає можливість його перескладання не більше 1. Загальна лікарська підготовка».
двох разів протягом семестру.
Таблиця 2.
Кількість студентів-громадян України, які не склали ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна
лікарська підготовка».
СКЛАДАЛИ
Кількість студентів, що НЕ СКЛАЛИ іспит
Всього
БюдКонВсього
%
Бюд%
Кон%
жет
тракт
жет
тракт
448
426
22
22
4.9
18
4.2
4
18.2
1 ДМА
410
208
202
43
10.5
8
3.8
35
17.3
2 БДМУ
1003
680
323
114
11.4
44
6.5
70
21.7
3 НМУ
605
369
236
70
11.6
26
7.0
44
18.6
4 ЗДМУ
453
200
253
54
11.9
9
4.5
45
17.8
5 ТДМУ
462
232
230
60
13.0
10
4.3
50
21.7
6 ІФНМУ
469
390
79
62
13.2
22
5.6
40
50.6
7 ЛНМУ
846
464
382
105
16.5
30
6.5
110
28.8
8 ВНМУ
564
461
103
93
16.5
43
9.3
50
48.5
9 ХНМУ
242
129
113
55
22.7
14
10.9
41
36.3
10 СДУ
249
123
126
61
24.5
14
11.4
47
37.3
11 УжНУ
449
259
190
114
25.4
38
14.7
76
40.0
12 УМСА
731
390
341
235
32.1
69
17.7
166
48.7
13 ОНМУ
368
305
63
119
32.3
70
23.0
49
77.8
14 ДНМУ
127
30
97
51
40.2
2
6.7
49
50.5
15 ХНУ
132
117
15
62
47.0
50
42.7
12
80.0
16 ЛугДМУ
121
0
121
60
49.6
0
0.0
60
49.6
17 КМУ
64
0
64
32
50.0
0
0.0
32
50.0
18 ЛМІ
17
0
17
9
52.9
0
0.0
9
52.9
19 ДМІТНМ
45
0
45
38
84.4
0
0.0
38
84.4
20 МАЕМ
Всього:о
7805
4783
3022
1494
19.1
467
9.8
1027
34.0
Серед громадян України іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» не склали 1494 осіб із
7805, що становить 19.1%. З 20 ВНЗ, що брали
участь у тестуванні, у 9 ВНЗ показник кількості студентів, які не склали іспит, не перевищує національний по країні: ДМА (іспит не склали 22 студенти,
що становить 4.9%), БДМУ (іспит не склали 43 студенти, що становить 10.5%), НМУ (іспит не склав
114 студентів, що становить 11.4%), ЗДМУ (іспит
не склали 60 студентів, що становить 11.6%),
ТДМУ (іспит не склали 54 студенти, що становить
11.9%), ІФНМУ (іспит не склали 60 студентів, що

становить 13.0%), ЛНМУ (іспит не склали 62 студенти, що становить 13.2%), ВНМУ (іспит не
склали 140 студентів, що становить 16.5%), ХНМУ
(іспит не склали 93 студенти, що становить 16.5%).
Серед решти ВНЗ, що брали участь у тестуванні, показник кількості студентів, які не склали
іспит, значно нижчий середнього по країні [17].
У 2018 році показник кількості студентів-громадян України, які не склали іспит, в Україні погіршився, а в НМУ імені О.О. Богомольця покращився
в порівнянні з 2017 та 2016 роками, як видно з
табл. 3.
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Таблиця 3.
Середній показник кількості студентів-громадян України та студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит та кількість ВНЗ, у яких цей показник не перевищує середній по країні.
ВНЗ України
НМУ
кількість
Кількість стусередній покількість стусередній поВНЗ
дентів
казник
дентів
казник
7
862 із 7630
11.7%
129 із 1156
11.2%
2016 рік
11
1400 із 7918
18.4%
151 із 1035
14.6%
2017 рік
9
1494 із 7805
19.1%
114 із 1003
11.4%
2018 рік
У 2016 році середній показник кількості студентів-громадян України, що не склали іспит становить 11.7%, у 2017 році – 18.4%. У НМУ імені

О.О. Богомольця цей показник 2016 року становить
11.2%, у 2017 році –14.6% [10-12].

Рисунок 1. Успішність студентів-громадян України та НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит.
Як видно з рис. 1, показники успішності в
Україні та НМУ імені О.О. Богомольця повністю
корелюють між собою. У 2016 році іспит не склало
7 ВНЗ, у 2017 – 11 і у 2018 – 9; у 2018 році в
порівнянні з 2017 роком успішність студентів-громадян України погіршилась на 0.7%, а студентів
НМУ імені О.О. Богомольця покращилась на 3.2%.
3.2. Аналіз результатів складання ЛІІ «Крок
1. ЗЛП» студентами-громадянами іноземних
країн.

Серед іноземних студентів, які навчаються
російською мовою, іспит не склали 447 із 665 осіб,
що становить 67.2%. У таблиці 4 наведено результати іноземних студентів російськомовної форми
навчання, що не склали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» (узагальнені результати наводяться для ВНЗ, у яких кількість студентів, які складали іспит, є більшою за 10
осіб) [17].

Таблиця 4.
Кількість студентів-громадян іноземних країн, що навчаються російською мовою, які не
склали ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».
Кількість студентів, що НЕ СКЛАЛИ іспит
ВНЗ
СКЛАДАЛИ
Всього
%
9
1
11.1
ЛНМУ
3
1
33.3
КМУ
36
15
41.7
ДМА
7
3
42.9
ЛугДМУ
33
15
45.5
ІФНМУ
62
32
51.6
ЗДМУ
91
50
54.9
ХНМУ
69
45
65.2
ВНМУ
44
29
65.9
УМСА
7
5
71.4
БДМУ
45
34
75.6
НМУ
85
65
76.5
ХНУ
64
51
79.7
СДУ
42
35
83.3
ОНМУ
7
6
85.7
УжНУ
28
27
96.4
ДМІТНМ
1
1
100.0
ДНМУ
1
1
100.0
ТДМУ
31
31
100.0
МАЕМ
Всього:
665
447
67.2
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Серед іноземних громадян російськомовної УМСА (іспит не склали 29 студентів, що становить
форми навчання іспит «Крок 1. Загальна лікарська 65.9%).
підготовка» не склали 447 осіб із 665, що становить
Серед решти ВНЗ, в тому числі і НМУ імені
67.2%. З 19 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, у 6 О.О. Богомольця, що брали участь у тестуванні, поВНЗ показник кількості студентів, які не склали казник кількості студентів, які не склали іспит, знаіспит, не перевищує середній показник по країні: чно нижчий середнього по країні [17].
ДМА (іспит не склали 15 студентів, що становить
У 2018 році показник кількості студентів-гро41.7%), %), ІФНМУ (іспит не склали 15 студентів, мадян іноземних країн, що навчаються російською
що становить 45.5%), ЗДМУ (іспит не склали 32 мовою, та студентів НМУ імені О.О. Богомольця
студенти, що становить 51.6%), ХНМУ (іспит не які не склали іспит, покращився в порівнянні з 2017
склали 50 студентів, що становить 54.9%), ВНМУ та 2016 роками, як видно з табл. 5.
(іспит не склали 45 студентів, що становить 65.2%),
Таблиця 5.
Середній показник кількості студентів-громадян іноземних країн, що навчаються російською
мовою, та студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит та кількість ВНЗ, у яких цей
показник не перевищує середній по країні.
ВНЗ України
НМУ
кількість
кількість
середній покількість
середній поВНЗ
студентів
казник
студентів
казник
5
410 (1229)
33.4%
30 (91)
33.0%
2016 рік
9
686
(944)
72.7%
35
(44)
79.5%
2017 рік
13
447
(665)
67.2%
34
(45)
75.6%
2018 рік
Як видно з табл. 5, показники успішності в
Україні та НМУ імені О.О. Богомольця повністю
корелюють між собою. У 2016 році іспит не склало
5 ВНЗ, у 2017 – 9 і у 2018 – 13; у 2018 році в
порівнянні з 2017 роком успішність студентів-громадян іноземних країн, що навчаються російською

мовою, покращилась на 5.5%, а студентів НМУ
імені О.О. Богомольця – на 3.9%.
Серед іноземних студентів, які навчаються
англійською мовою, іспит не склали 1471 із 3050
осіб, що становить 48.2%. У таблиці 6 наведено результати іноземних студентів англомовної форми
навчання, що не склали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» [17].

Таблиця 6.
Кількість студентів-громадян іноземних країн, що навчаються англійською мовою, які не
склали ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».
Кількість студентів, що НЕ СКЛАЛИ іспит
ВНЗ
СКЛАДАЛИ
Всього
%
125
25
20.0
ТДМУ
93
22
23.7
ІФНМУ
169
41
24.3
ВНМУ
34
9
26.5
СДУ
235
72
30.6
БДМУ
113
38
33.6
ЗДМУ
409
142
34.7
ХНМУ
130
48
36.9
ДМА
117
56
47.9
ЛНМУ
376
183
48.7
ХНУ
148
76
51.4
НМУ
54
28
51.9
УМСА
32
17
53.1
ЛугДМУ
81
46
56.8
КМУ
336
214
63.7
ОНМУ
184
122
66.3
УжНУ
304
231
76.0
ДМІТНМ
106
97
91.5
МАЕМ
4
4
100.0
ДНМУ
Всього:
3050
1471
48.2
Серед іноземних громадян англомовної форми
навчання іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» не склали 1471 особа із 3050, що становить
48.2%. З 19 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, у 9

ВНЗ показник кількості студентів, які не склали
іспит, не перевищує середній показник по країні:
ТДМУ (іспит не склали 25 студентів, що становить
20.0%), %), ІФНМУ (іспит не склали 22 студенти,
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що становить 23.7%), ВНМУ (іспит не склали 41
Серед решти ВНЗ, що брали участь у тестустудент, що становить 24.3%), СДУ (іспит не ванні, показник кількості студентів, які не склали
склали 9 студентів, що становить 26.5%), БДМУ іспит, значно нижчий середнього по країні [17].
(іспит не склали 72 студенти, що становить 30.6%),
У 2018 році показник кількості студентів-гроЗДМУ (іспит не склали 38 студентів, що становить мадян іноземних країн, що навчаються англійською
33.6%), ХНМУ (іспит не склали 142 студенти, що мовою, та студентів НМУ імені О.О. Богомольця
становить 34.7%), ДМА (іспит не склали 48 сту- які не склали іспит, погіршився в порівнянні з 2017
дентів, що становить 36.9%), ЛНМУ (іспит не та 2016 роками, як видно з табл. 7.
склали 56 студентів, що становить 47.9%).
Таблиця 7.
Середній показник кількості студентів-громадян іноземних країн, що навчаються англійською
мовою, та студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит та кількість ВНЗ, у яких цей
показник не перевищує середній по країні.
ВНЗ України
НМУ
кількість
кількість
середній покількість
середній поВНЗ
студентів
казник
студентів
казник
5
348 (2781)
12.5%
24 (87)
27.6%
2016 рік
10
1120 (2502)
44.8%
74 (151)
49.0%
2017 рік
9
1471 (3050)
48.2%
76 (148)
51.4%
2018 рік
Як видно з табл. 7, показники успішності в
Україні та НМУ імені О.О. Богомольця повністю
корелюють між собою. У 2016 році іспит не склало
5 ВНЗ, у 2017 – 10 і у 2018 – 9; у 2018 році в
порівнянні з 2017 роком успішність студентів-громадян іноземних країн, що навчаються англійською
мовою, погіршилась на 3.4%, а студентів НМУ
імені О.О. Богомольця – на 2.4%.
Як висновок можна зауважити, що студентигромадяни іноземних країн, що навчаються
англійською мовою, краще складають ЛІІ «Крок 1.

ЗЛП» в порівнянні із студентами-громадянами іноземних країн, що навчаються англійською мовою.
3.3. Аналіз результатів складання ЛІІ «Крок
1. ЗЛП» студентами НМУ імені О. О. Богомольця
Проведено аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна
лікарська підготовка» студентами-громадянами
України у 2018 році. У табл. 8 наведено
порівняльні характеристики національного показника успішності складання іспиту за субтестами у
2016-2018 роках.
Таблиця 8.
Результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами-громадянами України за субтестами:
Національний показник.
Дисципліна
Нац.показник
Нац.показник
Нац.показник
2016р, %
2017 р, %
2018 р, %
Загальний показник
75.2
71.3
71.1
Біологія
81.3
76.3
77.7
Нормальна анатомія
71,0
66.4
62.4
Гістологія
69.4
70.8
62.9
Нормальна фізіологія
77.8
69.6
73.7
Біохімія
74.5
64.0
67.6
Патологічна фізіологія
74.3
73.5
67.9
Патологічна анатомія
77.6
76.3
75.8
Мікробіологія
67.1
64.6
71.8
Фармакологія
79.0
79.8
76.8

Як видно з табл. 8, у порівнянні з 2017 роком
загальний показник результатів складання ЛІІ
«Крок-1. ЗЛП» студентів-громадян України зменшився на 0.2%. Також погіршився показник складання за такими дисциплінами, як нормальна анатомія (зменшився на 4.0%), гістологія (зменшився
на 7.9%, хоча у 2016 році результати мали позитивну динаміку), патологічна фізіологія (зменшився
на 5.6%), патологічна анатомія (зменшився на
0.5%), фармакологія (зменшився на 3.0%, хоча у
2016 році результати мали позитивну динаміку). За
такими субстестами, як біологія, нормальна
фізіологія, біохімія студенти-громадяни України

показали гарний результат, показник складання покращився на 1.4%, 4.1% та 3.6% відповідно. Найкращі результати студенти-громадяни України показали з такого субтесту, як мікробіологія: рівень
знань покращився на 7.2% [11, 12].
Розглянуто результати складання ЛІІ «Крок 1.
ЗЛП» студентами 3-го курсу НМУ імені О.О. Богомольця у 2018 році. У табл. 9 представлені
порівняльні характеристики національного показника успішності складання іспиту студентами –
громадянами України НМУ імені О.О. Богомольця
за субтестами у 2017 та 2018 роках.
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Таблиця 9.
Результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами-громадянами України НМУ імені О.О.
Богомольця за субтестами.
порівняння
НМУ
НМУ
порівняння
показника
Дисципліна
2017р,
2018р,
нац. показника
НМУ
%
%
2017 та 2018р.р.
2017 та 2018 р.р.
Загальний
73.4
75.0
↑ на 1.6%
↓ на 0.2%
Біологія
78.4
80.4
↑ на 2.0%
↑ на 1.4%
Норм. анатомія
68.8
67.8
↓ на 1.0%
↓ на 4.0%
Гістологія
71.3
66.9
↓ на 4.4%
↓ на 7.9%
Норм. фізіологія
72.6
78.7
↑ на 6.1%
↑ на 4.1%
Біохімія
64.3
70.8
↑ на 6.5%
↑ на 3.6%
Пат. фізіологія
77.1
72.5
↓ на 4.6%
↓ на 5.6%
Пат. анатомія
80.2
82.0
↑ на 0.2%
↓ на 0.5%
Мікробіологія
61.8
69.6
↑ на 7.8%
↑ на 7.2%
Фармакологія
83.3
81.0
↓ на 2.3%
↓ на 3.0%

Тест
(%)

Біохімія

Пат.
фізіологія

Пат. анатомія

Мікробіол
огія

Фармакологія

Нац.показн
НМУ
Мед.№1
Мед.№2
Мед.№3
Мед.№4
ФПЛЗСУ
Мед-псих.

Кількість
студ.

Норм
фізіологія

1
2
3
4
5
6
7
8

Факультет

Гістологія

№
п/п

Норм анатомія

Розглянемо результати складання ліцензійного
інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська
підготовка» студентами-громадянами України
медичних №1, 2, 3, 4 факультетів, медико-психологічного факультету та факультету підготовки
лікарів збройних сил України (ФПЛЗСУ) НМУ
імені О.О. Богомольця, показані у табл. 10.
Таблиця 10.
Порівняння показника складання студентів-громадян України медичних факультетів № 1, 2,
3, 4, медико-психологічного та ФПЛЗСУ, які складали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП».
Субтести (%)

Біологія

Як видно з табл. 9, в цілому результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1.
ЗЛП» студентами НМУ імені О.О. Богомольця повністю корелюють з національним показником. Також потрібно зауважити, що показник складання
НМУ імені О.О. Богомольця за всіма субтестами
вищий за національний показник [12].

7805
1003
307
310
172
149
36
29

71.1
75.0
76.9
77.4
73.5
71.2
69.5
65.0

77.7
80.4
82.0
83.3
78.9
77.3
74.3
63.5

62.4
67.8
71.4
70.8
64.7
63.2
58.5
49.9

62.9
66.9
69.8
69.0
64.4
62.5
62.8
57.8

73.7
78.7
80.3
81.4
77.9
74.0
73.7
68.3

67.6
70.8
72.4
74.0
70.0
65.7
64.2
60.3

67.9
72.5
74.6
75.2
70.3
67.7
68.7
65.5

75.8
82.0
83.8
84.3
80.1
78.5
76.6
73.6

71.8
69.6
71.3
70.9
69.4
67.2
62.9
59.4

76.8
81.0
82.0
82.0
79.6
80.4
77.3
76.6

Як видно з табл. 6, студенти-громадяни України медичних №1-4 факультетів НМУ імені О.О.
Богомольця склали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» вище рівня
Національного показника України, а медико-психологічний факультет та та ФПЛСУ – нижче рівня
Національного показника. Загальний показник
складання НМУ імені О.О. Богомольця вище
Національного показника на 3.9%. Якщо ж розглянути результати складання іспиту між медичними
факультетами імені О.О. Богомольця, то з таблиці
6 видно, що медичний факультет №2 має найвищі
результати за всіма субтестами, йому майже не поступається медичний факультет №1. Медичні факультети №3 та №4 мають результати, які повністю
відповідають показнику складання, встановленому
МОЗ України як абсолютний критерій «склав/не
склав» – 60,5% правильних відповідей.

ФПЛЗСУ не склав таку дисципліну, як «Нормальна анатомія»: 58.5%. Менш успішним в 2018
році виявився медико-психологічний факультет:
результат складання склав 65.0%, який покращився
на 2.7% в порівнянні з 2017 роком (62.3%). Медикопсихологічний факультет не склав такі дисципліни,
як «нормальна анатомія» (показник складання
нижче встановленого критерію «склав/не склав» на
10.6%), «гістологія» (показник складання нижче
встановленого критерію «склав/не склав» на 2.7%),
«мікробіологія» (показник складання нижче встановленого критерію «склав/не склав» на 1.1%),
«біохімія» (показник складання нижче встановленого критерію «склав/не склав» на 0.2%).
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ ДПО «ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»)
REGULATORY AND LEGAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL RETRAINING
PROGRAMS (ON THE EXAMPLE OF THE DPO PROGRAM " SPORTS INSTRUCTOR IN
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS»)
Аннотация: Введение в действие профессиональных стандартов рождает спрос на программы профессиональной переподготовки, в настоящее время появилось много различных предложений от государственных и от негосударственных образовательных организаций. На примере программы переподготовки
«Инструктор по спорту в дошкольных образовательных организациях» разработанной специалистами
Московского государственного педагогического университета, Института физической культуры, спорта и
здоровья, мы рассматриваем нормативно-правовые требования, которые необходимо учитывать при разработке программам профессиональной переподготовки.
Ключевые слова: Профессиональная переподготовка, нормативно-правовые документы, программа,
Инструктор по спорту, дополнительное образование.
Abstract: the introduction of professional standards creates a demand for professional retraining programs,
now there are many different proposals from state and non-state educational organizations. On the example of the
retraining program "sports Instructor in preschool educational institutions" developed by specialists of the Moscow
state pedagogical University, the Institute of physical culture, sports and health, we consider the legal requirements
that must be taken into account in the development of professional retraining programs.
Keywords: professional retraining, legal documents, program, sports Instructor, additional education.
Изменения произошедшие, за последние десятилетия в нашей стране диктуют необходимость изменений во всех сферах жизни общества, в том
числе и в образовании. Причем коснулись они не
только общего образования, но и конечно же профессионального, дополнительного образования и
профессионального обучения, как обеспечивающие возможность реализации права на образование
в течение всей жизни (непрерывного образования).
Как указали Ф.А. Перепелица, М.Е. Раяк, и др. «Парадигма нашего времени: от образования на всю
жизнь к образованию через всю жизнь» [9]. В основе всех преобразований лежит Федеральный закон Российской Федерации № 273 от 29.12.12 «Об
образовании в Российской Федерации».
Введение в действие профессиональных стандартов рождает постоянный спрос на программы
профессиональной
переподготовки,
соответственно появилось большое количество различных
предложений и различных программ, как от государственных, так и от негосударственных образовательных организаций. В статье мы попытались проанализировать плюсы и минусы данных предложений,
а
также
на
примере
программы
переподготовки «Инструктор по спорту в дошкольных образовательных организациях» разработанной специалистами Московского государственного

педагогического университета, Института физической культуры, спорта и здоровья, рассмотрим нормативно-правовые требования к программам профессиональной переподготовки.
Разработка программ осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми документами,
что является базовым принципом разработки программ.
Основные из них:
- Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;
- Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждения
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №
2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
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- Постановление Правительства Российской ществляется с учетом требований не только ФедеФедерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении рального закона «Об образовании», но и других
правил размещения на официальном сайте образо- нормативно правовых документов, которые уточвательной организации в информационно-телеком- няют и дополняют основные позиции изложенные
муникационной сети "Интернет" и обновления и Законе. Один из основных документов, который
обновления информации об образовательной орга- учитывается при разработке содержания пронизации».
граммы - профессиональные стандарты и квалифи- Методические рекомендации по разработке кационные справочники специальностей.
основных профессиональных образовательных
При разработке программы нами были учтены
программ и дополнительных профессиональных квалификационные требования стандарта утверпрограмм на основе профессиональных стандартов жденного Приказом Минтруда России от
(от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05)
08.09.2014 N 630н (ред. от 12.12.2016)"Об утверВ Федеральном законе «Об образовании в Рос- ждении профессионального стандарта "Инструксийской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, в тор-методист" (Зарегистрировано в Минюсте Росстатье 76 дается расшифровка термина Дополни- сии 26.09.2014 N 34135). В данном стандарте опретельное образование.
делена цель вида профессиональной деятельности:
«Дополнительное профессиональное образо- «Организационно-методическое обеспечение физвание направлено на удовлетворение образователь- культурно-оздоровительной и спортивно-массовой
ных и профессиональных потребностей, професси- подготовки на базе образовательных организациях
ональное развитие человека, обеспечение соответ- дошкольного и дополнительного образования дествия его квалификации меняющимся условиям тей..»[2].
профессиональной деятельности и социальной
В названии программы нами использована
среды»[1].
формулировка данная в стандарте, как «возможные
А также определено, что для реализации до- наименования должностей» Инструктор по спорту,
полнительного профессионального образования обоснован выбор данного наименования так же тренеобходимо образовательной организации разрабо- бованиями к уровню образования обучающегося
тать программу профессиональной переподго- «Среднее профессиональное образование в области
товки. В Законе закреплены категории лиц, кото- физической культуры и спорта или среднее професрые могут быть допущены к обучению по про- сиональное образование……»[2]. Что с нашей
грамме,
это
«…лица,
имеющие
среднее точки зрения необходимо для расширения возможпрофессиональное и (или) высшее образование, в ностей к обучению у специалистов дошкольных обтоже время пройти обучение по программе пере- разовательных организаций. В настоящее время доподготовки имеет право и обучающиеся по про- статочно большое количество сотрудников имеют
граммам среднего профессионального и высшего среднее профессиональное образование.
образования»[1].
Содержание программы полностью соответЦель программы переподготовки является по- ствует предъявляемым требованиям профессиолучение новой квалификации, компетенции, необ- нального стандарта к знаниям специалиста данной
ходимой для осуществления профессиональной де- квалификации. Основные разделы программы: осятельности. С введением новых профессиональных нов теории и практики физического воспитания дестандартов многие руководители столкнулись с тей дошкольного возраста, спортивно-массовой рапроблемой, что квалификация некоторых сотруд- боты, дошкольной педагогики и психологии, спорников не соответствует современным требованиям, тивной медицины и гигиены, знание основ
а зачастую и вообще не из другой профессиональ- проведения спортивно-оздоровительных мероприной группы.
ятий, плавание и спортивные игры с методикой их
Дополнительные профессиональные про- обучения дошкольников, способы оказания довраграммы разрабатываются образовательной органи- чебной медицинской помощи, спортивное оборудозацией самостоятельно с учетом возможностей в вание и т.д.
том числе кадровых и материально-технических,
Сроки обучения по программе также закреппотребностей на данном этапе развития общества. лены законодательно, в Приказе Минобрнауки РосОтсюда вытекает следующая проблема, образова- сии от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об
тельные организации разрабатывают программы утверждении Порядка организации и осуществлезачастую не имея полноценных возможностей к их ния образовательной деятельности по дополниреализации, наиболее часто, это отсутствие квали- тельным профессиональным программам" дано
фицированных кадров по заявленному направле- уточнение к части 13 статьи 76 Федерального занию подготовки, недостаточная материально-тех- кона "Об образовании в Российской Федерации»,
ническое обеспечение учебного процесса. Все вы- срок обучения по программа профессиональной пешеперечисленное
сказывается
на
качестве реподготовки не менее 250 часов. Сроки прописыобучения и ставит под сомнение обоснованность ваются в учебном плане и должны обеспечивать реприсвоения новой квалификации.
ализацию образовательных задач поставленных в
Как мы уже указывали ранее, разработка про- программе.
грамм профессиональной переподготовки, осу-
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При разработке программы мы попытались
Анализ программ переподготовки предлагаеучесть не только требования, изложенные в доку- мых в настоящее время различными образовательментах, но и не забывать о прикладном характере ными организациями показывает, что на сегодняшзнаний получаемых на теоретических занятиях, ний момент не все требования выполняются, что запрограмма содержит блоки практических занятий, частую позволяет организациям экономить на
необходимые для закрепления теоретических зна- качестве предоставляемых образовательных услуг
ний и получения практических навыков. Большой по переподготовке кадров, а у обучающихся отмераздел программы посвящен педагогической прак- чается снижение мотивации к получению необхотике. Практика направлена на закрепление полу- димых для профессиональной деятельности значенных теоретических знаний, профессиональных ний.
умений и навыков для ведения профессиональной
деятельности инструктора по спорту в дошкольных
Библиографический список:
образовательных организациях.
1. Федеральный закон «Об образовании в
Практика (сосредоточенная) проводится по Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ
месту работы слушателей.
2. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N
Основная педагогическая деятельность на 630н (ред. от 12.12.2016)"Об утверждении професпрактике включает в себя выполнение программы сионального стандарта "Инструктор-методист" (Запрактики, анализ и протоколы взаимопосещения регистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N
занятий.
34135)
Помимо учебных занятий слушателям реко3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013
мендуется в период практики вести профессиональ- № 499 «Об утверждении порядка организации и
ное портфолио (дневник самонаблюдения). Цель осуществления образовательной деятельности по
профессионального портфолио – развить рефлек- дополнительным профессиональным программам»
сивное мышление, аналитическое мышление, спо4. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013
собствовать непрерывному профессиональному об- № 1185 «Об утверждении примерной формы догоразованию в течение всей жизни.
вора об образовании на обучение по дополнительПрофессиональное портфолио – это запись ин- ным образовательным программам»
формации, приобретенной во время прохождения
5. Постановление Правительства Российской
практики. В портфолио отслеживаются удачный и Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждения
неудачный опыт работы, а также анализируются Правил оказания платных образовательных услуг»
значимые события.
6. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014
При разработке программы нами были учтены № 2 «Об утверждении порядка применения органитребования, изложенные в Методических рекомен- зациями, осуществляющими образовательную деядациях по разработке основных профессиональных тельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных программ и дополнительных про- образовательных технологий при реализации обрафессиональных программ на основе профессио- зовательных программ»
нальных стандартов (от 22 января 2015 г. № ДЛ7. Постановление Правительства Российской
1/05), где представлены макеты программ.
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Немаловажным является и обсуждение во- правил размещения на официальном сайте образопроса о документах выдаваемых по результатам вательной организации в информационно-телекомосвоения программы.
муникационной сети "Интернет" и обновления и
В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Феде- обновления информации об образовательной оргарального закона № 273-ФЗ «Об образовании» про- низации»
грамма профессиональной переподготовки направ8. Методические рекомендации по разработке
лена на получение компетенций, необходимой для основных профессиональных образовательных
выполнения нового вида профессиональной дея- программ и дополнительных профессиональных
тельности, приобретение новой квалификации.
программ на основе профессиональных стандартов
Форма документа определяется образователь- (от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05)
ной организацией, а также запись в соответствии с
9. Перепелица, Ф.А., Раяк, М.Е., СокуЗаконом могут быть следующие: «….присвоение ренко,Ю.А. Д.А. Шуклин, Д.А. Особенности реалиновой квалификации (указание наименования ква- зации дополнительного профессионального обралификации); присвоение новой квалификации (ука- зования в вузе в условиях современных тенденций
зание наименования квалификации) и выполнение его развития: сборник трудов по проблемам дополнового вида профессиональной деятельности (ука- нительного профессионального образования. Конзание нового вида профессиональной деятельно- сорциум "Международная ассоциация профессиости); выполнение нового вида профессиональной нального дополнительного образования" - Москва:
деятельности (указание нового вида профессио- № 34 2018. С.89-99
нальной деятельности) в рамках имеющейся ранее
квалификации» [1]
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THE ROLE OF ECOLOGICAL POSITION IN THE PERCEPTION OF THE ACTIONS
HARMING LIVING BEINGS
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ В ВОСПРИЯТИИ ПОСТУПКОВ, ВРЕДЯЩИХ ЖИВЫМ
СУЩЕСТВАМ
Summary: The theoretical analysis had made it possible to consider moral guilt and responsibility as the
determinant influencing desire of the personality to compensate harm his own acts in relation to other living beings
by focusing on the parameters of the conditions of action and consequences for the injured. Furthermore, the moral
guilt and responsibility itself had limited independence on the value structure, basic attitudes regarding the world
of the personality. Accordingly, in this article defines the place of an ecological position in assume a person on a
moral guilt and responsibility for injurious actions in relation to other living beings. As a result of empirical research, it was found that domination biospheric senses of an ecological position has a positive effect on accepting
of moral guilt and responsibility, and conversely the domination monetary senses has a negative effect.
Keywords: ecological position, moral guilt and responsibility, environmental problems, biospheric/monetary
senses.
Аннотация: Теоретический анализ позволил рассматривать моральную вину и ответственность как
детерминанту, влияющую на желание личности возместить вред своих поступков в отношении других
живых существ, концентрируя внимание на параметрах условий действия и последствиях для пострадавшего. При этом сама моральная вина и ответственность во многом зависима от ценностной структуры,
базисных установок относительно мира личности. Поэтому в данной статье рассматривается роль экологической позиции в принятии личностью на себя моральной вины и ответственности за вредоносные действия в отношении других живых существ. В результате эмпирическое исследование установлено, что
преобладание биосферных смыслов в экологической позиции имеет позитивный эффект на принятие моральной вины и ответственности, и наоборот, преобладание финансово-экономических смыслов имеет
негативный эффект.
Ключевые слова: экологическая позиция, моральная вина и ответственность, экологические проблемы, биосферные и финансово-экономические смыслы.
Постановка проблемы. Глобальные экологические проблемы угрожают как человеку, так и
всем другим живым существам, зависящим от состояния природных систем. В то же самое время,
именно потребительская активность человечества
является главной причиной сокращения числа первозданных «диких» уголков природы на нашей планете и, как следствие, исчезновения многих биологических видов. Между тем, экологические проблемы подобны снежному кому, состоящему из
множества экоразрушительных действий. Такой
ком, в отличие от снежного, могут «растопить»
лишь противоположные экосберегающие действия.
Но, несмотря на доступность информации о роли
человеческой деятельности в нарастании экологических угроз, не все люди готовы своевременно
осуществлять проэкологические (экосберегающие)
действия, а главное, принять личную экологическую ответственность.
Анализ последних исследований и публикаций. Уклонение от экологической ответственности
может быть обусловлено как внешними ситуативными, так и внутренними личностными факторами,

например, авторитетностью источника информации, сообщающего об экологических изменениях,
или ценностями человека, получающего данные
сведения [20; 27]. В то же время, в ситуациях взаимодействия с природой информированный человек
выступает в роли субъекта и стоит перед выбором,
где нет однозначного решения или предсказуемого
результата – моральным выбором [2]. Моральная
двойственность проэкологического действия определяется тем, что проэкологический поступок может нести в себе не только явные «плюсы», но
также и «минусы» для экосистем. Последнее можно
проиллюстрировать следующим примером: предпочтение бумажной упаковки позволяет человеку
предотвращать загрязнение планеты полиэтиленом, сохраняющимся в природе тысячелетиями и
способным стать причиной отравления вод или
смерти животных. Однако этот же субъект таким
своим выбором способствует вырубке деревьев.
В своей статье A. Такач-Санта утверждает, что
экологическая озабоченность среди прочего зависит от оценки человеком опасностей, существующих для экосистем, с точки зрения терпимости/не-
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терпимости в нравственном отношении [27]. ОдОдним из резервов, позволяющих преодолеть
нако отсутствие одного конкретного виновника в барьеры принятия информации об экологических
сложившейся экологической ситуации, непредна- проблемах, может быть биоцентризм и соответмеренность экоразрушительной активности и от- ствующие ему оценки экологической реальности
сроченность её негативных последствий во вре- [9; 10; 18; 24]. В представлениях Д. Роттмана, биомени могут становиться барьерами для осмысления центризм олицетворяет собой два моральных бесэкоразрушительных поступков в качестве мораль- покойства, состоящих из двух качественно отличных проступков, которые следует исправлять [22; ных установок: нежелание причинять боль живым
27]. Здесь уместно вспомнить утверждение В. существам и тяга сохранить неприкосновенХеске: «…угрызения совести индивида стихают, ность\чистоту природы, что доверена человеку
если он принимает участие в действиях, за которые [24]. Вместе с этим, стоит подчеркнуть, что по Д.
не несет единоличной ответственности» [14; с. 95]. Роттману биоцентрическое беспокойство по поБеря во внимание данное утверждение, можно ска- воду наносимого вреда предполагает наделение незать, что стихать будет и такой компонент угрызе- человеческих живых существ качествами, которые
ний совести, как чувство вины – эмоциональный присущи людям, и включение этих живых созданий
сигнал, говорящий о моральной противоправности в сферу действия справедливости. Подобное субъпоступка [4; 15]. В силу этого, экоразрушительная ектно-этическое виденье способствует порыву задеятельность не только не будет вызывать вину, но щитить этих очеловеченных природных субъектов
будет сопровождаться снижением мотивации воз- [там же]. Данному выводу не противоречит струкмещения вреда, наносимого как в социуме, так и в турная модель влияния компонентов экологичеприроде, согласно результатам исследований [4; 15; ской озабоченности на прагматические установки
21; 26]. В частности, исследование Н. Харт и её кол- по отношению к природе, построенная И. В. Кряж,
лег установило, что вина – предиктор намерения где экологический эгалитаризм (биоцентризм), вывозместить ущерб [21]. В свою очередь, научный ступая одним из компонентов экологической озабопоиск Т. Шмадер и Б. Ликел выявил, что люди, пе- ченности, оказывается буфером, препятствующим
реживающие вину за сделанное, не избегают вы- стремлению получать выгоды от природы. При
звавшей это чувство ситуации, а исправляют её [15; этом основой данного стремления является учет
26]. Такие результаты вполне соответствуют идеям прав нечеловеческих животных – отношение к ним
К. Э. Изарда о том, что переживание вины побуж- как членам морального сообщества [7]. Также в радает исправить ситуацию. Кроме того, необходимо ботах Д. де Грут и Л. Стег рассматриваются биоотметить, что в представлениях данного автора ос- сферные и альтруистические ценности как более
новой стремления компенсировать ущерб/вред яв- крепкий фундамент устойчивого «зеленого» (эколяется переживание вины. При этом осознание ви- сберегающего) поведения по сравнению с ценноновности помогает человеку постичь «неправиль- стями эгоистическими. Авторы подчеркивают, что
ность» поведения и быть чувствительным к боли это обусловлено склонностью людей с биосферной
обиженного им [3; 4]. Последнее может быть обу- ценностной ориентацией в своем поведении учитысловлено тем, что вина приковывает внимание ви- вать потенциальный вред и выгоду для различных
новного к отрицательным последствиям проступка форм жизни и биосферы в целом [18]. Это также содля окружающих. Вышеупомянутый довод под- гласуется с описанием биосферной направленности
тверждается исследованием Д. Тангни и др., в ходе экологической позиции, даваемым И. В. Кряж, кокоторого было установлено, что люди, испытываю- торая предполагает, что человек соотносит свою
щие чувство вины, больше интересуются не оцен- потребительскую деятельность с возможностями
ками их поведения, а влиянием этого поведения на природных экосистем, переживая свою общность с
других, и это, в свою очередь, вызывает эмпатиче- обширным экологическим сообществом [6; 10].
ские реакции [28]. Этот эмпирический факт дополПереходя к самому понятию экологической
няют результаты исследования И. А. Белик, со- позиции, стоит подчеркнуть, что, согласно И. В.
гласно которым самообвинение положительно свя- Кряж, такая позиция проявляется через соотношезано с раскаяньем и сожалением, и отрицательно – ние биосферных и финансово-экономических («дес желанием забыть и не думать о свершившемся де- нежных») установок на восприятие экологических
янии [1].
угроз. В свою очередь, доминирующий биосферВсе это приводит нас к двум не новым, но ак- ный или денежный смысл в момент восприятия интуальным вопросам: Что может помочь преодолеть формации об экологических проблемах будет контакие препятствий для принятия экологической от- центрировать внимание субъекта на ценности эковетственности и вины, как непреднамеренность системы
как
самоценной
основы
для
экоразрушающей деятельности, отсроченность её существования экологического сообщества или на
негативных последствий или невозможность опре- её «денежной стоимости» как возможности/невозделить конкретного виновника в существовании можности людей получать материальные блага. Сопоследних? Чем обуславливается то, будет или нет гласно результатам эмпирических исследований,
индивид чувствовать вину за оставленные в при- именно доминирование биосферной ориентации
роде разрушительные «отпечатки» взаимодей- экологической позиции приводит к экосберегаюствия?
щему, а значит экологически ответственному поведению [там же]. В связи с этим стоит заметить, что
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согласно исследованиям Д. У. Болдердейк и коллег, оказанию им помощи в силу «эффекта опознаваебольшую эффективность в кампаниях за сохране- мой жертвы». Смысловое содержание последнего
ние окружающей среды имеют биосферные, а не заключается в том, что большее сострадание люди
экономические призывы. Такая действенная сила проявляют к просьбам о помощи конкретной
обращений с биосферным содержанием связана с жертве, а не просьбам с описанием масштабов бедтем, что проэкологическая деятельность ассоции- ствия с множеством пострадавших [23]. Наряду с
руется у людей с бескорыстными благонравствен- этим, беспокойство и сострадание боли или вреду,
ными поступками. Упомянутая ассоциативная причиненным другим живым существам, могут
связка «проэкологическая активность = высоко- стать базисом для оценки личностью собственных
нравственный акт» превращает соблюдение био- экоразрушительных следов в природе в качестве
сферных (проэкологических) норм в средство, поз- моральной провинности. В то время как фундаменволяющее сохранить позитивное представление о том вышеупомянутой моральной оценки и пережисебе и хорошее самочувствие [16].
вания вины будет чувство единства с биосферой и
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, желание помочь, а не усугублять экологическую
что люди с биосферной ориентацией экологиче- ситуацию.
ской позиции будут более склонны учитывать соЧастичное свидетельство в пользу описанного
стояние экосистем и рассматривать размеры нано- механизма дает исследование C. Фенайс, показавсимого экологического вреда как потенциальной шее, что склонность принимать во внимание чужое
«издержки» для природы. Вместе с тем, особы с до- мнение непосредственно связана с принятием вины
минантным биосферным смыслом могут восприни- за страдания других людей [3]. Дополнительным
мать ущерб природе как личный в силу того, что обоснованием может быть, во-первых, то, что переони ощущают себя частью природы [9; 10; 18]. В живание вины связано с осознанием нарушения
свою очередь, переживание связи с природой, по- личных норм, т.е. осознанием проступка как амовидимому, выступает основой как психического рального деяния, в результате которого предаются
стресса в результате причинения вреда, так и оказа- собственные взгляды и убеждения (К. Изард); вония помощи природным экосистемам в форме сбе- вторых, связь вины с установками и с Я-концепрегающих действий. Последний тезис отчасти под- цией (С. Саразон) [3]. При этом подчеркнем, что
тверждается исследованием И. В. Кряж, согласно хотя осознание вины зависит от чувства ответкоторому именно ценность «единство с природой» ственности, вместе с тем, вина заставляет чувствополучила наиболее высокие, а ценность «благосо- вать ответственность [3; 4]. Ответственность же,
стояние» – наиболее низкие оценки в группе акти- согласно А. Швейцеру, – отличительная характеривистов природоохранного движения в сравнении со стика морального субъекта, испытывающего благовсеми другими группами респондентов [11]. Про- говение перед жизнью [12]. Вместе с тем, в предэкологические действия для личности с биосфер- ставлениях К. Ясперса моральная вина налагает на
ной направленностью гарантируют также поддер- человека персональную моральную ответственжание положительного образа Я [9; 10; 16; 18]. Это ность, даже за те действия, которые он совершает
согласуется с идеями С. Клейтон о том, что, во-пер- по приказу. В экологическом контексте это ознавых, связь с природой затрагивает человеческую чает, что вынужденность экоразрушающего поидентичность, во-вторых, природа, став частью ступка не может быть оправданием или поводом
идентичности личности, приобретает моральный для ухода от моральной ответственности перед
статус и тем самым заслуживает защиты [17; 25]. природой [13].
Обоснованность такого понимания переживания
Все вышеизложенное позволяет предполосвязи с природой подтверждается результатами ис- жить, что у человека с биосферной ориентацией
следований. В частности, исследование экологиче- экологической позиции моральная вина по поводу
ской идентичности и экологических установок у ве- экологического ущерба может активизироваться в
гетарианцев показало, что респонденты, которые силу желания защитить природных субъектов и
придерживаются вегетарианского образа жизни, чувства экологической ответственности. Базисом
имеют высокие показатели экологической идентич- такого морального переживания будет осознание
ности и готовности к экологически сберегающим себя в качестве субъекта, влияющего на происходядействиям в быту [8].
щее в экологической сфере, поскольку, согласно У.
В более ранних исследованиях У. Шульца Рудольфу и Н. Чаракшью, моральная вина – это отбыло установлено, что студенты, принимавшие на вет на случаи, когда приписываемые причины этого
себя позицию животных, страдающих от действий чувства со стороны индивида оцениваются как подчеловека, например, разлива нефти, выражали лежащие контролю [5]. Т.е. субъект с биосферной
большее беспокойство о благополучии животного позицией склонен считать экологически затрудни[19]. Стоит подчеркнуть, что, в силу принятия на тельное положение управляемым в силу того, что
себя роли пострадавшего, само пострадавшее жи- он разделяет убеждения новой экологической паравотное перестает быть безликим и его переживания дигмы и переживает свою общность с экологичепрочувствованы человеком. В свою очередь, такое ским сообществом, причастность к экологическим
физическое и чувственное отождествление со стра- проблемам. При этом человек признает антроподающими животными будет также способствовать генный характер возможного экологического кри-
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зиса, осознает себя равноправным с другими био- позиции был использован опросник экологических
логическими видами. Такое виденье в себе субъ- установок «ЭКО 30» (И. В. Кряж), направленный на
екта, воздействующего на экологические измене- исследование установок по отношению к проблеме
ния и являющегося одним из множества взаимосвя- глобальных экологических изменений (30 утверзанных звеньев природного баланса, должно ждений). В данной работе использовались такие поспособствовать принятию ответственности за соб- казатели, как биоцентризм; «Деньги» (финансовоственные экологически значимые действия. Стоит экономические приоритеты); отрицание экологичеподчеркнуть, что принятие экологической ответ- ских проблем.
ственности – одно из условий проэкологического
Для изучения переживания моральной вины и
действия, а значит, и сохранения биосферы.
ответственности была применена методика РозенВсе изложенное выше позволяет сказать, что цвейга в модификации И. В. Кряж. Методика сочеловек с доминированием биосферных смыслов в стоит из 16 изображений, из них 8 – специально разпозиции не использует механизмы ухода от мораль- работанные ситуации обвинения, моделирующие
ного обязательства, описанные З. Линденберг и Л. экологически значимые ситуации, еще 8 – 4 ситуаСтег [9; 10; 15]. К таким механизмам относят: 1) от- ции препятствия и 4 ситуации обвинения из меторицание важность экологических проблем; 2) пред- дики Розенцвейга («стандартные» ситуации). В
ставление личного вклада как бессмысленного; 3) рамках данного исследования учитывалось количеотрицание своей ответственность за решение эко- ство интрапунитивных реакций в экологически зналогических проблем; 4) признание себя беспомощ- чимых и стандартных ситуациях.
ным индивидом в борьбе с проблемой [15]. Все выДля анализа данных было применено моделишеизложенное позволяет предполагать, что чело- рование структурными уравнениями с использовавек с доминированием биосферных смыслов будет нием метода ADFG. Статистическая обработка пропереживать моральную вину и ответственность за водилась с помощью программного пакета
нанесенный вред [9; 10; 15].
STATISTICA 7.
Цель статьи и гипотезы исследования. ОсноВ исследовании приняли участие 161 человек
вываясь на проведенном теоретическом анализе, (100 женщин и 61 мужчина), из них 109 студентов
нами была выдвинута гипотеза о том, что домини- (средний возраст – 20 лет) и 52 человека, имеющих
рование биосферных смыслов в экологической по- постоянную работу (средний возраст – 37 лет).
зиции, в противовес финансово-экономическим
Для проверки выдвинутой гипотезы были посмыслам, усиливает переживание моральной вины строены и проверены две структурные модели.
и ответственности. Вместе с тем, почвой для приня- Первая модель включает латентную переменную
тия моральной вины и ответственности является «Экологическая позиция», заданную соотношеоценка совершенных поступков как морально не- нием двух экологических установок – биоцентризм
правомерных по отношению к живым существам.
и «Деньги» (финансово-экономическими приориЦелью нашего исследования стало изучение теты), которая влияет на латентную переменную
роли экологической позиции в готовности лично- «Принятие моральной вины и ответственности»
сти принять моральную вину и ответственность.
(рис.1). Данная модель получила подтверждение по
Изложение основного материала и резуль- всем индексам пригодности.
татов исследования. Для изучения экологической

Рис. 1. Модель влияния экологической позиции на принятие моральной вины и ответственности (показатели пригодности модели: χ2/df = 0,14/1; р = 0,71; RMSEA 0,01; GFI 1; АGFI 1)
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Тем самым было подтверждено предположе- «обычного» – контекста, интрапунитивные реакние о влиянии экологической позиции на принятие ции отражают признание личностью вреда от ее
личностью моральной вины и ответственности за действий для природы и людей, уже после полученпоступки, нарушающие нормы по отношению к ного замечания. В экологических ситуациях такое
природе и людям. Здесь стоит внести ясность в от- признание базируется на стремлении сохранить
ношении названия латентной переменой «Приня- природу. В стандартных же для методики С. Розентие моральной вины и ответственности», а именно цвейга ситуациях – основано на нежелании вредить
– почему используется характеристика «мораль- другому живому существу.
ная». Данная латентная переменная задана такими
Для демонстрации того, что переживание вины
манифестными переменными, как интрапунитив- и ответственности за содеянное может запускаться
ные реакции, отражающие нежелание наносить доминированием биосферных смыслов или приглувред другим живым существам, переживание вины шаться доминированием денежных смыслов при
в случае причинения вреда и готовность исправить восприятии экологической действительности, нами
сделанное в экологических и обычных ситуациях. была введена латентная переменная «Актуализация
Также следует заметить, что в ситуациях обоих ти- потенциала экологической позиции».
пов, независимо от различного – экологического и

Рис. 2. Модель влияния актуализация потенциала экологической позиции на принятие моральной вины и
ответственности (метод ADFG, показатели пригодности модели: χ2/df = 3,86/4; р = 0,43; RMSEA 0,03;
GFI 0,99; АGFI 0,97; р<0,05*; p<0.01**)
Эта переменная включает в себя, кроме показателей экологической позиции (переменных биоцентризм и «Деньги»), еще и показатель отрицания
экологических проблем (рис. 2). При этом отрицание экологических проблем рассматривается нами
в контексте доминирования денежных (финансовоэкономических) смыслов в экологической позиции.
Модель на рис. 2 указывает на то, что активация финансово-экономических смыслов, связанная с отрицанием, действительно негативно отражается на
принятии моральной вины и ответственности. Таким образом, доминирование денежных смыслов
при оценке экологических проблем снижает готовность субъекта принимать ответственность за вред
природе или другим живым существам. Совершенные поступки в таком случае не будут вызывать
чувства вины, а главное – стремления что-либо исправлять впоследствии.
Выводы и предложения. Экологическая позиция влияет на принятие личностью моральной
вины и ответственности за действия, причиняющие
вред природе и окружающим людям. Подтверждением того, что доминирование денежных (финансово-экономических) смыслов может ослаблять

принятие моральной вины и ответственность, служит негативное влияние актуализации финансовоэкономических смыслов позиции при оценке экологической реальности на переживание таких чувств,
как вина и ответственность за аморальные поступки по отношению к живому.
Подводя итоги, необходимо отметить, что выборку составили преимущественно студенты, при
этом респондентов-женщин больше, чем респондентов-мужчин, что налагает ограничения на полученные результаты. Поэтому для проверки устойчивости построенных моделей представляется перспективным обращение к другим возрастным и
социальным группам. Также следует обратить внимание на то, что предложенные модели не учитывали такие важные в экологическом контексте показатели, как просоциальные/проэкологические
нормы респондентов и их чувство общности с миром природы, что также задает перспективы будущих исследований.
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ТИПЫ БОЕВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ

В статье приводятся результаты определения типов травматизации при различных уровнях травматичности боевого опыта военнослужащих Национальной гвардии Украины. Определены шесть типов
травматизации военнослужащих в зависимости от показателя посттравматического стрессового расстройства, которые далее были обозначены, как нисходящие и восходящие. Установлено, что представители
нисходящих типов травматизации боевым опытом в отличие от восходящих воспринимают себя более
причастными к жизни общества, осознают смысл своей жизни, считают возможным его контролировать,
уверены в себе, в своих возможностях, довольны своими способностями, знаниями, умениями, навыками,
уверены в своей значимости и в своем воздействии на окружающих; стремятся к определенности.
Ключевые слова: военнослужащий, психическая травматизация, комбатант, Национальная гвардия
Украины, служебно-боевая деятельность, посттравматическое стрессовое расстройство, боевой
опыт.
Актуальность темы. Длительное участие в
боевых действиях приводит, как к накоплению действия стресс-факторов, так и к определенной адаптации к их действия. И в том и другом случае происходят изменения в структуре личности (и системе ее саморегуляции) военнослужащего.
Существующие на сегодня исследования уже доказали, что для подавляющего большинства военнослужащих существует критическая продолжительность командировок в зоны боевых действий - период в рамках которого для подавляющего
большинства военнослужащих возможно практически полное восстановление необходимых (тех,
что сопротивляются действию боевых стресс-факторов) возможностей психики военнослужащих.
Так, эмпирическим путем установлено, что максимальный срок (продолжительность командировки)
к психическому истощению военнослужащего при
постоянном пребывании в зоне боевых действий не
должен превышать 35-45, однако военнослужащие
Национальной гвардии Украины находятся в боевой обстановке значительно долгое время.
Наряду с рекомендациями по продолжительности участия в боевых действиях исследователи
обращаются к отдельным вопросам психологического отбора (таких как отсутствие в предыдущем
опыте психотравм, недопустимости невротического типа развития личности, наличие сложившихся производительных копинг) и подготовки военнослужащих к участию в боевых действиях
(освоение способов саморегуляции состояний, оказания первой психологической само- и взаимопомощи, формирование стрессоустойчивости). Соблюдение этих рекомендаций по продолжительности, отбора и подготовки военнослужащих к

участию в боевых действиях позволяет восстановиться после воздействия боевых стресс-факторов
более 95% военнослужащих-участников боевых
действий. Конечно, и у этих 95% есть отдельные
признаки ПТСР, которые имеют разный уровень
интенсивности: они могут на время частично терять
боеспособность, временно может ухудшаться их
психическое и соматическое здоровье, что делает
их объектом пристального внимания военных психологов.
Представленные ниже результаты исследования позволяют комплексно подойти к проблеме
формирования устойчивости к травматизации боевым опытом военнослужащих - формирует представление о поэтапные (с момента получения уведомления о командировке в зону боевых действий
к после боевого периода во время которого происходит осознание боевого опыта, его встраивания в
общий опыт (и картину мира) военнослужащего)
трансформации, происходящие в структуре личности (и системе саморегуляции) военнослужащих,
которые имеют разный уровень профессиональной
и психологической готовности к участию в боевых
действиях. Последняя предполагает наличие профессиональной и психологической подготовки (общей и специальной) лиц, которые по своим психологическим особенностям пригодны для прохождения военной службы. Условия масштабных боевых
действий, которые привели к необходимости мобилизации гражданского населения с минимальной
военной подготовкой и к ускоренному выпуску
курсантов из высших военных учебных заведений
обеспечили значительную дифференциацию выборки военнослужащих по фактору профессиональной и психологической подготовки к участию
в боевых действиях, что позволило организовать
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исследования для определения механизмов боевой личности» (М.С. Гуткин, Ф. Михальченко), опроспсихологической травматизации и определения пу- ник «Способность к самоуправлению» (Н.М. Пейтей формирования устойчивости к травматизации сахов) опросник толерантности к неопределеннобоевым психическим опытом.
сти (Т.В. Корнилова), методика «Локус контроля»
Анализ последних исследований и публика- (модификация Е. Ксенофонтовой), опросник СОРЕ
ций. К проблематике, связанной с изучением во- (Ч. Карвер, М. Шейер, Д. Вентрауб), тест жизнепроса противостояния специалистов экстремаль- стойкости (С. Мадди, перевод и адаптация
ного профиля деятельности внешним стрессором Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказова), опросник общей
обращались как зарубежные (А. Антоновский, В.А. компетентности (А. Штепа), шкала переживания
Бодров, Л.Г. Дикая, Р.В. Кадыров [3], И.А. Котенев времени (А. Кроник, Е.И. Головаха), для оценки
[7], Р. Лазарус, Д.А. Леонтьев, М.Ш. Магмед-Эми- особенностей ценностной регуляции: «профиль
нов, С.Мадди, А. Маклаков, Н.В. Тарабрина, С. личности» (методика Шварца для изучения ценноФолкман, М. Фрэзер, Я. Чебыкин и др.) так и укра- стей личности), тест-опросник личностной зрелоинские ученые (Л.М. Балабанова, В.И. Барко [2], сти (Ю.З. Гильбух).
И.В. Воробьева [17], П. Волошин [14], Н. Иванова,
Выборку испытуемых составляли военнослуА.С. Колесниченко [4; 17], М.С. Корольчук [5], жащие НГУ, которые были разделены на три
В.М. Корольчук [5], С.Ю. Лебедева, В.А. Лесков группы по уровню травматичности боевого опыта,
[8], В.А. Лефтеров, И.В. Озерский [11], В.И. Ось- с помощью авторской методики «Оценки травмаодло, С.Д. Максименко, А.А. Матеюк, Я.В.Ма- тичности боевого опыта», что позволяет выделять
цегора [4; 16], В.С. Медведев [9], С.М. Миронець ситуации: которые способствуют травматизации;
[10], А.А. Назаров, Л.А. Перелыгина [12], Я.В. По- которые обеспечивают устойчивость к травматичедоляк, Е.М. Потапчук [14], И.И. Приходько [15-16], скому опыту [6].
В.П. Садкового, А.Д. Сафин, И.М. Слесарь, В.В.
С целью определения у военнослужащих тиСтасюк, А.В. Тимченко, Л.Ф. Шестопалова [13], пов протекания ПТСР при различных уровнях травВ.А. Шимко, С.И. Яковенко и др.).
матизации боевым опытом нами проведена процеРезультаты научных разработок указанных ав- дура кластерного анализа. Показатели выделенных
торов стали основой для актуальных в настоящее типов сравнивались с помощью t-критерия Стьювремя в связи со сложной социально-политической дента-Фишера.
обстановкой в государстве исследований процесса
Проведенный кластерный анализ показал, что
травматизации военнослужащих-участников бое- каждому уровню травматичности боевого опыта
вых действий. Такие исследования необходимы для соответствуют два уровня травматизации личности
разработки инструментария диагностики и коррек- военнослужащих - с более низким (тип 1.1, 2.1, 3.1)
ции психологической травматизации комбатантов.
и более высоким (тип 1.2, 2.2, 3.2) показателем
Изложение основного материала. Для реше- ПТСР, которые условно были отмечены, как нисхония этой задачи с учетом анализа современной пси- дящие и восходящие. Построение графика зависихологической литературы по проблеме и собствен- мости между показателем ПТСР и уровнем травманых пилотных исследований были использованы тичности боевого опыта показала, что эта зависиследующие психодиагностические методики: для мость не есть линейной. Исследование показало,
оценки психологической травматизации военно- что высокие показатели ПТСР диагностируются
служащего НГУ: опросник травматического при среднем уровне травматичности боевого
стресса для диагностики последствий (И.А. Коте- опыта. График «соотнесение показателя ПТСР с
нев), Миссисипская шкала для оценки посттравма- уровнем травматичности боевого опыта» построен
тических реакций (военный вариант), для оценки на основе миссисипской шкалы оказался более реличностных особенностей - 16 факторный личност- льефным, чем построенный на основе методики
ный опросник Р.Б. Кеттелла; для оценки способно- И.А. Котенева (рис. 1-2).
сти к саморегуляции: методика «Волевая регуляция
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Рисунок 1
Соотнесение показателей психотравматичности боевого опыта и ПТСР по Миссисипской шкале
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Рисунок 2 – Соотнесение показателей психотравматичности боевого опыта и ПТСР по И.А. Котеневу
Все нисходящие типы (тип 1.1, 2.1, 3.1) травматизации отличаются от восходящих следующими показателями (тип 1.2, 2.2, 3.2):
- более высокими показателями интернальности (большими показателями «Общая интернальность», «Интернальность в сфере достижений»,
«Интернальность в сфере профессиональной деятельности», «Интернальность в сфере межличностного общения», «Интернальность в сфере семейных отношений», «Готовность к деятельности по
преодолению трудностей», «Готовность к самостоятельному планированию», и меньшими показателями «Склонностью к самообвинению» и «Отрицанием активности»);
- меньшей склонностью использовать непродуктивные копинги («Мнимое избежание проблем», «Возражения», «Поведенческая избежание
проблемы», «Использование успокаительных») и
большей склонностью к использованию такого копинга, как «Планирование»;
- в большей жизнестойкостью (значительно
большие показатели «Вовлеченности», «Контроля», «Жизнестойкости»);
- более высокой способностью к самоуправлению, особенно тех аспектов, которые связаны с постановкой и достижением цели, сближает эти показатели с показателями волевой саморегуляции (значительно большие показатели «Целеполагание»,
«Критерий качества», «Прием решения», «Самоконтроль» , «Коррекция», «Общая способность к
самоуправлению»);
- более высокими показателями воли (все
шкалы методики М.С. Гуткина, Г.Ф. Михальченко);
- и более высокой личностной зрелостью (значительно более высокие показатели «Мотивация
достижений», «Отношение к своему Я», «Чувство
гражданского долга» и «Уровень личностной зрелости»);
- значительно меньше напряженность (фактор
«Q4» методики Кеттелла);
- значительно больше «Интолерантность»;
- большей компетентностью (значительно более высокие показатели «Автономности», «Само-

ценности», «Самоменеджмент», «Индивидуальности», «Умение убеждать», «Эффективное общение», «Уровень общей компетентности»).
Таким образом, представители нисходящих
типов в отличие от восходящих воспринимают себя
более причастными к жизни общества, осознают
смысл своей жизни, считают возможным его контролировать, уверены в себе, в своих возможностях, довольны своими способностями, знаниями,
умениями, навыками, уверены в своей значимости
и в своем воздействии на окружающих; стремятся к
определенности; волевые.
Однако, указанные разногласия, как видно из
приведенных данных, больше касается приобретенных (вследствие жизненного опыта и профессиональной и психологической подготовки) способов
саморегуляции и практически не охватывают базисных черт личности и ценностной сферы (особенностей социализации в широком социуме). Так,
меньше разногласий между восходящим и нисходящими типами травматизации установлено по таким
методикам, как 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла и «Профиль личности» (методики Ш. Шварца).
Кроме того, увеличение показателя травматичности боевого опыта по-разному отражается на
психометрических показателях восходящих и нисходящих типов.
Разногласия двух групп типов больше касается
приобретенных (вследствие жизненного опыта и
профессиональной и психологической подготовки)
способов саморегуляции, взаимодействия с окружающим миром и, практически не охватывают базисных черт личности и ценностной сферы (особенностей социализации в широком социуме).
У нисходящих типов травматизации боевым
опытом с увеличением уровня травматичности боевого опыта и, соответственно, с увеличением
нагрузки на сложившиеся профессионально-важные качества увеличивается идентификация со
своей профессиональной группой. Так, при достаточном уровне подготовки и отсутствия существенного опыта участия в боевых действиях военный
коллектив воспринимается как место самореализации, достижения определенного статуса, как «фон»
для собственного проявления. При среднем уровне

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #1(41), 2019
39
травматичности боевого опыта - как источник неСсылки:
обходимого для выживания опыта, как ресурс не1. Александровский, Ю.А. Психоневрологимедленной помощи. При высоком уровне травма- ческие расстройства при аварии на Чернобыльской
тичности боевого опыта происходит идентифика- АЭС / Ю.А. Александровский // Медицинские асция с миссией профессии военнослужащего пекты аварии на Чернобыльской АЭС. – К. : Здоро(подчеркивание через принадлежность группе во- вье, 1988. – С.171 – 177.
еннослужащих своего особого статуса в общем со2. Барко, В.І. Психологія управління персонациуме страны), приобретенный в боевых действиях лом органів внутрішніх справ (проактивний
профессиональный опыт оценивается как значи- підхід): [монографія] / Вадим Іванович Барко. – К. :
тельный, становится основанием для возвышения Ні-ка-Центр, 2003. – 448 с.
над окружающими, для формирования патронаж3. Кадыров, Р.В. Влияние боевых действий на
ной установки по ним.
личностные особенности профессиональных военУ восходящих типов с увеличением уровня нослужащих (на примере офицеров морской петравматичности боевого опыта увеличивается хоты): автор. дис. ... канд. психол. наук / Р.В. Кадынагрузка на собственные ресурсы. Так, вследствие ров. – М. : МГУ, 2005. – 22 с.
недостаточной профессиональной идентичности и
4. Колесніченко, О.С. Методика «Оцінки
сформированности профессионально важных ка- травматичності бойового досвіду» у військовослучеств, перспектива участия в боевых действиях ак- жбовців-учасників бойових дій [Текст] / О.С. Котуализирует воспоминания о психотравмирующей лесніченко, Я.В. Мацегора // Збірник тез VІІI науситуации, увеличивается тревожность и неуверен- ково-практичній конференції "Наукове забезпености в себе (происходит актуализация, поиск соб- чення службово-бойової діяльності Національної
ственного опыта, что может пригодиться). Страх не гвардії України" (Харків, 30 березня 2017 р.). – Х. :
соответствовать ожиданиям сослуживцев снижает НА НГУ, 2017. – С.89-90.
возможность использования помощи своей профес5. Корольчук, М.С. Соціально-психологічне
сиональной группы и принятие ее опыта, при сред- забезпечення діяльності в звичайних та екстремальнем уровне травматичности боевого опыта приво- них умовах: Навчальний посібник для студентів видит к приспособлению собственного «граждан- щих навчальних закладів / М.С. Королючук,
ского» опыта для преодоления эмоционально В.М. Крайнюк. – К. : Ніка-центр, 2006. – 580 с.
подобных ситуаций, формирование собственного
6. Колесніченко О.С. Методика «Оцінка травстиля действия в психотравмирующей ситуации матичності бойового досвіду» у військовослуж(который довольно часто является на первых порах бовців-учасників бойових дій / О.С. Колесніченко //
низкоэффективных и энергозатратным). При высо- Власть и общество (история, теория, практика). –
ком уровне травматичности боевым опытом проис- Тбилиси : Ассоциация открытой дипломатии, 2017.
ходит сокращение всей активности, не связанной с – № 1 (41). – C. 145-160.
выживанием; профессиональные навыки продол7. Котенев, И.О. Психологические реакции
жают формироваться за счет общей компетентно- работников милиции в чрезвычайных обстоятельсти, а стремление получить доступ к «ресурсов» ствах и постстрессовые состояния: предупреждепрофессиональной группы, заслужить ее одобри- ние и психологическая коррекция [Текст] / И.О. Котельное отношение толкает к отчаянным, смелых тенев // Психопедагогика в правоохранительных
поступков.
органах: научно-практ. журнал. – Омск : ОЮИ
Выводы. Следовательно, указанные меха- МВД РФ, 1996. – № 1(3). – С. 76-84.
низмы сдерживают развитие посттравматической
8. Лесков, В.О. Соціально-психологічна ресимптоматики, необходимо отметить, что такие вы- абілітація військовослужбовців із районів військоделенные феномены, как низкая «проницатель- вих конфліктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття
ность» группы для представителя другой группы, наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.09
низкая «проницательность» для чужого опыта, вы- «Психологія діяльності в особливих умовах» /
сокий индивидуализм, сужение границ самореали- В.О Лесков. – Хмельницький, 2008. – 22 с.
зации, истощение могут затруднять психотерапев9. Медведев, В.И. Психологические реакции
тический процесс.
человека в экстремальных условиях / В.И. МедИменно неблагоприятная социальная ситуация ведєв // Экологическая физиология человека. Адапявляется более важным фактором формирования тация человека к экстремальным условиям среды. –
признаков ПТСР, чем само событие травмы, хотя М. : Наука, 1979. – С.625 – 672.
последняя бесспорно и остается исходной точкой
10. Миронець, С.М. Структура професійно
развития ПТСР. Можно предположить, что именно важливих якостей рятувальників МНС України //
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Summary: The social-psychological peculiarities of the mass media influence on the image in sports
formation are researched. It is shown that all types of mass media take part in the sports activity subjects’ image
formation, but a certain type preference is given by the recipient, depending on his age, place of living, income
and education. The new scientific research area in the psychology of image is defined – the psychology of image
in sports.
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Анотація: Досліджено соціально-психологічні особливості впливу засобів масової інформації (ЗМІ)
на формування іміджу в спорті. Показано, що усі види ЗМІ приймають участь у формуванні іміджу
суб’єктів спортивної діяльності, але перевага певному виду надається реципієнтом у залежності від його
віку, місця проживання, доходу та освіти. Визначено новий науковий напрямок досліджень психології іміджу – психологію іміджу у спорті.
Ключові слова: імідж, позитивний імідж спортсмена, тренера, спортивної команди, психологія іміджу у спорті.
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Постановка проблеми. Сьогодні усі види ЗМІ
приймають активну участь у формуванні іміджу у
спорті. При формуванні іміджу у спорті преса активно діє на психіку людей за допомогою візуального,
емоційного впливу, власного іміджу, іміджевого тексту та спектру кольорів. Формування іміджу у
спорті телебаченням базується на аудіовізуальному сприйнятті і його якість залежить від рівня
розвитку медіа-технологій, типу соціальних комунікацій, впливу особистості телеведучого та
тележурналіста. Формування іміджу у спорті за допомогою радіо базується на оперативному аудіосприйнятті і його якість залежить від іміджу спортивного радіоведучого, коментатора-комунікатора; від можливості використовувати розмовні,
онлайнові передачі; від уміння і можливості радіо
створювати необхідну обізнаність. Формування іміджу у спорті за допомогою Інтернет базується на
сприйнятті віртуальної реальності як актуалізованої реальності і його якість залежить від можливості реципієнта користуватися Інтернетом, від дизайну та психологічного впливу спортивних сайтів
(форумів, гостьових книг, чатів), від використання
таких іміджевих інструментів як аватари і статуси.
Сьогодні в епоху глобалізації та інформатизації
значний інтерес представляє дослідження соціально-психологічних особливостей впливу ЗМІ на
формування іміджу у спорті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми психології впливу ЗМІ на

формування іміджу у спорті в тій чи іншій мірі досліджували в своїх роботах Г.К. Іхсангалієва, Г.В.
Ложкін, А.Ю. Панасюк, О.А. Петрова, Г.Г. Почепцов, В.Н. Футін, В.М. Шепель. Відомі дослідження
О.О. Садовник щодо формування іміджу засобами
масової комунікації. На жаль системної роботи з
цього питання ще не з’явилося. Проблема психології впливу ЗМІ на формування іміджу у спорті
майже не розроблялася.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання соціально-психологічних особливостей впливу преси, телебачення, радіо та Інтернет на формування іміджу у спорті до
цього часу системно в науковій літературі не розглянуто.
Формулювання цілей статті (постановка завдання): визначити соціально-психологічні особливості впливу спортивних ЗМІ на формування іміджу спортсмена, тренера, спортивної команди та
уболівальників; визначити джерела інформації, що
впливають на формування позитивного іміджу
суб’єктів спортивної діяльності (ССД), проаналізувати їх особливості та динаміку впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
нашому дослідженні був проаналізований психологічний вплив ЗМІ на формування іміджу у спорті.
При цьому формат дослідження спорту обмежувався чотирма суб’єктами спортивної діяльності
(спортсмен, тренер, команда та уболівальники).
Аналіз сучасного стану розвитку спортивної преси
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на пострадянському просторі дав можливість узага- формування радіоспортімиджу багато в чому зальнити такі її характерні риси: якість сформованого лежить від іміджу спортивного радіоведучого,
спортивним виданням іміджу напряму залежить від коментатора як комунікатора; для формування
власного іміджу спортивного видання; спортивна іміджу в спорті краще використовувати розмовні, а
преса в процесі формування іміджу починає акти- не музичні радіостанції; в процесі формування імівно використовувати вплив усього спектру кольо- джу в спорті не можна ігнорувати потенціал впливу
рів; велике значення має комплексне формування FM-радіостанцій музичного формату; сила впливу
іміджу з використанням усієї наявної системи ЗМІ; спортивних радіопередач на формування іміджу
спортивне уболівання виступає у ролі стійкої моти- прямо пропорційно залежить від різноманітності
вації поведінки; при формуванні іміджу ССД спор- спортивних жанрів і програм; на спортивні перетивні газети намагаються активно використовувати дачі на радіо відводиться значно менше часу ніж на
вплив на емоції та почуття читачів.
телебаченні; потреби і симпатії радіослухачів вираРозгляд потенціалу спортивних програм теле- жаються в їх перевагах щодо видів і загальних набачення у формуванні іміджу ССД показав існу- прямів радіопередач, блоків новин, окремих музичвання наступних особливостей: присутня стабі- них напрямів; сильно активізують сприйняття ральна залежність якості сформованого телеспорті- діослухачів
спортивні
онлайнові
передачі;
міджу від рівня розвитку медіа-технологій; існує формування спортивного іміджу базується на умінні
стабільна залежність можливостей формування і можливостях радіо створювати необхідну обізнателеспортіміджу від рівня фінансування телека- ність.
налу рекламодавцями; присутня залежність якості
Можливості спортивних сайтів українського
сформованого іміджу ССД від типу соціальних ко- Інтернету (UАнету) у формуванні іміджу ССД демунікацій; простежується залежність формуємого термінуються наступними особливостями: сьогодні
телеспортіміджу від глобальної ідейно-політичної UAнет характеризується наявністю великої кількогегемонії; сучасна медіа-техника одночасно надає сті різноманітних спортивних сайтів; кількість укспортивному тележурналісту безмежні можливо- раїнських спортивних web-сайтів постійно зростає,
сті, і пред'являє до нього жорсткі вимоги; існує що свідчить про збільшення популярності мережі
психологічний вплив особистості телеведучого та Інтернет в спортивному середовищі; швидко росте
тележурналіста на формування іміджу ССД.
відвідування українських спортивних web-сайтів;
Виявлено існування особливостей впливу ра- Web-сайти пропагують гуманістичні ідеали спорту,
діомовлення на формування іміджу: радіомовлення сприяють формуванню іміджу спорту головним чи– це в першу чергу комунікативний процес; радіо ак- ном серед людей, які активно цікавляться спортом;
тивно задовольняє інформаційні потреби своїх слу- спортивний UAнет може вести пропаганду ідеалів
хачів; радіомовлення широко застосовує системи спорту, сприяти формуванню іміджу спортсменів,
психологічної дії; продукти радіоповідомлення за тренерів, команд і клубів тільки у людей, що мають
своєю природою є найменш індивідуалізованими; іс- змогу користуватися Інтернетом; велике значення у
нує зв'язок між рівнем переконливості радіопередачі процесі формування іміджу спорту засобами Інтері рівнем її раціонально-емоційного балансу; радіо ши- нету має дизайн спортивного сайту; велику роль у
роко використовує аудіообрази (іміджі) як ефективну зростанні популярності спортивних сайтів грають
форму звернення до почуттів аудиторії, впливу на їх форуми, гостьові книги, чати; аватари і статуси є
периферичні ключові стимули; будь-яка радіопере- головними іміджевими інструментами в Інтернеті.
дача, будь-який радіоімідж – суб'єктивні; радіожурДля виявлення джерел інформації, що впливаналіст виступає в ролі комунікатора, будівника ра- ють на формування позитивного іміджу ССД на
діоіміджу; радіо володіє можливістю руйнувати ко- протязі 2010-2012 рр. нами було проведено емпірирдони між індивідуальною і колективною чне дослідження. Базою дослідження служили Всесвідомістю; сьогодні фіксується поява на радіо українська громадська організація Асоціація баселементів ірраціоналізму.
кетбольних арбітрів України, м. Київ, Спортивний
Встановлені особливості формування іміджу у клуб ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, Палац підводного
спорті за допомогою радіо: спортивні радіопередачі спорту м. Київ, Жіноча баскетбольна команда «ТІМвпливають на радіослухачів як на когнітивному, так СКУФ» м. Київ, Дитячо-юнацька спортивна школа №
і на афектному рівнях; спортивні радіопередачі зав- 1 м. Київ, Фізкультурно-спортивний комплекс «Екожди формують у слухачів певні образи (іміджі); номіст» ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, Національспортивні радіопередачі активно використовують ний університет фізичного виховання і спорту Уксферу підсвідомості радіослухачів; мотивація у слу- раїни м. Київ, Кафедра спортивного вдосконахачів стосовно цікавості прослуховування спортив- лення міжуніверситетського медико-інженерного
них радіопередач формується за рахунок належності факультету НТУУ "КПІ", Кредитно-економічний
їх до певної групи; однією з головних функцій спор- факультет ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, Обліковотивних радіопередач є зняття напруженості, спри- економічний факультет ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьяння виходу негативної енергії в уболівальників та мана, Інститут фізичного виховання та спорту
любителів спорту; існують ментальні особливості НПУ імені М.П. Драгоманова, Факультет фізисприйняття спортивної радіоінформації; радіо грає чного виховання Чернігівського національного
особливу роль в розповсюдженні спортивної ін- педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка,
формації як самий оперативний вид ЗМІ; якість

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #1(41), 2019
43
Асоціація спортивних журналістів України, Наці- казники підкреслюють значення преси і телебаональна телекомпанія України, Телеканал «Пер- чення для формування іміджу ССД. Вони також свіший Національний», передача «Футбольний код», дчать про те, що такі джерела інформації як члени
Федерація Футзалу м. Києва, Телеканал «Інтер», сім’ї, друзі та колеги не впливають на формування
Спортивний відділ українського видання журналу цього іміджу. Зміст фактору дає змогу назвати його
Forbes.
«Телебачення і преса формують імідж ССД».
В дослідженні взяло участь 506 респондентів
Третій фактор (6,48%, 1,56) характеризу(100%). Серед них були: спортсмени – 17,39%, ється такими показниками: преса як джерело інфоспортивні журналісти – 11,07%, вболівальники – рмації (0.757), друзі, колеги як джерела інформації
11,07%, тренери – 11,07%, студенти спортивних ви- (-0.804). Ці показники підкреслюють значення
шів – 13,44%, студенти неспортивних вишів – преси для формування іміджу ССД. Одночасно
14,03%, викладачі спортивних дисциплін спортив- вони також свідчать про те, що таке джерело інфоних вишів – 5,14%, викладачі неспортивних дисци- рмації як друзі та колеги не впливає на формування
плін спортивних вишів – 4,94%, викладачі спорти- цього іміджу. Зміст фактору дає змогу назвати його
вних дисциплін неспортивних вишів – 9,49%, ви- «Преса формує імідж ССД».
кладачі неспортивних дисциплін неспортивних
Четвертий фактор (7,5%; 1,4) характеризувишів – 2,37%. Гендерний розподіл респондентів ється такими показниками: друзі, колеги як джесклався наступним чином: чоловічої статі – 53,36%, рела інформації (0.799), преса як джерело інформажіночої статі – 45,06%, відмовилися відповісти – ції (-0.682). Формування позитивного іміджу ССД
1,58%. З питання підтримки спортивної форми всі пов’язано з такими джерелами інформації як преса
респонденти розподілилися наступним чином: про- та друзі і колеги. Але їх дії є діаметрально протилефесійні спортсмени – 16,40%, спортсмени-аматори жними, вони створюють різні, можливо протилежні
– 20,95%, постійно підтримують спортивну форму іміджі. Зміст фактору дає змогу назвати його «Друзі
– 28,26%, займаються фізкультурою час від часу – та колеги створюють інший імідж, ніж преса».
25,89%, спортом і фізкультурою не займаються –
П’ятий фактор (1,84%, 1,31) характеризу4,55%, відмовилися відповісти – 3,95%.
ється такими показниками: комунiкативнi риси треДослідження проводилося за допомогою ав- нера (0,725), спортивні менеджери різного рівня як
торської методики первинної ідентифікації іміджу джерела інформації (0,481), комунiкативнi риси
ССД та авторського опитувальника дослідження спортсмена (0,474). Ці показники свідчать про знаджерел інформації, що впливають на формування чний вплив на формування позитивного іміджу треіміджу ССД. Обробка анкет проводилася за допо- нера і спортсмена їх комунікативних рис, які оргамогою пакета прикладних програм ОСА. У дослі- нічно поєднуються з інформаційною діяльність їх
дженні імідж ССД визначався як індивідуальний спортивних менеджерів. Зміст фактору дає можлиобраз-модель певного ССД, який цілеспрямовано вість назвати його «Комунікативність тренера,
(або стихійно) формується, здійснює позитивний спортсмена сприяє одержанню інформації мене(або негативний) інформаційний вплив на різні со- джерами».
ціальні групи населення та базується на певному
Шостий фактор (6,4%; 1,15) характеризуархетипі. У результаті кореляційного аналізу ознак ється такими показниками: комунікативні риси треформування іміджу ССД було визначено, що усі нера (0.710), спортивні менеджери різного рівня як
вони корелюють між собою, що дало змогу впрова- джерела інформації (0.780). Формування позитивдити процедуру факторного аналізу з метою ви- ного іміджу ССД пов’язано з джерелами інформавчення їх структури.
ції, одним з яких є спортивні менеджери. Рівень їх
Перший фактор (3,33% загальної дисперсії, обізнаності прямо пов'язаний з стосунками з тренефакторна вага становить 2,36) характеризується та- ром, його комунікативними рисами. Зміст фактору
кими показниками: телебачення як джерело інфор- дає змогу назвати його «Тренер та менеджери –
мації (0,616), преса як джерело інформації (0,579), джерела формування іміджу ССД».
радiо як джерело інформації (0,513), Інтернет як
Сьомий фактор (5,21%, 1,25) характеризуджерело інформації (0,429), власна участь у спорти- ється такими показниками: комунікативні риси тревних змаганнях як джерело інформації (-0,538). Ці нера (-0.677), спортивні менеджери різного рівня як
показники свідчать, що головними джерелами ін- джерела інформації (-0.769). Ці показники свідчать
формації, що формують імідж ССД є телебачення, про значний вплив на формування іміджу тренера
преса, радіо та Інтернет. І навпаки, на формування його комунікативних рис, які органічно поєднуіміджу ССД не впливають такі джерела інформації ються з інформаційною діяльністю спортивних меяк власна участь у спортивних змаганнях. Зміст фа- неджерів. Зміст фактору дає змогу назвати його
ктору дає можливість назвати його «ЗМІ формують «Недостатня комунікативність тренера та менеджеімідж ССД».
рів руйнують імідж ССД».
Другий фактор (5,30%, 1,91) характеризуОтже, джерела інформації відіграють ключову
ється такими показниками: преса як джерело інфо- роль в процесі формування позитивного іміджу
рмації (0,717), телебачення як джерело інформації ССД, що видно із змісту факторів, їх навантаження,
(0,568), члени сім’ї як джерела інформації (-0,601), окремих навантажень джерел інформації у межах
друзі, колеги як джерела інформації (-0,661). Ці по- факторів. З аналізу змісту цієї факторної структури
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стає очевидним, що джерелами формування пози- у спорті, яке можна розглядати як новий напрямок
тивного іміджу ССД є телебачення, преса, радіо, Ін- досліджень психології іміджу.
тернет, тренери, спортсмени, спортивні менеджери
Висновки і пропозиції. Визначені соціальнорізного рівня. До джерел, що не впливають на фор- психологічні особливості впливу ЗМІ на аудиторії
мування позитивного іміджу ССД, були віднесені шанувальників спорту. За результатами проведедрузі, колеги, члени сім'ї, власна участь в спортив- ного дослідження можна зробити висновок, що до
них змаганнях, власна присутність на спортивних джерел інформації, що активно впливають на форзмаганнях.
мування позитивного іміджу ССД відносяться телеРезультати факторного аналізу показали, що бачення, преса, радiо, Інтернет, тренери, спортсрадіо віднесли до найбільш важливих джерел інфо- мени, спортивні менеджери різного рівня. Визнармації формування іміджу ССД студенти спортив- чено новий науковий напрямок досліджень
них вишів, що пояснюється можливістю поєдну- психології іміджу – психологію іміджу у спорті. Певати заняття спортом із слуханням радіо. До най- рспектива подальших досліджень полягає в дослібільш важливого джерела інформації формування дженні існуючих психологічних технологій, мехаіміджу ССД віднесли телебачення студенти спор- нізмів та інструментів ЗМІ з формування позитивтивних вишів, викладачі спортивних дисциплін ного іміджу ССД. Потребують подальшого
спортивних вишів. Пресу віднесли до найбільш ва- вивчення психологічні чинники формування за дожливого джерела інформації формування іміджу помогою ЗМІ позитивного іміджу спортивного жуССД студенти спортивних вишів, викладачі спор- рналіста, спортивного психолога, викладача витивних дисциплін спортивних вишів та уболіваль- щого спортивного навчального закладу, учителя фіники. До найбільш важливого джерела інформації зичної культури та спортивної організації.
формування іміджу ССД віднесли Інтернет тільки
студенти спортивних вишів. Це пояснюється тим,
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CONTROL LOCUS AND BEHAVIORAL STRATEGIES AS NEURO-DYNAMIC PROFILE
IMPORTANT INDICES IN UMSA FOREIGN STUDENTS: THEORETICAL SIGNIFICANCE AND
APPLIED ROLE
Summary. The article is devoted to assessing the control locus and behavioral strategies in Ukrainian Medical
Stomatological Academy (Poltava) Iranian and Egyptian students. The results received are preceded with big literary review on the topic concerning these neuro-dynamic profile important indices, their study theoretical and
applied significance. Left-handers and ambidexters among Ukrainian Medical Stomatological Academy students
had mainly control external locus while dexters – the internal one among 63 UMSA Egyptian and 63 Iranian
students of different courses and faculties both medical and dental profile. Left-handers (80%) preferred avoiding
while right-handers (also 80%) – coping. The present work actuality is determined by following: assessing the
control locus and behavioral strategies can be fruitful in Psychology, higher nervous activity Physiology, Dentistry,
Pedagogics, Gynecology, Family planning, General medicine, Nephrology, Endocrinology, Pediatry, management
and agriculture in part.
Key words: control locus, behavioural strategies, interhemispherical asymmetry individual profile.
The problem formulation. Typologies study attracts many scientists attention both of theoretical and
practical subjects but the publications biggest amount
is dedicated to clinical area. There exists students vast
exchange according to Bolon education system and in
UMSA (Poltava) in part. We had and have Iranian and
Egyptian students. The biggest scientific publications
analyzed were taken from Iranian scientific journals.
The investigations and publications analysis.
Personality one of the most important characteristics
represents the degree of human independence and activity in his goals reaching as well as developing the
personal responsibility for the events which happen
with him/her [2, p.490-491]. First this characteristic investigative methods has been established in the USA in
the 60th years of last century. “Locus of control” scale
of J.Rotter belongs to one of the most known among
them. Two locuses of control – external and internal as
well as two people types – externals and internals – are
differentiated. Externals think that environmental (natural and social) factors such as God, Destiny, happy
case, success, other people are responsible for events in
their life while the internals consider that only they are
responsible for all, can do and can change everything
what they want in their lives.
Locus of control characteristics for a definite
personality is over-situative and universal [1, p.60-62].
One and the same control type characterizes given per-

sonality behavior both during non-luck and achievements. Externals can’t live without communication and
work better under the control. Internals don’t want to
be under the control and resist when someone manipulate them and try to deprive freedom from them. There
is a consideration that psychological and psycho-somatic problems in externals are more often. J.Rotter
created a theory of social learning.
Externality was associated with greater distress,
suggesting a relationship between perceived helplessness in controlling one's life and distress [67, p.423427]. Higher level of education and lower level of internal beliefs were related to better knowledge and safer
use of pesticides among Egyptian farmers [41, p.3].
Adolescents with low internal health locus of control and high chance external health locus of control were more likely to have depressive symptoms than
others [7, p.1043-1052]. There exists study of health locus of control in children suffering from asthma [40,
p.439-461]. Obese pupils had significantly higher mean
scores of internality [37, p.443-468]. Depressive inpatients are more depressive, more hopeless, more external, and less internal than patients with medical diseases; the Egyptian patients reach in general markedly
higher level in depression (BDI) than the patients in the
German samples, similar difference in the H-Scale
(Hopelessness Scale) was only observed for the depressive samples [69, p.207-214].
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By Iranian scientists data Holy Quran locus of nitive self-consciousness and fear of failure in the stucontrol is the middle of external (outside) and internal dents with and without learning disabilities [46, p.44(inside) [13, p.113-126].
59], control internal locus dominance in women who
The work about external control locus training rec- are undergone to breast self-examinations [71, p.43ommending to enforce self-efficacy in women in part 51]. Ethno-gender-age aspect was found to be informed
at using the counseling programs in fertility clinics rep- in the work which main statement is that control locus
resents a good example of control locus assessment in is social adjustment related factor in the intelligent
a complex with ethno-gender typological aspect [52, school students and gender is a related factor in their
p.41].
social adjustment (the results say that there was no sigMany publications are devoted to locus control as- nificant difference between personal adjustment and
sessment in Iranian students reflecting ethno-age and gender, but social adjustment in the intelligent girls was
ethno-gender-age typological aspects. We met Iranian more that intelligent boys [47, p.159-165]. Creativity
scientists work about interrelations between locus of creating necessity in the employed mother and their
control and academic degrees [48, p.117-143]. Locus children together with locus of control was discussed in
of control is thought as rather important factor of family [9, p.29-40].
communication patterns [18, p.86-88], in part relatively
We met following data while analyzing the sciento self-esteem in students [88, p.114-134]. There exist tific sources from Iraqi journals. Cognitive styles are
to be found tight correlations between creativity and in- known to be applied in management [22, p.810-812].
ternal control locus in Iranian students [63, p.145-182], We met work about control locus connections with ethbetween optimism and control locus in students [62, nic typological aspect of the Greek scientists on internal
p.165-182], between internal (inside) control locus and control locus positive association with self-esteem in
self-efficacy in the students [14, p.115-125], between dialysis patients [82, p.136-140].
internal control locus and health-prompting behavior
Locus of control measurement can influence on
[8, p.7-16]. There is a work without these correlations study achievement in Egypt, there are tryings to modify
between creativity and internal locus of control, only students’ locus of control [6, p.64-71], can be important
with emphasizing the necessity to develop creativity in time management for games trainers and teachers in
and control locus [30, p.139-159].
physical education [10, p.232-239]. A direct significant
Other works touched necessity of determining the correlation exists between psycho-cognitive attitude tointernal and external locus of control in the patients wards mental training and the locus of control among
with diabetes mellitus for the doctor and the patient op- the couches with internal control [36, p.97-102], in
timal conversation as well as following the therapy [89, companies because of relationships between accountp.249-258]. Mother’s internal control locus in Iran is ing figurers objectivity and locus of control [33, p.157considered as positive for children creativity, for diabe- 163]. There are special multidimensional scales for astes mellitus treatment in children in Yazd [64, p.85-96; sessing the locus of control in the students for instance
19, p.804-813], positive correlation between internal the Levenson’s one [32, p.258470].
control locus and good self-care behavior in the patients
Control locus is described together with ethno-age
with insulin-independent diabetes mellitus while aspect. There exists study about children’s health locus
speaking about so-called health locus of control [50, control scale Egyptian version (in primary and preparp.17-22]. Iranian scientists study locus of control in the atory schools students) [3, p.139-173].
students in gender aspect in Tabriz [42, p.76-82]. IraEthno-gender-age aspect in a complex with connian scientists from Tarbiat Modares University as well trol locus assessment found its reflection in the work
as Medical school of Shahid Beheshti University pro- about sociodemographic factors in Arab children
posed the term “creative defensive strategies” for peo- (Egyptians, Jordanians and Saudis) with autism specple with increased creativity [66]. There is a work ded- trum disorders [15, p.65].
icated to comparison of Persian, Kurdish and Turkish
Locus of control is described in the scientific literethnic groups in Iran on this subject moreover in gender ature in dentistry in ethnic typological aspect. Australaspect [20, p.71-75].
ian and Swedish dentists works are devoted to assessing
Ethno-gender-age aspect is reflected in the works the anxiety and fear at a dental reception [84, p.453about positive relations between internal locus of con- 459], separately the Australian ones [17, p.179-186],
trol and marital adjustment in fertile and infertile cou- the Finnish ones in the diabetics (with finding out the
ples [11, p.137-156], comparison of behavioral activa- correlation between dental and diabetic locus of control
tion/inhibition systems and locus of control among girls [56, p.127-131].
and boys university students [75, p.7-26], asthma in
Control locus is also described in a complex with
adult Iranian men and women with emphasized ten- ethno-age aspect. For example, it was assessed at decay
dency to externality [51, p.137-143], about alex- and gingival problems before and after conversations
ythymia in Iranian students boys and girls [12, p.13- about dental health in the Indian students [68, p.42-48],
32], control locus in normal hearing students (more in- in a complex with assessing the anxiety at dental recepternal) and the ones with hearing impairement (more tion in them [5, p.9-14], separately without assessing
external) [28, p.67-73], students’ (boys and girls) con- the anxiety – in the Swedish teenagers [65, p.249-265].
trol locus relationship with the teachers disciplining
various types [70, p.83-97], between control locus, cog-
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Control locus is described in dentistry together processing speed in children with mild to borderline inwith ethnic-gender-age typological aspect in the Span- tellectual disabilities and externalizing behavior probish students [26, p.327-337], in the dental students from lems (differences in inhibition and cognitive flexibility
India [4, p.110-115].
were more expressed at impaired executive functions
Locus of control is assessed together with behav- together with externalizing behavior problems that only
ioral strategies in part at stress for predicting the stu- at impaired executive functions) [78, p.442-462].
dents’ general health [39, p.630-635], in females at
Unsolved problems parts the given article is
group reality therapy [16, p.59-68].
dedicated to. The problem is interrelations between
Behavioral strategies (coping and avoiding) be- interhemispherical asymmetry individual profile and
long to another important typological aspect, study and neuro-dynamic profile indices (control locus, behavtaking into account of which is rather actual in dentis- ioral strategies). Such problems like other human typoltry. We found works about coping in the American pa- ogies represent the subject of differential psychology
tients at surgical preparating [58, p.435-439; 57, which belongs to the scientific directions in priority
p.1237-1243].
nowadays. To our mind this investigation results can
American dentists assessed children’s coping pat- emphasize this as well to widen not only the theoretical
terns with aversive stomatological treatment [61, but the applied aspects of the questions discussed.
p.236-246], the Irish ones – while anesthesizing at carThe data about mentioned interrelations between
ies [25, p.30-36].
interhemispherical asymmetry individual profile, conCoping strategies study represents important and trol locus and behavioral strategies are rather absent in
interesting problem which is in scientists focus in dif- scientific literature.
ferent branches of theoretical and practical medicine, in
The work aim: to assess control locus and behavvarious countries: Iran (with age and gender-age as- ioral strategies in UMSA Iranian and Egyptian students
pects adding) [31, p.1-9; 86, p.208-215; 85, p.36-40; dependently on their interhemispherical asymmetry in54, p.16547; 87, p.18944], Sudan [55, p.489-512], in dividual profile.
part in men (with gender aspect adding to the ethnic
The investigation tasks:
one) [49, p.1177-1196], with ethno-gender-age typo1. To assess interhemispherical asymmetry indilogical aspect adding [80, p.1631-1636], in women vidual profile in the investigated people group: number
with gender aspect adding [21, p. 944-953], in children of dexters, sinisters as well as ambidexters.
with age aspect adding [29, p.12-22], in Australia [73,
2. To assess personality cognitive style paramep.383-388], Canada [79, p.199-212], in the USA [72, ters: locus-control (internal and external); reacting
p.993-1003; 60; 81, p.300-315], with age aspect adding styles in complicated life situations (coping and avoid[23, p.631-648; 43, p. 389-396; 44, p.585-591], Ethio- ing).
pia and Kenia [59, p.203-211], Turkey [83, p.79], EngWe performed our work on 63 UMSA students
land (there is a link between parental locus of control from Iran and 63 from Egypt from different courses,
and the locus of control, self-esteem in children [38, fellows (50) and girls (13), 19-27 years in age.
p.41-55]. And moreover this personality cognitive style
The results received
is described taking into account other human typologiLeft-handers and ambidexters among Ukrainian
cal aspects representing one of them like in the works Medical Stomatological Academy students had mainly
from other countries.
control external locus while dexters – the internal one
There is so-called internalizing syndrome (depres- among 63 UMSA Egyptian and 63 Iranian students of
sion, anxiety) described in part in England in children, different courses and faculties both medical and dental
adolescents and young men (after these people grow- profile. Left-handers (80%) preferred avoiding while
ing) [53, p.938-946]. Internalizing behavior has posi- right-handers (also 80%) – coping.
tive correlation in boys further parenting behavior [74,
The results received discussion
p.969-986]. These problems are described and comControl locus is an index characterizing human
pared in the Americans different populational groups feature to consider external factors (external control lo[27, p.22-31].
cus) or internal factors as well as human own abilities
There are also the terms “externalizing behavior”, and forces (internal control locus) as the responsible
“externalizing syndrome”. In part it is known that chil- ones for his activity results. Lefties are considered to be
dren’s externalizing behavior predicts maternal and pa- more emotional, sometimes living in their own, often
ternal consistency lower levels [24, p.1387-1398; 35, surrealistic, world, possessing extrasensoric abilities
p.1-14]. Externalizing problems high levels at 30 and (as a result of right hemisphere bigger development in
42 months negatively predict children’s effortful con- them) and that is why they believe in miracles, help
trol a year later and intrusive parenting in the adulthood from the Skies, Destiny in bigger extent in comparison
[34, p.953-968]. These problems are described and with dextrals. Dextrals are realists more, they use to do
compared in the Americans different populational something for their aims reaching.
groups [45, p.838-843]. The scientists from NetherThere are 2 main ways of reacting to the situation:
lands found out that there had been a link between 1) coping; 2) avoiding.
boarderline intellectual disabilities and externalizing
Avoiding is refusal from the problem solution and
behavior in part concerning parenting [77, p.1-12; 76, corresponding concrete actions for comfortable state
p.237-251]. They also assessed executive functions and saving. Coping represents constructive activity directed
to solving the situation, coming through it. Lefties give
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the preference to avoiding while dextrals to coping as N.D.Rahmani //Counseling Research and Developreacting styles in difficult situations. We suggest that it ment.-Summer 2011.-Vol.10, N.38.-P.137-156.
can be connected to the peculiarities described above
12. Almardani Someeh S. The relationship beaccording to which dexters are bigger realistic in life tween alexithymia and the locus of control with type D
and often act by themselves without other people help.
personality among students /S.Almardani Someeh,
A.Abbasi, F.Ghorbani //Journal of Personality & IndiAs a conclusion
As a conclusion, we would like to mention that as- vidual Differences.-Fall 2014.-Vol.3, N.5.-P.13-32.
sessing the control locus and behavioral strategies can
13. Amdi Mazaheri M. Locus of control in
be fruitful in Psychology, higher nervous activity Phys- Quran’s view, with emphasis on concept of determiniology, Dentistry, Pedagogics, Gynecology, Family ism & free will /M.Amdi Mazaheri, Q.Darzi //Interdisplanning, General medicine, Nephrology, Endocrinol- ciplinary Quranic Studies.-March+August 2013.ogy, Pediatry, management and agriculture in part.
Vol.4, N.1.-P.113-126.
Further investigations directions. Our further
14. Amidi Mazaheri M. Locus of control and geninvestigations will be dedicated to personality other eral self-efficacy in students of Isfahan university of
cognitive style parameters assessment in HSEEU Medical Sciences /M.Amidi Mazaheri, M.Hosseini
“UMSA” students from Iran, Egypt and other coun- //Armaghan Danesh.-June 2013.-Vol.18, N.2(74).tries.
P.115-125.
15. Amr M. Sociodemographic factors in Arab
children with Autism Spectrum Disorders /M.Amr, W.
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IMAGES OF THE PLAY «IN THE BEGINNING AND IN THE END OF TIMES» BY PAUL ARIE:
INTERMEDIAL VECTOR OF RESEARCH
ОБРАЗИ П’ЄСИ ПАВЛА АР’Є «НА ПОЧАТКУ І НАПРИКІНЦІ ЧАСІВ»: ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ
ВЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ
Summary: The article in the intermediary aspect clarified the peculiarities of artistic modelling of images in
the play “In the Beginning and in the End of Times” by a modern Ukrainian playwright Pavlo Arie and in the
performance of the Lviv Academic Drama Theater named after Lesya Ukrainka “Baba Prisia” directed by Oleksii
Kravchuk with an emphasis on the value of artistic finds to form a common concepts of works, expressiveness of
the ideological and thematic direction, problems of works. The significance of costumes, details, scenery, video
accompaniment for the disclosure of psychology, characters of heroes and reproduction of the conflict of the work
is investigated. The coordinates of the material and spiritual life of the heroes of the play were marked and analysed. P. Arie, A. Kravchuk masterfully conveyed the volatility of moods, the complex body of experiences of the
heroes. The director, artist, actors emphasize with the help of music, details, colours, sounds, emotions, facial
expressions, gestures, movements the characters at all levels that were possible for stage realization.
Key words: heroes, zone, intermedialist, scene, image, play, conflict.
Анотація: У статті в інтермедіальному аспекті з’ясовано особливості художнього моделювання образів у п’єсі сучасного українського драматурга Павла Ар’є «На початку і наприкінці часів» та виставі
Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки «Баба Пріся» режисера Олексія Кравчука з акцентуванням на значенні мистецьких знахідок для формування загальної концепції творів, увиразнення ідейно-тематичного спрямування, проблематики творів. Досліджується значення костюмів, деталей, декорацій, відеосупроводу для розкриття психології, характерів героїв, відтворення конфлікту твору.
Означено й проаналізовано координати матеріального і духовного життя героїв п’єси. П. Ар’є, О. Кравчук
майстерно передали мінливість настроїв, складний корпус переживань герої. Режисер, актори, художник
увиразнюють героїв на всіх можливих для сценічної реалізації рівнях: за допомогою музики, деталей, кольорів, звуків, емоцій, міміки, жестів, рухів.
Ключові слова: герої, зона, інтермедіальність, сцена, образ, п’єса, конфлікт.
Постановка проблеми. Література в усі часи
активно відображає реалії життя, реагує на злободенні проблеми, акцентує на важливому, намагається пояснювати причинно-наслідкові зв’язки, виявляє та аналізує показове й закономірне, прогнозує можливе, застерігає від небезпек. Масштабною
подією з апокаліптичною складовою в житті України й світу стала аварія на Чорнобильській АЕС, що
не лише змінила свідомість і психологію людей, негативно позначилася на їхньому здоров’ї, а й уплинула на культуру, зокрема постмодерне письмо літературних творів.
Серед творів на чорнобильську тематику помітне місце посідає п’єса П. Ар’є «На початку і наприкінці часів», у якій порушено складні питання
про загублену в чорнобильській зоні людину та українську культуру. П’єса з успіхом іде у Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки (режисер О. Кравчук), Київському академічному експериментальному театрі «Золоті ворота» (режисер
С. Жирков) разом із «Молодим театром». Виставу
було представлено в Сумах на ІV фестивалі «Чехов
фест» у травні 2016 року. У нашій статті апелюємо
саме до цієї сценічної версії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Твір цікавив багатьох літературних критиків, театрознавців, літературознавців, театральних режисерів, акторів і, звісно, глядачів. Цей твір письменника був об’єктом пильної уваги О. Вергеліса, І. Непокори, В. Солов’юк та ін., які висвітлювали
тематику, проблематику, композиційні особливості, хронотоп, паратекстуальність, інтертекстуальність тощо. Проте переважна більшість публікацій
має оглядовий характер, вони стосуються або літературного твору, або його сценічної реалізації. На
сьогодні ефективними , актуальними та перспективними є інтермедіальні студії, що підкреслюють українські дослідники О. Брайко, Л. Генералюк, Д.
Наливайко, В. Просалова, Г. Клочек та ін.
Виділення невирішених частин загальної
проблеми. У нашому дослідженні вперше звертаємося до порівняльного аналізу п’єси П. Ар’є «На
початку і наприкінці часів» та вистави «Баба Пріся»
режисера О. Кравчука, де найбільш повно й самобутньо розкрито авторський задум, відтворено особливості хронотопу, закцентовано на ключових візуально-акустичних характеристиках твору, деталях, знаках-символах, кольорі, адже системне
порівняння героїв літературного твору та сценічних
образів (у виконанні акторів) на сьогодні ще не
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здійснено. Обраний кут зору сприятиме заглиб- творчим началом» [4, с. 31]. Її материнська універленню у тематико-проблемний блок твору, різног- сальність виявляється в послідовному й системранному осмисленню концепції героя і твору в ці- ному захисті своєї родини: з нею доньці Славі й
лому тощо.
онуку Вовчику, яких прихистила в своїй хаті, споМета дослідження – з’ясувати особливості ху- кійніше в цьому несправедливому світі. Будучи акдожньої реалізації героїв п’єси сучасного українсь- тивним носієм і виразником традиційної народної
кого драматурга П. Ар’є «На початку і наприкінці культури, її невтомною хранителькою, жінка прачасів» та вистави Львівського драматичного театру гне передати збережені знання онукові, позаяк свіімені Лесі Українки режисера О. Кравчука.
домо розуміє, що зникнення традицій веде до загиВиклад основного матеріалу. Домінантою, белі роду, того колективного несвідомого (К. Г.
потужною віссю твору, що приводить у рух усі ком- Юнг), що ідентифікує людину як представника напоненти, смисловим центром п’єси «На початку і роду. У контексті сказаного не потребують пояснаприкінці часів» є образ баби Прісі. В описі дійо- нень такі адресовані Вовчикові слова баби Прісі:
вих осіб п’єси героїня представлена як «дуже стара, «Русалки – вони не погані. Можуть бути опасними,
міцної статури, але не товста» [1, с. 17] жінка. У те- та якщо ти їм заспіваєш, віночок сплетеш або рушксті вже в першій сцені уточнено її вік (86 років), ничок білий подаруєш, то вони тебе нівжизнь не
проте в ремарках першої сцени зазначено, що йде- тронуть, навпаки, про біду попередять, від врагів
ться про наш час – так героїня ніби «монументуалі- сховають… Про них вже ніхто нічого не знає, я
зувалася» в своєму віці, вона та, перефразуємо при- остання, хто з ними тут дружбу водить. То мене моя
святу, хто не зміг піти з зони. У виставі Львівського бабка навчила – звали її Стефанія, – а я тобі то
драматичного театру імені Лесі Українки роль баби уміння передам, і скоро ти станеш останнім, хто
Прісі виконує О. Стефан – чоловік із вусами, в хус- знає про наших поліських русалок» [1, с. 62]. Ця мотці, поверх чоловічих штанів одягнений у жіночу вна партія з уст літньої досвідченої й мудрої жінки
спідницю, за поясом має ніж. Ці важливі режисер- звучить апокаліптично, викликає неспокій і триські наголоси – вуса й жіночий одяг, «готують до вогу й імпліцитно корелюється з хрестом, що перескладної роботи з непростим образом головної ге- буває на сцені. Головна героїня п’єси П. Ар’є не
роїні, націлюють на його осмислення в контексті лише адаптувала своє життя до радіації, а вже напост чорнобильської парадигми з допустимим пе- була багаторічний досвід перебування в зоні, на
реакцентуванням у структурі образу фемінного та своїй землі. Радіаційна зона так і не стала для неї
маскулінного складників» [3, с. 127].
зоною, тією штучно відмежованою територією, як
Дослідниця Н. Зборовська зауважує про «втра- її визначила влада, бо це її, баби Прісі, рідна земля
чений батьківський код мужності» [4, с. 474]. Тра- – хвора, забруднена радіацією, занехаяна й зневагічні періоди в історії України (голодомор, війна, жена владою, але рідна. І це свідомий вибір баби
колективізація, репресії) травмували етнокод укра- Пріс: «Я тут все життя живу, бачу все, помічаю все»
їнців, витіснили з психоструктур переважної біль- [1, с. 61]. Земля дає сили, наснажує енергією, підтшості чоловіків маскулінність як домінанту. Баба римує її цілісну натуру. Зона не знищила її автентиПріся з п’єси «На початку і наприкінці часів» пере- чності; попри обставини, вона залишилася самобужила, голодомор, Другу світову війну (про це вона тньою – її справжність виявляється в єдності з призгадує), тепер переживає Чорнобильську катаст- родою, в апелюванні до завжди запитаних
рофу. Ці події життя України загартували її, зро- народних вірувань, традицій, обрядів, ритуалів. Забили сильною. У творі П. Ар’є головна героїня по- уважмо, що антиподом цієї жінки виступає дільнистає мужньою, сильною особистістю. Водночас об- чий, для якого це чужа територія, тому він тут врарази чоловіків (онука, якому тридцять років, зливий, незахищений.
дільничого й зятя – позбавлені маскулінності. ЧоВарто ще закцентувати на деяких деталях зовловік Слави – пияк, безініціативна, безвольна лю- нішності героїні, зокрема на великій квітчастій хусдина: обкручує рушником шию дружини і тягає, як тці з китицями – це річ недешева, часто в українсьпса, «непритомну обливає водою з відра. Топить її ких жінок «празникова». Квітчаста хустка головної
у відрі» [1, с. 56] – так реалізує чоловічу силу. Він героїні у виставі О. Кравчука залучена не лише для
не здатний підтримати, співчувати, допомогти, зро- того, щоб кольоризувати простір, вияскравити обзуміти. Ось показові ремарки до промовистої хара- раз баби Прісі на сцені, тобто звернути на неї увагу,
ктеристики чоловіка Слави: «Батько вихоплює пля- – цей показовий квітчастий маркер асоціюється з
шку…», «Батько наливає собі чарку тремтячими небуденністю, святом. А позаяк героїня вдягає хусруками», «Батько… ридає» [1, с. 53-54] або: «Слава тку в будень, то для неї щодень – свято, що має свій
відступає від свого заплаканого (письмівка наша. – ритм і свій важливий сенс: вона не зациклюється на
Л. Г.) чоловіка і поводиться так, ніби його тут і згубному впливі радіації, повсякчас прагне бути конема» [1, с. 55]. Маскулінність чоловіка трансфор- рисною, робити добро, її щодень наповнений невідмувалася в агресію. У п’єсі сучасного українського кладними, потрібними й важливими справами, клописьменника П. Ар’є образ баби Прісі синтезує ха- потами, спрямованими на завтра – на перспективу
рактерну для постмодернізму маскулінність жіно- – на майбутнє. Інколи Пріся неприязна з донькою
чого образу і фольклорних традицій, у яких заявле- (наприклад, незадоволена її пасивністю), гнівається
ний «код материнської універсальності, пронизаної на онука, називаючи його капосником (бо пошко-
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див налаштоване нею сильце, переживав «про бідВідображені на екрані сцени, а потім на верхних зайчиків і косуль, яких бабуся безкінечно ній частині глядацької зали репродукції картин М.
жере» [1, с. 28]); викликають сміх її зауваги щодо Приймаченко виконують і структуротворчу функфізіологічних потреб 30-річного хлопця. Проте в цію – вертикаль дому баби Прісі видовжується; так
душі вона добра й щиро любить рідних, переживає дотримуються
пропорції
в
моделюванні
за них. «Ти вумний! Чув!» [1, с. 64], – переконує верху/низу, вертикалі/горизонталі, духовного/бувона Вовчика. А доньці Славі пояснює, що її син денного й окреслюється символічна й потужна ду«НОРМАЛЬНИЙ (письмівка автора. – Л. Г.). Про- ховна вертикаль життя головної героїні. До цієї дусто не такий, як усі. Так-то…» [1, с. 51]. Отже, через ховної вертикалі долучені Слава й Вовчик, як нащаатрибут одягу – хустку – режисер, сценограф і ак- дки баби Прісі, ті, хто не зміг піти з зони, хто має
тор суттєво увиразнюють гедоністичне спряму- навчитися жити в духовному світі своїх предків.
вання образу баби Прісі, її ставлення до життя, до Адже саме тому просить Слава матір, щоб та напроблем, на перший погляд, із гумором, як засвід- вчила Вовчика премудростей: «А ти його навчи,
чують її мовні партії, проте зі значною часткою мамо… Ти ж багато знаєш, многоє можеш» [1, с.
болю й образи – захованих, непоказних, адже жінка 22]. На це Пріся відповідає: «Так я же і вчу, он в ліс
не має з ким поділитися, кому виповісти свої стра- беру на болото, показую: «ото – то, а оце – осьо, тут
ждання й переживання, позаяк рідні люди (онук і іти мона, а отут незя» [1, с. 22]. Баба любить онука,
донька) самі потребують її підтримки. Згодом біль, бажає йому добра, тому й має на меті передати
гнів і образа вивільняться у дев’ятій сцені, коли йому давні знання, свій досвід.
баба Пріся уб’є дільничого, вигукуючи: «Бог прос«Випущені» на стелю глядацької зали репротить…[…] А я не прощаю, ніколи! […] Щоб ви всі дукції картин М. Приймаченко (там їм вільно й
в пеклі горіли, нелюди прокляті, тьху» [1, с. 83]. До- ніхто та ніщо не заважає і не загрожує!) – сміливе й
дамо, що саме в сцені «Жертвоприношення» ніж, ефективне інтермедіальне рішення режисера – налопата, сокира, вила (заявлені в ремарці першої ближає глядача до сприйняття твору в цілому і просцени) позиціонуються не як знаряддя праці, а на- блеми збереження культурних цінностей нашого
дійні засоби захисту, бо, як каже баба, «все від си- народу зокрема. Це вдалий візуальний сигнал для
туації зависіло» [1, с 81], як наприклад, у випадку, глядача: кожен українець має долучатися до зберещо стався у жовтні 1942 року, коли Пріся само- ження народної культури – через пісню, вишивастійно знищила загін карателів із десяти солдат та нку, витинанку, обряди, звичаї тощо. Баба Пріся з
двох офіцерів [див.: 1, с. 81], застосовуючи вила, п’єси П. Ар’є «На початку і наприкінці часів» своїм
лопату, сокиру. І саме в цій, дев’ятій сцені, обста- активним чином, щирим прагненням зорієнтувати
вини й наміри Прісі змінюють призначення знарядь свого онука в русло прадавніх народних знань напраці – ніж і сокира стають знаряддями вбивства магається зупинити цю кризу, не дати їй волі хоча
дільничого. Ніж завжди був за поясом у баби Прісі, б у своїй родині.
а сокира, як уже наголошувалося, небезпідставно
Важливою складовою життя головної героїні є
була заявлена на початку твору; такий «підтекст», ліс. Вона входить у нього спокійно, бо знає правила
очевидно, мала згадана в ремарках першої сцени й закони, прийняла їх, вони визначають її поведілопата. Проте свою вбивчу «роль» вона не зіграла.
нку. Ліс, попри тридцяти кілометрову зону відчуХустка на голові в героїні не зав’язана, так їй ження, підтримує внутрішню свободу баби Прісі,
комфортно – тобто квіти не прив’язані, «не прип- живить її – героїню з потужною культурною
нуті» до жінки. Квіти спочатку з хустки «перебира- пам’яттю – життєдайною енергією, осенсовлює
ються» на екран на сцені, потім підіймаються над буття, збагачує досвідом. Отже, є підстави говорити
сценою, а потім (!) рухаються по стелі глядацької про екзистенційну єдність героїні та природи. Ліс у
зали (читай: у вічність): святковість хустки баби житті баби Прісі виконує сугестивно-гедоністичну
Прісі продовжують на екрані й стелі репродукції функцію, адже героїня продовжує користуватися
картин народної художниці М. Приймаченко (із зо- правічними енергіями природи. Водночас вона відбраженням чудернацьких тварин, птахів тощо), що чуває відповідальність за ліс, традиції, прадавні
про них ми вже раніше зауважували. Такий симво- знання, вірування, тому й має намір передати їх
лічний рух квітів по колу (хустка героїні – екран – онукові, як уже було мовлено. Вовчик знає потрібні
зображення над сценою – стеля глядацької зали – місця в заводі, «де і що можна взяти, але й де не
хустка) символізує невичерпність, незнищенність і можна – тоже знає…У нього є дар до лісу, що від
тривалість поліської культурної традиції, охорон- мене перейшов. А як помру, то дар той тілько у силу
цем і носієм якої є баба Пріся. Отже, створене за ввійде» [1, с. 60]. Наведені слова свідчать про дієдопомогою репродукцій полотен представниці наї- вий патріотизм героїні, який вона не декларує, бо й
вного мистецтва М. Приймаченко нерозривне коло не здогадується про нього – вона чесно робить що(з центром – людиною) корелюється з назвою літе- денну, посильну їй роботу: зберігає й передає
ратурного твору. Нагадаємо, що про коло часу, як знання, вірування, традиції нащадкові, який має
уже мовилося, зауважує й баба Пріся [див.: 1, с. 63]. пам’ятати й оберігати землю.
Так за допомогою майстерно залученої інтермедіаОбмежене спілкування з широким колом люльної знахідки – зрежисованого О. Кравчуком кола дей вона доповнює саме перебуванням у лісі. «Тут
з квітів – увиразнюються ідея, проблематика не мій ліс, болото, шо мені ше треба?», – зауважує гелише сценічного, але й літературного творів.
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роїня. Вона знає, розуміє й відчуває ліс. Її життя ви- вона й сама не вповні розуміє їх філософську глиповнене щодень важливими для неї та її родини по- бину.
діями, пов’язаними саме з лісом: здобування їжі,
Пріся виробила норми комунікації, свою сисзбирання грибів, трав, задобрювання русалок тощо. тему поглядів на життя, її організм навчився протиЛіс чужий для чужих, а для баби Прісі з п’єси П. діяти радіації, героїня сама собі дає раду, не довіряє
Ар’є «На початку і наприкінці часів» він свій, бо продажним ЗМІ, що у виставі О. Кравчука їх уособтут їй затишно й безпечно, доки не почали приїз- люють одягнені в хутряний одяг на красиві оголені
дити сталкери, ця «нечисть», як їх називає баба тіла звабливі дівчата з викличними рухами. Не доПріся («І тут нас нечисть знайшла» [1, с. 77]). Що- віряє баба Пріся і владі, що її у творі представляє
денна практика відкритого, екологічно виправда- дільничий (зауважмо, що у творі він без імені, тобто
ного спілкування баби Прісі з лісом продумана, від- є збірним образом). Ставлення влади до постраждалагоджена, системна. Жінка уособлює лад, ста- лих від чорнобильської трагедії українців засвідчулість, упорядкованість, затишок, безпеку чи не ють такі слова дільничого: « …ви (ті, хто живуть у
тому, що носить у собі відомі лише їй таємниці. Тут зоні. – Л. Г.) тут нахер нікому не нада» [1, с. 35], «За
слушною є думка О. Вергеліса: «…рух вглиб са- законами вас НЕМАЄ (письмівка автора. – Л. Г.)»
мого себе та вглиб міфології (яка насичує різні тек- [1, с. 73], «Такі, як ото ви, для них (представників
сти драматурга) – то вже сам по собі важливий та влади. – Л. Г.) не люди. Грязна, тупа звірина» [1, с.
вартісний вияв» [2, с. 6]. Балансування героїні між 79]. Дільничий відкрито зневажає бабу Прісю та її
реальним та містичним художньо реалізується за родину. В одній зі сцен, коли Слава запитує дільнидопомогою представлених (у мовних партіях ге- чого, чому він, прямуючи до них, не підвіз баби
роїв) образів русалок. Про них говорить головна ге- Прісі, яка йшла з лантухом харчів додому, відповів:
роїня ніби принагідно, вони живуть в уяві членів «Та ну її, вона ж брудна, як сволоч […] У вас же ні
родини, проте для баби Прісі русалки – реальні іс- води, ні каналізації, ні світла, вабще нічого» [1, с.
тоти, позаяк вони сприяють їй у щоденному житті. 34]. На ці пояснення Слава обурено відповідає: «Це
Корпус традиційних народних вірувань та знань до- не значить, шо ми брудні. Почище ваших будемо!»
помагають героїні виживати, енергетично зцілюва- [1, с. 34]. А баба Пріся додає: «…ми для них зараза
тися, говорити з собою, удосконалювати зону ком- радіоактивна…» [1, с. 47]. Згодом, після тяжкого
форту, гоїти свої душевні рани.
поранення онука Вовчика сталкерами, баба Пріся за
Баба Пріся знає у заводі кожен кущик, кожну допомогою сокири доведе, що вони тут є. Конфвибоїну, ці місця у війну її не раз рятували, «тих лікт влади, суспільства з чорнобильцями не зникає,
місць хорошим людям боятися не треба» [1, с. 59- протистояння загострюється, що засвідчують адре60]. Ці місця добре знає Вовчик. І коли донька совані синові застережливі поради Слави: «…обеСлава застерігає матір, що «ведовство» – гріх, баба режніше з людьми, серед них одна гадость […]
Пріся рішуче відповідає: «Нема в тому гріха! Це – Вони (сталкери. – Л. Г.) приблуди, і в зону ходять
наше рідне, від матері Землі до нас перейшло від тому, шо у них там суцільна капость і біда» [1, с.
тих, хто в могилах лежить, від предків наших 46].
ЗНАННЯ (письмівка П. Ар’є. – Л. Г.). В роду наМіж тут/ там, своє/чуже, баба Пріся й Слава
шому і травники були, і характерники, чого гріха зробили свідомий вибір. Щоправда, мати зробила
таїти – відьомство тоже було» [1, с. 60]. Досвід і його відразу й рішуче, в той день, коли було оголознання роду передаються від покоління до поко- шено про евакуацію. Волюнтаристська натура героління. Лише передчасно обірване стакерами життя їні (бо їй «ніхто не прикажчик» [арє с. 30]), почуття
Вовчика перериває цей досвід, іде в небуття.
господаря з граничною відповідальністю за своє міЦя літня жінка-таємниця виробила свою, ґрун- цно тримають її на своїй землі. Баба Пріся відчуває
товану на багаторічному досвіді філософію мудрої відповідальність за землю, майно, як і за звичаї, обмами-і-бабусі. Скажімо, коли донька Слава була в ряди, вірування, болото, ліс, русалок. «Земля наша
розпачі і безвиході та твердила, що безсила, Пріся – не можна землі цуратися» [1, с. 24], – виголошує
мовила рішуче й переконливо: «Задля сина можна сакраментальну фразу головна героїня. І земля відвсе зробить, якщо треба, можна вкрасти, навіть дячує їй грибами, ягодами, лікувальними травами,
убіть можна, самій згинуть, а дитя своє врятувать. рибою, дичиною. Як зауважує О. Вергеліс, «баба
Бездіяльність – самий страшний гріх» [1, с. 86]. Ге- Пріся разом із рідними зовсім не ховається у зоні
роїня виробила моральні закони, правила по- відчуження. Бо ж ця зона – то зона тяжіння. Її та їх
ведінки, що допомагають їй бути мужньою й магнітом притягує до себе – рідна земля. Нехай спацілісною у складних обставинах, що стали для неї плюжена, сплюндрована, заражена радіонуклідною
тим буттєвим порогом, який вона не переступить, хворобою, але ж – рідна, єдина. А хіба рідну люяк от: «Від біди не ховатися, а жить з нею навчитися дину, рідну істоту – кидають напризволяще, навіть
треба. О!» [1, с. 46]. «На людей плювать нельзя!» [1, коли трапляється жахлива біда» [2, с. 9]. Слава піс. 79], «До всього в нашому житті треба бути гото- сля поневірянь по Україні – як переселенців-чорновим, не ховати голову в пісок – все єдно доля вповз бильців – розуміє, що її батьківська земля – місце,
не пройде…» [1, с. 62] тощо. Її висновки екзистен- де її захистять, де приймуть щиро, з розумінням.
ційного спрямування лаконічні, місткі, глибокі, пе- Показовою для характеристики світоглядних переревірені часом, сформовані з урахуванням досвіду, конань героїні є розмова з дільничим, коли той витрадиційної народнорелігійної моралі. Очевидно, магає залишити забруднену радіацією територію.
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Слава спочатку рішуче мовить «Ні», а потім додає: чорнобильців, а також авторського задуму, пробле«Бачиш цю хату, в ній моя мать життя прожила, я матики тощо. Перспективним залишається питання
народилася і Вовчик мій тоже. Це наш дім…» [1, с. інтермедіального вивчення літературного твору й
35]. Після аварії, «коли катастрофа на атомці розка- сценічного варіанту п’єси П. Ар’є з акцентуванням
тастрофила нас в пух і прах» [1, с. 69], як каже на музичний супровід, наприклад, залучення фольСлава, значеннєвість хати для неї зростає. Живуть клорних зразків тощо.
без світла (бо дріт украли), продукти нечасто привозять, та ще й автолавку треба спіймати, щоб приСписок літератури:
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К ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ОТВЕТНЫХ
КОММУНИКАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ON THE ISSUE OF DIFFERENTIATION OF APPROACHES TO THE ANALYSIS OF ENGLISH
COMMUNICATIVE RESPONSE TOKENS
Аннотация: Поскольку коммуникация является по своей природе двусторонним процессом, анализ
связанных с ней проблематик должен осуществляться через описание коммуникативного поведения не
только отправителя, но и реципиента сообщения. Многочисленные исследования, посвященные изучению
ответных коммуникативных реакций в английским языке, затрагивают целый ряд актуальных вопросов и
могут рассматриваться в качестве продуктивного ресурса для дальнейшего научного анализа коммуникативного поведения слушающего в разговоре. Тем не менее, последующий теоретический анализ может
быть затруднен вследствие отсутствия в научной литературе разграничения, позволившего бы сгруппировать существующие исследования в соответствии с используемыми в них подходами. Данная работа имеет
своей целью разграничение подходов, используемых учеными при анализе ответных коммуникативных
реакций в английском языке.
Ключевые слова: дискурс, ответные реплики, ответные реакции, лингвокультурный подход, дискурсивно-аналитический подход, дифференцированный подход.
Summary: Since communication is by its nature a two-way process, the corresponding issues should be
analyzed in terms of both speaker and listener perspective. Numerous studies concerned with English response
tokens address a number of topical issues and can be considered a productive resource for further scientific analysis
of listener communicative behavior. However, the subsequent theoretical analysis can be impeded due to the lack
of differentiation systemizing the existing research in accordance with the approaches used. The present study
aims to differentiate the approaches used by scholars in analyzing English response tokens.
Key words: discourse, response tokens, reactive tokens, linguistic-cultural approach, discursive-analytical
approach, differentiated approach.
Введение. Коммуникация – это «акт передачи
информации (идей, образов, оценок, установок) от
человека к человеку, от одной культурной единицы
к другой; линия или канал, который соединяет
участников обмена информацией» [1, с. 306]. Учитывая двустороннюю природу процесса общения,

вопросы коммуникации должны анализироваться
через интерпретацию вербального поведения не
только адресанта как своего рода абстрактной единицы, принимающей участие в интеракции, но и реципиента, чей вклад в разговор должен становиться
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объектом не менее пристального внимания со сто- мы рассматриваем отсутствие в научной литерароны исследователя.
туре разграничения, позволившего бы сгруппироСловарное определение глагола «слушать» вать существующие исследования в соответствии с
предполагает «проявление внимания к вербаль- используемыми в них подходами.
ному сообщению другого», в то время как «слыВ настоящем исследовании осуществляется
шать» подразумевает «осознание факта продуциро- попытка систематизации работ, исследующих вования звуков посредством органов слуха»; при этом просы коммуникативного поведения реципиента
«человек, умеющий слушать» – это «тот, кто слу- сообщения, с целью разграничения отдельных подшает других людей внимательно и сочувственно» ходов, используемых учеными при анализе ответ[2, с. 944]. Другими словами, умение «слушать» ных коммуникативных реакций в английском
подразумевает поведение более активное, чем уме- языке.
ние «слышать», поскольку слушая, участник общеАнализ англоязычной научной литературы
ния предпринимает некоторые сложные социаль- позволил разграничить три основных подхода к
ные действия, осуществление которых требует анализу данной проблематики.
определенных социально и культурно обусловленЛингвокультурологический подход к иссленых навыков в противопоставление чисто физиоло- дованию англоязычных ответных реакций. В
гической возможности распознавать звуки посред- начале 20 века Дж. Ферт разработал концепцию руством органов слухового восприятия. Умение тинного использования языка, предположив, что
именно слушать, таким образом, играет важную лингвистические практики основываются на прироль в построении продуктивного коммуникатив- менении общепринятых, шаблонных языковых
ного обмена.
структур в «семейных, профессиональных, социКоммуникативное поведение слушающего (в альных и национальных» контекстах в каждом отоппозиции к поведению говорящего) стало объек- дельно взятом языковом сообществе, под которым
том лингвистических исследований в начале 1970- понимается «сообщество людей, разделяющих
х годов. Хотя грамматический подход Н. Хомского определенный набор правил поведения, репрезенв то время был доминирующим в лингвистике, уче- тируемых в речи» [6, c. 28]. Отсюда следует, что
ные начали проявлять интерес к функциям именно культурные ценности участников коммуникации и
дискурса, описывая организацию разговора как их идентичность могут быть отражены в рутинном
смену коммуникативных ролей, когда одна из сто- использовании языка, особенности которого форрон в коммуникативном обмене держит слово, мируются под воздействием правил, разделяемых
чтобы затем передать его другой [3, с. 567-568].
представителями данного языкового сообщества.
Растущее количество исследований в области
Данное положение породило целый ряд исслекоммуникативного поведения реципиента сообще- дований, направленных, в том числе, на сопоставиния стали толчком для возникновения множества тельный анализ коммуникативного поведения ресмежных терминов, ассоциирующихся с процес- ципиентов сообщения, представляющих разные
сами производства коммуникативного отклика, лингвокультурные сообщества. Данная группа исвключая такие термины как «обратный канал следований относится нами к работам, основанным
связи» (backchannel) [3], «ответные реакции» на применении лингвокультурологического под(reactive responses) [4], «ответные единицы» хода.
(response tokens) [5] и т.п. Однако вне зависимости
Так, П. Клэнси и С. Томпсон [7] в своей работе
от принимаемой в исследованиях терминологии, исследовали различия в частоте употребления и
ученые едины во мнении о том, что процесс воспри- синтаксическом позиционировании ответных реакятия информации в рамках коммуникативного об- ций, наблюдаемых в трех языках – японском, кимена всегда подразумевает «активную роль слуша- тайском и английском. Авторам удалось устаноющего в разговоре, когда коммуникативное поведе- вить, что коммуникативные обмены на английском
ние реципиента направлено на поддержание беседы и японском языках обнаруживают бо́льшее количечерез предоставление отклика в ответ на продуци- ство ответных реплик в сравнении с китайским.
руемое говорящим сообщение» [5, с. 142]. При этом Учитывая полученные данные, исследователи припод ответной репликой подразумевается «большой шли к выводу о том, что китайцы чаще стремятся
ассортимент вокальных, вербальных и невербаль- перехватить инициативу в разговоре, в то время как
ных средств, используемых реципиентом сообще- говорящие на английском и японском языках скония для поддержания двустороннего коммуника- рее предпочтут вести поддерживающий диалог путивного обмена» [5, c. 156].
тем включения ответных реплик, не предназначенПостановка проблемы. Повышенный инте- ных для «захвата» инициативы в разговоре.
рес к научному рассмотрению коммуникативного
Межкультурная сопоставимость и проблема
поведения реципиента сообщения стал толчком к эквивалентного перевода ответных реплик в анпоявлению значительного количества работ, посвя- глийском и испанском языках рассматривается в
щенных анализу данного вопроса. Однако, хотя та- исследовании К. Амадор-Морено, М. Маккарти и
кие работы позволили создать прочный фундамент А. Окиффи [8], результаты которого доказывают,
для дальнейшего изучения ответных коммуника- что методологические параметры, разработанные
тивных единиц, в качестве сдерживающего фактора для изучения ответных реплик английского языка,
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могут быть продуктивно экстраполированы с це- генерируя негативные культурные оценки и стереолью сравнительного сопоставления с данными, ре- типы.
гистрируемыми в испанском языке, с некоторой
Другим примером лингвокультурологического
оглядкой на культурные различия. Авторы приво- подхода является работа Д. Таннена [12], рассматдят примеры потенциальных ошибок перевода и ривающая культурно обусловленные нюансы команализируют случаи, когда сопоставимые ответные муникативного поведения говорящего и слушаюреплики в двух языках несут на себе различную по щего на примере ситуации, описанной китайским
коммуникативному
«весу»
прагматическую мигрантом, который смог преодолеть барьеры во
нагрузку.
взаимодействии со своим американским другом,
Другое сопоставительное исследование А. изменив собственный стиль ведения разговора. По
Окиффи и С. Адольфс [9] сравнивает данные бри- признанию гостя из Китая, его американский знатанского и ирландского вариантов английского комый представлялся ему «несносным человеком»
языка, рассматривая ответные реплики, состоящие и «компульсивным болтуном», так как он говорил
из одного (например, right, absolutely), двух (напри- без остановки, не давая собеседнику вставить
мер, oh right, very good), трех (например, are you se- слово, то есть, не предоставляя возможности для
rious?) и четырех элементов (например, oh yeah коммуникативной смены ролей в процессе взаимоyeah yeah). Авторы отмечают некоторые различия в действия: «Я изменил тактику взаимодействия с
употреблении анализируемых структур, например, ним. Всякий раз, когда он меня прерывал, я сразу
использование grand в качестве ответа в ирланд- же прерывал его. Я изо всех сил старался доминиском, но не в британском варианте английского ровать в разговоре. У него есть привычка игнориязыка, и, наоборот, присутствие quite в выборке ровать третьего участника разговора, когда он разбританского, но не ирландского английского. В говаривает с кем-то, поэтому я раз за разом перебисхожем исследовании, основанном, однако, на при- вал его, чтобы включить Джорджа (нашего общего
менении иной методологической процедуры, М. друга) в разговор и показать, что я контролирую
Маккарти [10] также рассматривает ответные ре- ход беседы» [12, c. 151].
плики, регистрируемые в британском и ирландском
Анализируя данную ситуацию, Д. Таннен девариантах английского языка в начальной синтак- лает вывод о том, что люди, принадлежащие опресической позиции. В исследовании анализируются деленным культурам, ожидают определенную
однословные ответы, а также прилагательные, сле- структуру коммуникативного взаимодействия с
дующие непосредственно за ответными репликами, ожидаемым порядком смены коммуникативных роначинающимися с that’s и it’s (а также их ирланд- лей, и соответствующие культурные ценности моского эквивалента ’tis). Поддерживая заключение, гут быть отчетливо идентифицированы с позиций
сделанное А. Окиффи и С. Адольфс, М. Маккарти категорий коллективизма / индивидуализма, маскуприходит к выводу о том, что межкультурные раз- линности / феминности, монохронности / полиличия отражены в более высокой распространенно- хронности и т.д.
сти религиозных отсылок в ответных репликах, реМ. Уиланд [13] проанализировала разговоры
гистрируемых в ирландском варианте английского между носителями французского языка и америязыка.
канцами, изучающими французский на продвинуОдно из наиболее значимых исследований том уровне. Автор обнаружила, что в ходе беседы
финской лингвокультуры указало на значительно американцы используют большое количество отболее низкую распространенность ответных ком- ветных сигналов (таких как, например, um hum, uh
муникативных реакций в финском языке в сравне- huh, huh), в то время как говорящие на французском
нии с языками центральной Европы, а также бри- языке обращаются к таким сигналам довольно
танским и американским вариантами английского редко, предпочитая им «вспомогательные коммуязыка [11, c. 195-196]. Согласно проведенному в ра- никативные дополнения» – короткие фразы, произботе анализу, вербальные ответные реакции чаще носимые параллельно с речью говорящего в ответ
всего используются в финском языке в неформаль- на его текущий коммуникативный ход. Однако исных разговорах, в то время как более настойчивое пользование таких коротких фраз иногда интерпреих использование может рассматриваться в каче- тируется американскими собеседниками скорее как
стве навязчивого коммуникативного поведения, ас- прерывание, нежели как вербализация обратной
социирующегося с поведением, «типичным для связи.
пьяных людей» [11, c. 196]. Авторы исследования
Среди компаративных лингвокультурных исдоказывают, что традиции коммуникативного об- следований данного вопроса стоит также упомямена в финской лингвокультуре главным образом нуть работу Г. Тотти, в которой автор сравнивает
предполагают «молчаливый стиль взаимодей- количественную репрезентацию ответных реплик в
ствия» [11, c. 196], который может быть неверно ин- британском и американском вариантах английтерпретирован представителями других культур ского языка, обнаруживая в результате очевидное
как индикатор невнимательности, безразличия, за- количественное различие (16 реплик в минуту в
крытости или даже враждебности. Подобного рода американском английском против 5 реплик в миискажения в толковании поведения собеседника нуту в британском английском) [14].
неизбежно приводят к коммуникативной неудаче,
Исследование, проведенное У. Бич и А. Линстром [15], представляет собой одну из немногих
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работ, в которых проводится сравнительный анализ сических единиц, используемых в ответных реплипрактик коммуникативного взаимодействия с ис- ках, оказывается недостаточным, а проведение использованием сигналов согласия в шведском и ан- черпывающего исследования неразрывно связано с
глийском языках. Рассмотрев особенности приме- параллельным учетом такого важного параметра
нения таких сигналов, авторы обнаружили, что как синтаксическое позиционирование таких еди«шведы и американцы полагаются на одни и те же ниц в составе ответной реплики (в начале, середине
или аналогичные интерактивные ресурсы, включая или конце предложения). В своей работе автор деи сигналы согласия, которые помогают участникам монстрирует, что анализ лексических единиц, упообщения организовать продуктивный диалог» [15, требляемых в начальной позиции, позволяет сдеc. 36-37]. В исследовании отмечается, что, хотя в лать ряд полезных выводов об особенностях комшведском языке иногда используются некоторые муникативного
взаимодействия
участников,
специфичные формы сигналов согласия (такие как однако при этом важным компонентом исследоваeh), вербальная регистрация пассивного восприя- ния должен стать анализ ролевого распределения
тия и нормы взаимодействия между говорящим и анализируемых единиц, то есть кто именно упослушающим обеспечиваются в обоих языках через требляет конкретное слово или слова при оформлесхожие организационные принципы. Авторы за- нии ответа. Например, согласно Дж. Эвисон, препоключают, что шведская и английская лингвокуль- даватели часто начинают ответ с okay, в то время
туры обнаруживают объективные сходства в ас- как для студента подобный коммуникативный ход
пекте коммуникативного взаимодействия говоря- оказался бы неприемлемым, угрожая окрасить разщего и слушающего, что, по их мнению, говор в неподобающе фамильярных тонах. Отсюда
опровергает широко распространенное мнение о следует, что особенности оформления ответных рекоммуникативной некомпетентности шведов, плик зависят от ролевых, педагогических и инстиякобы неспособных обеспечить адекватную обрат- туциональных контекстов академического дисную связь в процессе коммуникации [15, c. 37].
курса.
Таким образом, на сегодняшний день исследоДругое исследование, посвященное изучению
вания в области межкультурных различий в ис- коммуникативного поведения в академическом
пользовании ответных коммуникативных реакций контексте, основывалось на анализе корпуса, вмеохватывают достаточно обширный набор языков, щающего языковые данные, собранные в процессе
позволяя идентифицировать специфику коммуни- внеклассных собраний учителей и их студентов
кативных традиций, проистекающую из особенно- [17]. Автор работы отслеживает распределение,
стей соответствующих лингвокультур. Эти иссле- функции и цели использования ряда лексических
дования в значительной степени предоставили до- единиц в ответных репликах. Так, например, соказательства того, что люди из разных культурных гласно исследователю, употребление единицы right
групп могут по-разному использовать ответные ре- в начальной позиции в ответе чаще всего указывает
плики с точки зрения частоты использования, пози- на то, что собеседник соглашается с корректируюционирования в разговорном контексте, а также с щим замечанием или же подтверждает факт полуточки зрения культурно обусловленных имплика- чения информации [17, c. 152].
ций (намерений) участников разговора. СравниАнализ коммуникативного поведения слушательный лингвокультурный анализ ответных ре- ющего в деловом дискурсе был проведен в работе
плик, таким образом, несет на себе большое прак- М. Хэндфорда [18], в которой автор исследовал
тическое значение, предоставляя теоретические и корпусные данные деловых совещаний и переговопрактические знания, позволяющие минимизиро- ров, уделяя внимание ответным репликам, содервать коммуникативные трудности и нивелировать жащим лексические единицы good и right, а также
негативные культурные оценки и стереотипы.
междометия oh и ah. Согласно наблюдениям исслеДискурсивно-аналитический подход к ис- дователя, использование в официальных деловых
следованию англоязычных ответных реакций. встречах более эмоциональных ответов, встречаюДругая группа исследований была классифициро- щихся в повседневной беседе (таких как lovely и
вана нами как использующая дискурсивно-анали- cool), может быть неуместным, что подтверждается
тический подход к анализу англоязычных ответных статистическими данными, указывающими на
реплик. Данный подход вместил в себя исследова- крайне низкую распространенность таких единиц в
ния, направленные на изучение жанровых особен- речи представителей делового сообщества. М.
ностей построения последовательного коммуника- Хэндфорд также отмечает, что воодушевленный
тивного взаимодействия в рамках интеракции «го- ответ sure чаще встречается на внутренних встреворящий-слушающий» на примере различных чах (внутри компании, организации и т.п.), подчертипов дискурса.
кивая необходимость развивать хорошие отношеТак, например, Дж. Эвисон [16] проанализиро- ния и заботиться о сохранении собственного лица и
вала 13 тысяч примеров, иллюстрирующих особен- лица коллеги-собеседника [18, c. 179].
ности процесса коммуникативной смены ролей в
В качестве отдельного направления в рамках
академическом дискурсе. Результаты данного ис- дискурсивно-аналитического подхода нами также
следования предполагают, что чисто статистиче- рассматриваются попытки исследователей к описаский анализ, предполагающий грубый подсчет лек- нию ответных коммуникативных реплик в их корреляции с невербальным поведением реципиента
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сообщения, получающим выражение в виде ответных коммуникативных реакций была классиулыбки, взглядов и кивков.
фицирована как использующая дифференцированТак, следуя данному направлению дискур- ный подход. При данном подходе, отдельные ответсивно-аналитического подхода, А. Кендон [19] рас- ные реплики получили систематическое описание в
сматривает функциональную нагрузку направле- исследованиях ученых, которые в большинстве
ния взгляда в процессе двусторонней коммуника- случаев ставили перед собой задачу всестороннего
ции и выдвигает предположение о том, что анализа отдельно взятой ответной единицы, стреответные реплики, сопровождающиеся данным не- мясь описать особенности ее позиционирования, а
вербальным сигналом, делятся на два типа:
также идентифицировать ее роль в процессе смены
(1) реакции, сигнализирующие внимание; и
коммуникативных ролей. Наибольшее освещение в
(2) реакции, сигнализирующие согласие.
научной литературе получили такие англоязычные
В то время как реакции, сигнализирующие ответные единицы как yeah, uh huh и hm, oh, wow и
внимание, такие как yes quite, surely и I see, сигна- good, lovely и brilliant, okay, mm, right и др.
лизируют о том, что реципиент сообщения «вклюТак, например, исследуя единицу uh huh в качен» в коммуникативный обмен и проявляет инте- честве ответной реплики, Э. А. Щеглов [21] призырес к поступающей от говорящего информации, вает рассматривать дискурс как инструмент взаивторой тип реакций (сигнализирующих согласие) модействия, формируемый отчасти особенностями
«указывает на то, что адресат выражает согласие с организации процесса смены коммуникативных роточкой зрения, высказываемой отправителем сооб- лей в разговоре. Автор отмечает, что вербальные
щения» [19, c. 73]. А. Кендон показал, что выделен- единицы типа uh huh, употребляемые в качестве отные им два типа ответных реакций обнаруживают ветных коммуникативных реакций, используются в
объективное отличие с точки зрения такого невер- двух смежных целях: «чтобы побудить говорящего
бального сигнала как направление взгляда. Так, со- продолжать разговор, и чтобы отказаться от возгласно выводам, сделанным в исследовании, пер- можности перенять инициативу в беседе» [21, c.
вый тип реакции в большинстве случаев сопровож- 88]. Именно желание побудить говорящего продолдается прямым зрительным контактом, в то время жать начатый им коммуникативный ход является,
как второй тип реакции чаще всего «заставляет» от- согласно Э. А. Щеглову, главным мотивом испольвести взгляд.
зования ответной реплики uh huh реципиентом соДругой важной работой, посвященной иссле- общения, особенно в случаях, когда коммуникативдованию невербальных сигналов в рамках дискур- ный контекст позволяет спрогнозировать более разсивно-аналитического подхода, стало исследова- вернутое высказывание со стороны адресанта.
ние А. Диттмана и Л. Ллевеллина [20], целью котоПрименяя дифференцированный подход, амерого стал анализ особенностей употребления риканский исследователь и одна из основательниц
вербальных ответных реакций по отношению к ви- конверсационального анализа Г. Джефферсон расзуальному кивку. Авторы обнаружили, что кивок сматривает в одной из своих работ ответные реакчаще всего занимает определенное место в разго- ции типа mm hm и yeah, которые она называет «едиворе, и анализируемые два вида сигналов – вер- ницами подтверждения» (acknowledgement tokens).
бальный и визуальный – в большинстве случаев со- В ходе исследования автор обнаруживает, что данчетаются друг с другом в неслучайных, прослежи- ные две единицы оказываются отличными друг от
ваемых,
закономерных
«коммуникативных друга с точки зрения выполняемых ими функций,
схемах». Ученые также провели контент-анализ та- поскольку mm hm указывает на подтверждение боких закономерностей и пришли к выводу о том, что лее пассивное в сравнении с yeah, свидетельствуюкоммуникативное поведение, сопровождающееся щим о намерении слушающего подчеркнуть свое
намеренным сочетанием вербального ответа и ви- согласие в более отчетливой форме. Пассивное
зуального кивка, несет на себе определенную функ- подтверждение, согласно Г. Джефферсон, означает,
циональную нагрузку на уровне межличностного что реципиент «предполагает, что собеседник еще
взаимодействия, позволяя реципиенту сообщения не закончил излагать свою мысль и потому предлавыразить желание перенять инициативу в разго- гает ему развивать начатый коммуникативный ход»
воре, или же давая возможность говорящему пока- [22, c. 200]. Такой вывод согласуется с приведензать, что он ждет ответной реакции на данной ста- ным выше заключением Э. А. Щеглова, предполодии разговора.
жившим, что ответные реплики типа uh huh чаще
Рассмотренные выше исследования, проведен- всего употребляются как мотиваторы, стимулируюные в рамках дискурсивно-аналитического подхода щие говорящего продолжать разговор.
к изучению ответных реплик, по-разному рассматТакже на основе анализа последовательной орривали роли, формы и позиционирование вербаль- ганизации разговора Ч. Гудвин [23] разграничил
ных и невербальных ответных коммуникативных единицы, стимулирующие говорящего к продолжереакций, так или иначе доказав их важную роль в нию коммуникативного хода (типа uh huh), и оцеобеспечении успешного общения.
ночные ответные реплики (например, wow и good).
Дифференцированный подход к исследова- Исследователь утверждает, что в то время как стинию англоязычных ответных реакций. Послед- мулирующие реплики выступают в качестве своего
няя группа исследований в области англоязычных рода мостов, соединяющих коммуникативные
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ходы, и имеют тенденцию «наслаиваться» на вы1) при нисходящем тоне – реакция, сигнализисказывание говорящего, оценочные ответные еди- рующая подтверждение;
ницы обычно завершают текущий отрезок комму2) при нисходяще-восходящем тоне – реакция,
никативного обмена, не «перекрывая» речь отпра- стимулирующая говорящего к дальнейшему развителя сообщения, но следуя непосредственно за вертыванию речи;
высказыванием адресата. Автор также отмечает,
3) при восходяще-нисходящем тоне – сигнал
что такие нюансы построения разговора позволяют слабовыраженного подтверждения.
говорящему ориентироваться в беседе, прогнозиВ своей более поздней работе Р. Гарднер [27]
руя возможности для дальнейшего развертывания рассматривает ответную единицу right, приписывая
речи (в случае, если реципиент использует стиму- ей три ключевые функции:
лирующие ответные реакции) или, наоборот, завер1) подтверждение корректности, правильности
шения коммуникативного хода (в случае, если ре- исходящей от адресата информации (аналогично
ципиент использует оценочные ответные реакции). that’s right);
В рамках дифференцированного подхода, аме2) маркер смены состояния (аналогично alright
риканский социолингвист Дж. Херитейдж [24] про- и okay в соответствующих контекстах);
вел масштабное исследование ответной реплики oh,
3) маркер эпистемологической зависимости
которую он назвал «единицей, сигнализирующей (слушающий подтверждает, что содержание сообперемену состояния», подразумевая, что oh явля- щения в текущем коммуникативном ходе согласуется «индикатором измененного восприятия со сто- ется с ранее предоставленной информацией) [27, c.
роны слушающего» [24, c. 299]. Автор установил, 336].
что, хотя oh употребляется в речи в разных целях,
При этом в последней из представленных
данная ответная единица «в бо́льшей степени ре- функций right чаще всего встречается в речевых актроспективна и едва ли используется в качестве тах совета в австралийском и британском вариантах
стимулирующей ответной реакции» [24, c. 336]. английского языка [27, c. 337].
Иными словами, oh не является сигналом, побужТаким образом, дифференцированный подход
дающим адресата к развертыванию коммуникатив- к анализу ответных коммуникативных реакций
ного хода, поскольку, согласно результатам рас- предполагает анализ конкретных ответных единиц
сматриваемого исследования, данная ответная еди- в определенных коммуникативных контекстах. Исница регистрируется в речи либо в комплексе с следования, проведенные в рамках данного поддополнительными элементами (такими как оценоч- хода, показали, что каждая ответная реплика несет
ные ответы или запрос информации), либо в соче- на себе индивидуальные характеристики, которые
тании с дальнейшим, более развернутым ответом от во многом отличают ее от других единиц, испольсамого реципиента сообщения [24, c. 305-306].
зующихся реципиентом сообщения при оформлеОсновываясь на более ранних работах, иссле- нии ответа. Различные ответные единицы могут
дующих особенности употребления ответной реак- употребляться в разных контекстах коммуникативции okay в телефонных, профессиональных и се- ной смены ролей, выполнять разные функции в тамейно-бытовых контекстах, У. Бич анализирует ких контекстах и проецировать разные траектории
«коммуникативные импликации и последствия ис- для дальнейшего разговора.
пользования okay реципиентом сообщения» [25, c.
Выводы. Настоящее исследование ставило
328]. В результате проведенного исследования, своей целью разграничение подходов к изучению
ученый приходит к выводу о том, что ответная еди- ответных коммуникативных единиц в английском
ница okay имеет двойственный характер, так как ее языке посредством анализа научной литературы. В
употребление имеет за собой две ключевые мотива- результате исследования были разграничены три
ции со стороны слушателя – либо выразить согла- основных подхода (лингвокультурологический,
сие, либо стимулировать собеседника на обсужде- дискурсивно-аналитический и дифференцированние следующих позиций по повестке беседы.
ный), применение каждого из которых позволило
Р. Гарднер [26] рассматривает ответную еди- ученым рассмотреть проблему коммуникативного
ницу mm, которую он называет «сигналом слабовы- поведения реципиента сообщения с различных тораженного подтверждения». В отличие от других чек зрения. Систематизация подходов к анализу отисследователей, которые главным образом обра- ветных коммуникативных единиц может стать подщали внимание на позиционирование ответных ре- спорьем для исследователей, ставящих своей целью
акций в рамках процесса коммуникативной смены дальнейшее изучение данной научной проблемаролей, Р. Гарднер рассматривает также их просоди- тики.
ческое оформление и особенности употребления в
сочетании с паузами: данные два параметра, по
мнению исследователя, являются ключевыми при
разграничении функций mm как ответной единицы,
а также при ее сопоставительном анализе с другими
ответными коммуникативными реакциями, такими
как mm hm и yeah. Автор разграничивает следующие функции анализируемой единицы в различных
просодических вариациях:
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