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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Шедяков В.Е., 
доцент, д.соц.н., к.э.н., независимый исследователь,  

Украина, г. Киев 

ОБОГАЩЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПЕРЕХОДНОГО 

ПЕРИОДА КОНКРЕТИКОЙ СЛУЧАЙНОГО 

Конкретно-историческая среда социализации-индивидуализации подвиж-

на; в частности, в ней переплетаются и сорезонируют особенности эпохи и 
среды (общественной, технико-технологической, духовно-нравственной). И 
проживают свои стадии культурно-цивилизационные миры отнюдь не 
синхронно, так что их конкуренция во многом зависит от качества исполь-

зования специфики хронологически наслоившихся друг на друга условий и 
характеристик. Разумеется, варианты всякой парадигмы общественного 
развития несут собственные комбинации возможностей и угроз, меняя 

востребованность ресурсов и влияя на благоприятные и осложнѐнные 
направления трансформаций. 

Тенденции изменений общественных целостностей знают эпохи и 
моменты перехода на стыке между ними, характеризующие особенности 

развѐртывающегося исторического процесса. Период кардинальных 
трансформаций общества, всей ойкумены, перехода в иное качество дарует 
шанс подняться в осознании некоторых закономерностей мира, уточнить 

представления о своѐм месте и возможностях; «только в так называемых 
переходных эпохах можно опытному уху подслушать таинственный рост 
истории» [1, c.315]. Всемирная история выработала некоторые не вполне 

очевидные закономерности течения процессов исторического масштаба, в 
которые мы вступили. Причѐм в существенной мере, по общему правилу, 
знание их характера может компенсировать отсутствие полноты частной 
информации. При изменениях меры парадигмальной трансформации сквозь 

многообразие конкретики случайностей выступают закономерности самого 
перехода и наступающей эпохи. Вместе с тем, крайне важно увидеть не 
только общую логику истории, но и особенности конкретных условий 

преобразований, формирующие окончательную канву возможностей и угроз, 
потенциала и действительности. Генерализующая и выстраивающая 
конечный вектор изменений роль может принадлежать и миру восприятий и 

интерпретаций. Принятие идеала воздействует на действительность, 
виртуальность формирует реальность – в определѐнных пределах. Вместе с 
тем, динамика социально-политических движений существенно зависит от 
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соотношения сил, характера активности противодействующих сторон и их 
союзников и т.д. Соответственно, истина не всегда логична. Происходит 
всякое. В частности, «записи Деркача» и «свидетельства Жвании» 

подтвердили, конкретизировали и дополнили информацию о подготовке, 
проведении и последствиях общественных процессов. И теперь, чтобы 
заместить открытую гражданскую войну и избежать еѐ масштабов, тлеет 

прокси-конфликт, ширятся и отвердевают линии разломов [2-6]. 
Всемирный исторический процесс обнаружил очередной период 

форсированных преобразований парадигмального уровня, радикально 
меняющих условия человеческого общежития. Переходный период 

расширяет диапазон решений. С одной стороны, перед человеком возрастает 
потенциал выбора – вплоть до тяги к «бегству от свободы». Конкретика 
рождения отнюдь не обрекает на определѐнную жизненную дорогу. Каждый 

может получить возможность отбирать из калейдоскопа эпох, мозаики 
подходов и мировоззрений близкое именно ему. С другой стороны, нарастают 
и отчуждающие силы [7-9]. Причѐм вместе с ядром общественного богатства 

они смещаются к духовной жизни, на переходном и начальном этапах эпохи – 
к интеллектуальным творческим способностям. Соответственно, на переднем 
плане конкуренции (и воздействия) – информационные факторы. Например, 
ныне ситуация и динамика общественных процессов в США выступает 

важнейшим фактором перемен: с одной стороны, это государство остаѐтся 
мощнейшим и влиятельнейшим актором на международной арене, соответ-
ственно внутриамериканские события проецируются на действительность в 

прочих странах, с другой, – характер социально-политических потрясений 
вынуждает тем или иным образом отталкиваться от них, проводя собственные 
изменения. При этом все стороны конфликтов активно применяют агита-

торско-пропагандистский арсенал. Между тем, протестное движение так же 
многолико, как и сонмы реальных конфликтов, обогащаясь глобальной, 
разноуровневой региональной и национальной конкретикой и вбирая многие 
потоки. Однако, в пѐстром ворохе разнообразий проявляются и закономер-

ности, и основные модели, и диапазон отличий [10-15]. Так правомерно ли 
констатировать как доминирующую тенденцию в США и сегодня широкий 
революционный подъѐм, оформляющий накопленный «гнев народа против 

угнетателей», или же «борьбу за привилегии», умело оркеструемую ловкими 
манипуляторами и обостряемую предвыборным противостоянием? 

В рамках переходного периода определяется соотношение сил в структу-

рировании общественных противоречий, то, в чьих интересах и кем будут 

осуществляться перемены. Сущность процессов, наполняющих переходный 

период, связана с противоборством различных вариантов дальнейших измене-

ний, идеалов и моделей будущего, а не только отмиранием прошлых страте-

гий и нарождением грядущих. Возникают новый геостратегический порядок, 

модели развития и взаимодействия, которые ищутся в диапазоне от восстанов-
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ления архаики империй и резерваций неокастовости общества до радикаль-

ного усиления народовластия, самоуправления, суверенитета [16-18]. На этой 

фазе трансформаций общества интенсивно распространяются зоны гибридных 

взаимодействий, размывая однозначность организационных правил и усили-

вая тенденции децентрализации общественного управления, фрагментации 

огромных структур, повышения гибкости распределения деятельности и 

стратегического партнѐрства, а значит, обостряя противоречия. Конкурируют 

факторы объективные и субъективные, закономерные и случайные, уникально 

невозвратимые и циклично повторяемые. Вместе с тем, нельзя точно 

оценивать происходящее и установить конкретный диапазон открывшихся 

возможностей и угроз в отрыве от исторического контекста процессов. 

Переходность нашего времени многослойна. Вульгарные трактовки «граждан-

ского общества» и так абсолютизируют пользу дробления интересов, а 

переходный период дополнительно повышает градус конфликтности. И здесь 

для оптимизации ресурсных баз социализации / аккультурации крайне 

существенно видеть переплетение наполнения происходящих процессов из 

совершенно различных источников. В частности, отличны (порой, карди-

нально) камертоны событий из фундаментального ряда, отражающего 

коренные противоречия, а также сугубо актуальных, зачастую – вполне 

конъюнктурных решений. Органичному движению вперѐд свойственно 

преодоление однобокости подходов в пользу стереоскопичности, объѐмности 

понимания явлений и процессов с голографичностью миропонимания. 

Так, под спудом предвыборного партийного противоборства проступают 

контуры долгосрочных последствий кардинальных перемен, а то и демонтажа 

привычной и создания новой общественной системы. Шквал протестных 

движений на Западе (особенно в США) вновь обратил внимание на то, что 

крайне неэффективная модель государственного порядка и общественного 

устройства существует за счѐт многовекового обирания остальных народов 

(часто – с геноцидом коренного населения и носителей более гуманных 

альтернатив). Масштабная коррупция, бюрократизация, тотальность контроля 

и растущий раскол на «верхи» и «низы», давно ставшие визитной карточкой 

Запада неизбежные черты перезревшего (и потому занимающегося 

социальным каннибализмом) общества. В очередной раз стало очевидным 

несоответствие господствующих форм общежития требованиям как 

безопасности, так и развития. Одновременно эпидемией дополнительно 

выявлены иммунные силы каждой из общественных систем. И здесь 

очевидная опасность – диктатура радикалов, опирающихся на конкурирую-

щий культурно-цивилизационный мир и ему служащих. В частности, это 

может стать угрозой для сбалансированного развития государствами 

внутреннего и внешнего курса, что позволило бы органичное повышение 

эффективности выдвижения круга задач и средств их достижения. 
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PHILOLOGY AND LINGUISTICS 

Дворницька Н.І., 
доцент, к.філол.н., доцент кафедри слов’янської філології  

та загального мовознавства Кам’янець-Подільського  
національного університету імені Івана Огієнка,  

Україна, м. Кам’янець-Подільський 

ЕЛЕМЕНТИ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ  

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Очевидно, що вся система мови, її будова, склад в даний час є 

результатом всієї попередньої історії, всього попереднього розвитку і, 

навпаки, «этим механизмом в известное время обусловливается дальнейшее 

развитие языка» [3, с.1]. 

Саме тому надзвичайно актуальним для сучасного стану мовознавства є 

вирішення проблем саме історичної мовної динаміки, що дозволить виявити 

закономірності розвитку мови в цілому, еволюцію окремих елементів, 

закономірності основоположних та окремих процесів в мовній системі. 

Ідея динамічного підходу до системного вивчення мови, запропонована 

видатним лінгвістом І.О. Бодуеном де Куртене, до недавнього часу нерідко 

піддавалась сумнівам. Науковий авторитет Ф. де Сосюра не дозволяв ставити 

під сумнів висунуту свого часу ученим тезу про те, що мовні зміни в діахронії 

носять одиничний та випадковий характер і, відповідно, мова як система може 

досліджуватись лише в сфері синхронії. Суперечливість даного ствердження 

найбільш очевидна в словотворенні та лексикології, під час аналізу ряду 

лексичних процесів, оскільки утворення нових слів та їх подальше 

функціонування «в своей сущности исторично... и имплицирует 

представление о процессе» [7, с.17]. 

Діалектичний взаємозв'язок синхронного та діахронного підходів до 

явищ та процесів в лінгвосистемах обґрунтовує «единственно верный 

принцип рассмотрения языкових явлений» [5, с.11]. Оскільки діахронія 

передбачає дослідження закономірностей розвитку мови, що ґрунтується на 

порівнянні синхронних зрізів як однієї мови, так і кількох лінгвосистем в 

історичному аспекті, видається цілком очевидною доречність використання 

порівняльно-історичного методу під час різноаспектних лінгвістичних 

досліджень та в процесі вивчення іноземних мов. Абсолютно очевидно, що 

саме порівняння мовних фактів (особливо генетично споріднених 

лінгвосистем) значно полегшує вивчення та викладання іноземних мов. 
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Історичний аспект співставлення, порівняльне спостереження над елементами 

генетично споріднених мов дозволяє зрозуміти особливості їх формування, 

розвитку, функціонування, поглиблює процес аналізу, робить його науково 

обґрунтованим, цікавим. 

Даний підхід видається істинно науковим, оскільки дозволяє не тільки 

фіксувати та описувати мовні явища, але й пояснювати їх, виявляючи 

причини, закономірності та тенденції еволюції. Для успішного дослідження 

застосовується етимологічний аналіз у поєднанні з текстологічними 

екскурсами у порівняльному аспекті, що в останніх наукових працях 

визначено як принцип генетичної об'єктивності. 

Актуальність даної статті полягає в спробі продемонструвати доцільність 

порівняльно-історичного аналізу в процесі дослідження мовних явищ на 

різних рівнях лінгвосистем, що викладаються як іноземні. 

Мета статті полягає в демонстрації застосування методу в процесі 

лінгвістичного аналізу деяких лексичних явищ, зокрема міжмовної 

енантіосемії, в аспекті порівняння даних різних мов на основі етимологічного 

аналізу. 

Цілком доречним видається порівняльно-історичний аспект вивчення 

одного з найцікавіших явищ в лексиці індоєвропейських мов – енантіосемії, 

що передбачає розвиток у слові антонімічних значень, їхню поляризацію 

(розвиток двох слів з однієї лексеми). Енантіосемія, що може розвиватися як в 

одній мові, так і в різних лінгвосистемах, демонструючи бінарність 

протиставлень, єдність протилежностей, з точки зору лінгвістичних процесів 

ще раз доводить (на основі етимологічного аналізу) спільність походження 

різномовних лексем. 

Так, індоєвропейська лексема *ghostis ("чужий", "іншоплеменний") 

трансформується в латині в іменник hostis ("ворог"), в німецькій мові – в 

лексему Gast ("гість", "запрошений"), в українській лінгвосистемі – гість, 

відповідно, в російській мові – гость, польській лінгвосистемі – gosć тощо. 

Тобто процес міжмовної енантіосемії призводить до того, що відпочаткова 

сема "чужий", спільна для всіх індоєвропейських мов, поступово 

розвивається, диференціюючись у два протилежних значення. Отже, давня 

мова (а, відповідно, наші пращури) передбачала, що "чужий" – це той, з ким 

можуть сформуватися відповідні (доброзичливі, гостинні або ворожі) 

стосунки. Давня лексема (як і давні поняття й світосприйняття) демонструють 

спільність походження не тільки мови, але й ментальності праіндоєвропейців, 

що поступово (в процесі еволюції) набуває специфічних рис. 

Заслуговує особливої уваги історія праслов`янської лексеми *rekti, 

основна сема якої пережила процес енантіосемії в різних слов`янських мовах. 

Так, в старослов’янській мові формується дериват рҍчь зі значенням "слово, 

промова"; відповідно – в болг. – реч "слово", сербохорв. – риjеч "слово", 
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чеськ. – reć" слово", слвц. – reć "слово", в.-луж. – reć "слово", але – в 

українській лінгвосистемі лексема річ означає "предмет, річ", відповідно, й в 

польській мові іменник rzecz функціонує в значенні "предмет, річ". 

Завдяки етимологічному аналізу в аспекті порівняльно-історичного 

дослідження співставляємо цей лексемний ряд з лексемою мови санскрит 

*rekayati, що мала глибоке дихотомічне значення "впорядковувати, наводити 

лад, умовляти, творити", тобто відпочатково об’єднувала бінарні значення 

"слово/діло". 

Представлений аналіз яскраво ілюструє давню лінгвофілософську 

концепцію про те, що мова, як і прадавні письмена, є божественним 

творінням, одкровенням Вищого Логосу. Читаємо в Біблії: "Скрижалі були 

справою Божою, а письмена, начертані на скрижалях, були письменами 

Божими" (Ісход. 22, 15). Означена концепція стверджує, що звук мови є кодом 

Всесвіту, в ньому закладено вищий сенс й вищу енергію творіння й безсмертя. 

Відповідно, слово та звук мали чудодійну силу творіння, відродження й 

знищення. 

Можливо, саме цим слід пояснити, що лексема *rekayati споконвічно 

мала бінарне значення "слово/діло", яке давніми сприймалося як єдине 

поняття, а для сучасної людини стало антонімами. 

Бінарність означеної лексеми, дихотомічність поняття доводять дані й 

інших мов, мертвих й сучасних живих. Наприклад, д.англ. cheatta "предмет, 

річ", але сучасне англ. chat "балачки"; хет. memiia "предмет, річ", але водночас 

"мова, слово"; вірм. ban "слово", але також "предмет"; нім. dingen "говорити", 

але Ding "предмет, річ". 

Дослідження доводять, що порівняльно-історичний аналіз є ефективним 

при вивченні не тільки лексичних явищ в різних мовних лінгвосистемах. 

Даний метод дає очевидні результати під час дослідження граматичних 

трансформацій, формування акцентологічних та орфоепічних особливостей 

лінгвосистем. Порівняння означених явищ в історичному аспекті поглиблює 

процес навчання іноземним мовам, оскільки дозволяє не тільки фіксувати та 

описувати мовні явища, але й пояснювати їх, виявляючи причини, 

закономірності та тенденції еволюції. 
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Variation is inherent in all levels of language, including syntax. Syntactic 

variation sometimes models in similar ways on phonological variation with the 

frequencies of certain linguistic variants. However, there are other cases of 

syntactic variation, that deals with more indirect social embedding variation. 

Unlike phonological variation, syntactic forms may have discourse functions that 

are identically accomplished by a great number of linguistic forms, drawn not 

only from morphology and syntax but also from other components of language. 

By using syntactic variants, the same content can be conveyed in different 

syntactic ways.  

It should be noted that the grammatical form of a sentence is a combination 

of formal-syntactic and intonation aspects. The same grammatical form can also 

be represented in different variants due to the intonation. 

K.M. Abdullayev notes: “... the derivative part separated from the initial 

variant is accompanied by additional semantic-grammatical tension. ... this 

additional stress, ... the additional load creates a mismatch between the subject 

and the predicate. And this discrepancy is overcome by the constitutional factor. 
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The constitutive factor gives a strong impetus to the formation of different 

sentence structures, and it is possible to accompany the specific nucleus and 

periphery of a certain type of semantically identical sentences” [1, p.17].  

Models, in contrast to their variants, differ from each other in essential and 

important features. Under the notion of “model of a compound-complex 

sentence”, a relevant and regular connection of permanent elements (i.e. main 

clause and subordinate clause and also subordinating conjunction) is meant. 

For A.M. Mukhin a syntactic model is “an abstract theoretical model that 

reflects the structure of a syntactic unit, i.e its components and the connection 

between them” [2, p.34]. 

According to the criterion of language – speech, the main language features 

of the models are the main composition and constructive-syntactic relations of the 

members. However, features of variants include changes in the speech patterns, 

such as changing the purpose of communication, segmentation, word order, 

rearrangement of the clauses within complex sentences, intonation, actual 

division, expressive and stylistic tones, and so on. Models differ in modeled 

features, while variants overlap in modeled features and differ in non-modeled 

features. Thus, transformation and derivation contribute to the variation of 

syntactic units in all cases, and the invariant model can be expanded or shortened 

(elliptic sentences) regardless of the rules of transformation and derivation. The 

expediency of choosing this or that model in the speech act is determined by the 

purpose of communication on the one hand, and the potential possibilities of the 

grammatical form on the other. 

E.x. He refuses to take action because he is extremely scared. The 

transformation of this sentence will be:  

If he wasn’ t extremely scared he wouldn’t refuse to take action. Its 

derivative will have an additional tension or load: 

He refuses to take action only because he is extremely scared.  

Most of the models of subordinate clauses differ in poly-variation, the 

predominant variant is distinguished between the variants.  

One of the changes that cause variation in compound- complex sentences is 

the rearrangement of subordinate clauses. The order of their components (main 

and subordinate clauses) is conditioned by the characteristics of the connectors. 

There are two types of compound-complex sentences according to the way 

they can be rearranged. 

1) flexible structures that allow for several variants of the sequence of 

components (subordinate clause in preposition, interposition and postposition). 

For example, adverbial clauses of time, condition and cause are flexible 

structures. In the following sentences adverbial clauses of cause are used in 

a) preposition b) interposition and c) postposition. 
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a) Since you’re innocent, you have no real reason to be frightened – 

although you’re sorry, of course. (Dreiser T. An American Tragedy. Volume II, 

Foreign Languages Publishing House. 1951. p.175) 

b) One day, because the days were so short, he decided to give up algebra 

and geometry.  

c) It all happened because Barbara got lost. (Cecelia Ahern. The book of 

tomorrow. Harper Collins Publishers Ltd. 2012. p. 29) 

In flexible compound- complex sentences, the sequence of components 

follows from the communicative purpose of the sentence. The sequence of 

components of a flexible structured complex sentence expresses actual division as 

the sequence of words in a simple sentence, as the phrase that corresponds to a 

certain communicative purpose of the sentence. But there are some cases when 

the rearrangement of the clauses depends on the semantics. For example, disjuncts 

cannot be rearranged because they show the speaker’s attitude and are not fully 

integrated into the clausal structure. 

E.x. I have no money in my bank account, because I checked this morning.  

Susan didn’t leave home early, because I checked. 

2) inflexible structures whose components cannot be rearranged. 

Adverbial clauses of result and generally object clauses are the examples of 

inflexible structures in which the position of a subordinate clause is stable in 

postposition.  

E.x. I was so tired that I could hardly speak. 

Everyone knows that water boils at one hundred degrees. 

While the diversity of variation is great, there seem to be boundaries on 

variation. 
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Война ненавист на народам мира, так как страх, что однажды, по злому 

умыслу каких-нибудь милитаристов, их страны могут стать ареной 

истребительной войны, все ещѐ стоит на повестке дня. Но, есть люди, как и  

солдаты, чья деятельность связана с войной – это военные корреспонденты, 

журналисты и операторы. И эти люди, будучи участниками боевых 

действий обращаются к теме войны в своих очерках, повестях, стихах и 

публицистике. Авторами современной военной художественной публицис-

тики являются Джереми Боуен (Jeremy Bowen) и Стив Колл (Steve Coll). 

Яркие, насыщенные реальными военными эпизодами, динамичные в 

напряжѐнном повествовании художественно-публицистические произведе-

ния Джереми Боуена, которому пришлось в качестве корреспондента ББС 

стать свидетелем войны в Заливе, Афганистане, Чечне, Багдаде, а также на 

Балканах и Иерусалиме, с фронтов которых он систематически передавал 

информацию. В 2005 году будучи корреспондентом ББС на Ближнем 

Востоке, со всех огневых позиций ему пришлось передавать сообщения и на 

телевизионных фестивалях в Нью-Йорке и Монте Карло, он был удостоен 

премий. Внезапная смерть друга на войне и рождение его первенца 

послужило радикальному изменению его восприятия войны и он решил свои 

впечатления и события с «горячих точек» описывать в художественной 

форме. Будучи свидетелем кровопролитных войн, он не меняя названия 

населѐнных пунктов, личных имѐн словно репортажи с фронтов войны, 

создаѐт живые картины боевых действий и объектом его пристального 

внимания становится человек, вольно или невольно, вовлеченный в эту 

бойню. 

В «Военных повестях» (War Stories) автор превосходно показывает 

насколько безвольны исполнители военных замыслов. Они простые солдаты 

значат гораздо меньше, чем самый ничтожный винтик их воинских снарядов 

и машин, которым даже не доверили точного маршрута передвижения. Они, 

как и вспомогательные инструменты, используются на случай отказа 

техники. Слепо повинуясь приказу, ни о чем не спрашивая, просто 

выполняют «поставленную задачу». Автора интересует духовный мир 
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среднего американца, он стремится показать и как он воспринимает 

происходящее, и как ведѐт себя он в ситуациях столь обыденных в условиях 

войны, что участники этих событий их просто не замечают. Война не бывает 

без жертв, а в условиях применения оружия массового истребления обора-

чиваются зачастую трагедией всего народа. И эта тема нашла своѐ отраже-

ние в занимательном, художественно цельном, социально значительном 

повествовании о войне. Ценным в этом произведении является то, что все 

написанное – воспоминания автора, чувства и переживания бойцов, 

наблюдения, факты из жизни людей на войне, переданные документально 

точно, чаще в художественной обработке. В первом рассказе «Пролог» 

(Prolog), где описываются события, происходящие во время израильско-

ливанской войны, автор описывая последние дни завершения военной 

эскалации, так описывает празднование победы жителями: «Мальчишки 

освещали фонари и телеграфные столбы, где были жѐлтые флаги Хесболлы. 

Женщины визжали от радости и забрасывали рисом всех своих героев в 

униформе улюлюкивая» [1, с.XV]. 

Общее ликование, празднование победы повсеместно, в каждом шаге 

солдат чувствуется безмерная радость победы и вдруг: «За горящим 

пламенем травы, я увидел загоревшийся Мерседес, от которого в воздух 

поднимался чѐрный дым. А в следующую секунду Абид стал выбираться из 

окна автомобиля. Его одежда горела, тело застряло в окне и когда он упал 

головой вниз на дорогу, то за холмом его уже было не видно» [1, с.XVI]. 

Абид был мѐртв и это в тот день, когда все праздновали победу. Два 

оставшиеся живыми друга, говорят о нем, о его семье и детях, которые уже 

готовятся к встрече с ним. «Я думаю о Абиде и его семье. Я спрашиваю 

себя, что я скажу его жене,его трем сыновьям подросткам». Говоря о семье 

Абида, о его детях он упоминает о их восторге, когда они узнали о 

возвращении отца. Друг так переживает за членов семьи Абида, что его 

собственные кажутся ему ничтожными. Сопереживания героя, его 

отношение ко всем участникам жестокой войны и к людям, которые даже 

находясь далеко от военных действий, по воле судьбы страдающих от еѐ 

последствий переданы убедительно. 

В повести «Ливан, 2006» (Lebanon, 2006) наоборот, описываются 

события начала войны. Дом отдыха на побережье, солнечный день, казалось, 

ничто не предвещает беды. Но внезапная бомбардировка города ставит 

точку счастливой жизни. На фоне военных действий, повествуется о любви 

молодых людей, у которых много планов на будущее, но увы, им не 

суждено свершится, война внесла свои коррективы и не пощадила и их 

любовь. 

В повести «Сумасшедший» (Crazy) автор повествует об операторе Роби 

Райте, который к музыке «Crazy» сделал видеоролик из фото и видео 
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материалов, снятых в Сараево. «Снимки были, что называется «крутыми». 

Так, мы в пресс-центре Сараево их называли, потому, что люди на них как в 

кошмарном сне: дети в крови, мужчина, идущий по зимней улице, крепко 

прижимая оторванную руку внука, не останавливаясь и едва взглянув на 

тело в бассейне полном жижей. Это были эпизоды войны, которые 

пожирали страну, да и нас тоже; ужасные фото, но они мне нравились, 

потому, что в них была правда о городе, без которой я не представляю себе 

жизни» [1, с.1]. 

Так он видит окупированный город: «Суета в городе, где по 

развороченным тротуарам с воем носятся машины противника и толкает о 

булыжники коварный их сапог, чужеземная речь повсюду, которая 

вспугивает даже птиц. А город, ночами молчит, ограбленный и 

оскверненный, молчит, суровый и не покорный, глубоко затаив обиду к 

своему разрушителю. А израненный город еще крепче приник к родной 

земле и дышит суровой ненавистью» [1, 150]. Автор описываетздания 

города, разрушенные и приведѐнные в запустение, библиотеки с 

сожженными книгами и главное жителей, которые редко появляясь на 

улицах своего города, проходят опустив глаза,как тени,не здороваясь и не 

замечая знакомых. Город зовѐт к мести за растрелянных мирных жителей, за 

бомбардировки школ, за уничтожение их святынь. Боуен так пишет о войне: 

«Я не сумасшедший, но иногда, на войне чувствую себя сумасшедшим. Я 

люблю, рискуя жизнью, получать достоверную информацию, как 

сумасшедший. У меня часто спрашивают,почему я и другие журналисты 

идут на войну и в другие «горячие точки», ставя под угрозу свою жизнь. Я 

понял, что у каждого своя личная причина, а эта книга о войне-моя попытка 

ответить на ваш вопрос. Мне хочется самому увидеть происходящее и я 

считаю, что это наивысшая форма журналистики. Я ненавижу убийства,но 

если это происходит, я хочу быть свидетелем этого и хочу, чтоб в руках у 

меня была камера, но побывав на двенадцати войнах, я понял, что нельзя 

оставаться равнодушным видя ежедневно смерть и разрушения. И ты 

сходишь с ума. И самое ужасное это то,что мне нравится идти по дорогам, 

где стреляют и я скучаю по небу, обьятому дымом, несмотря на то, что 

война унесла жизни моих товарищей и меня могла убить не раз. Военные 

репортажи дали мне возможность прожить самые удивительные мгновения 

жизни, сделать карьеру, стать хорошим журналистом и почувствовать себя 

нужным. Я пытался осветить самые тѐмные места на планете. Я думал, что 

это надо кому-то делать, а я могу это делать лучше всех» [1, с.3]. 

Далее он опять возвращается к этой теме: «Я знаю война развращает, 

потому как она развратила меня. Это история любви, которая пошла не так... 

Я был страстно влюблѐн в свою профессию, страстно желая делать 

репортажи с войны [1, с.3]. Так он говорит о выборе своей профессии,но 
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потом он отмечает, что война – это уничтожение и эпицентр трагедий. «Не 

хочу, чтоб чья-то катастрофа стала моей удачей [1, с.31]. И как бы отвечая 

на это, в повести «Военное средство» (The War Drug) после смерти одного 

из его товарищей, на его могиле он задаѐт его дочери вопрос: «Какой бы 

вопрос ты задала отцу, если бы у тебя была такая возможность?» На этот 

вопрос девочка отвечает коротко: «Отец, зачем ты это сделал?» [1, с.53]. 

В Америке, как и всюду, есть люди у которых отношение к войне 

диаметрально отличаются друг от друга. В повести «Военное средство» 

местом военных действий становится Эль-Сальвадор 1989 года перед 

читателями повести проходит целая вереница молодых солдат, которые 

считают войну симбиозом развлечения и риска, волнения и адреналина – и в 

этом цель их миссии. У каждого своя миссия и это помогает репортерам с 

фронтов не обращать внимания на недостатки, так как тебя могут убить в 

любую минуту [1, с.54]. Ведь не секрет,что духовное обнищание с особой 

силой проявляется в экстремальных ситуациях и в данном случае оно 

появляется в моральном разложении этих солдат.О них автор говорит,как об 

«опустошенном поколении», потому что их сознание отравлено идеями 

человеконенавистничества и ими движут низменные инстинкты. Образы 

очерчены ярко, сюжетная линия острая и обличительная. 

Иракская война, свержение Саддама Хусейна стали темой повести «Все 

смертны» (All flesh is Grass). В этой повести автор затрагивает 

политическую подоплѐку происходящих событий и свержение лидера, как 

следствие этих событий. Здесь же он говорит об этических и нравственных 

вопросах при смене власти, передаѐт настроения народа, уделяет внимание 

неприемлемым нормам морали поведению солдат. Подчеркивает, что 

исламский фактор, который так волнует европейцев, может обернуться 

против них. Хроника военных преступлений раскрывает долго скрытые 

настроения народных масс. 

В повести «Взаимосвязанный мир» (The Wired World) автор опять 

возвращается к теме войны в Заливе,жертвами которой стали как дети, 

которые быстро повзрослели, так и старики, в глазах и морщинах, которых 

видны следы войны. 

«Не мечтай» (Don't Dream Dreams) так называется повесть, где описаны 

события в Боснии и Сараево. В деревне Мостар в Боснии были убиты все 

мусульмане и автор обращает внимание на особую жестокость истребления 

людей, особенно детей, которые замѐрзли в снегу. «Через несклько лет, 

после этих событий, я захотел написать о детях, которые погибли в снегу и я 

ещѐ раз был ошеломлен материалом, отражающим насилие» [1, с.220]. 

Семьи, вынужденные бежать с родных мест, превратности войны и гибель 

людей все, что бывает на самой жестокой войне пришлось пережить людям 

этого региона и автор говорит об этом весьма откровенно. 
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Главная тема произведений Стива Колла (Steve Coll), удостоенного 

Пулитцеровской премии в 1990 году – это война и еѐ участники. Привлекая 

обширный документальный материал, строго следуя фактам, произведения 

С.Колла привлекают читателя достоверностью описания и простотой 

восприятия. Почти за каждым образом можно разглядеть реальный 

прототип. Стремительность действия, энергичный стиль повествования, 

выразительная авторская интонация – эти приемы отличают С.Колла. 

«Война духов» (Ghost Wars), также удостоенная в 2005 году 

Пулитцеровской премии, богата яркими событиями, где поход – особое 

задание, каждый шаг – риск быть убитым и постоянное максимальное 

напряжение нервов. «В 1980 году Советские войска при поддержке 

правительства Афганистана вели войну с повстанцами, которых они 

называли «духами», а секретная служба американской разведки, спонсируя 

«Исламский джихад» протистояла им» [2, с.17]. События данного периода, 

насыщенные драматическим моментами, самыми трагическим ситуациями 

С.Колл описывает без ложного пафоса. После Второй Мировой войны на 

Ближнем Востоке за господство в этом регионе, и в частности за получение 

доступа к «чѐрному золоту», все ещѐ продолжается война, начатая ещѐ в 

прошлом веке. Пользуясь историческими фактами, Колл приоткрыл 

механику провокаций, сговоров, подкупов и приход Бен Ладена на 

политическую арену, и создание сети террористических организаций. 

Отдельные эпизоды в книге Колла – не художественный домысел автора: 

образы героев переплетаются с историческими фигурами, авторские 

отступления – с подлинным документами. В «Войне духов» он как бы 

синтезирует все ранее написанное им о войне. Все действия героев в его 

произведениях говорят сами за себя, а вместе создают обобщений образ 

человека на войне. Авторы не дают конкретного ответа на вопрос о том, как 

предотвратить войну, их задача ознакомить читателя с современным 

положением в мире и самим отличить художественный домысел от 

действительности. 
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Трумко О.М., 
к.філол.н., наукова співробітниця 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
Національного університету «Львівська політехніка», 

Україна, м. Львів 

РОЗВИТОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Знання української мови як іноземної на рівні В1 – це вміння 

розгорнуто спілкуватися у повсякденних ситуаціях. Для цього викладачеві 

потрібно сформувати навички, які дозволять іншомовцеві висловлювати 

власну думку і погляди, згоду / незгоду з думками інших, пояснювати свою 

позицію, описувати / характеризувати людей, місця, предмети, події та дії, 

давати інструкції, передавати власні почуття і ставлення до фактів, подій, 

дійових осіб і їхніх вчинків, будувати плани та робити висновки [3, с.43]. 

Жанри, які опановують на цьому рівні: розповідь, опис, рецепт страви, 

інструкція, характеристика, виступ тощо. Це означає, що іншомовець пови-

нен оволодіти навичками монологічного мовлення – вміти формувати зв’яз-

не і безперервне висловлювання, адресоване одному / декільком співрозмов-

никам, з метою передати інформацію, вплинути на інших людей, переконати 

їх у правильності свої висловлювань чи домогтися зміни позиції [1, с.47].  

Таким чином, розвиток монологічного мовлення є одним з основних 

завдань сучасної лінгвопедагогіки, а основними напрямами роботи 

викладача для його реалізації є: «1) приділяти достатню увагу опановуванню 

студентами монологічним мовленням; 2) великими темпами розширювати 

лексичний словник студента (з метою побудови монологічного висловлю-

вання на наступних ступенях навчання); 3) вчити будувати висловлювання, 

використовуючи активний словник; 4) завчасно попереджувати труднощі в 

оволодінні монологічним мовленням; 5) здійснювати підхід до навчання 

монологічного мовлення як до вміння зв’язно і логічно викладати свої 

думки; 6) правильно організовувати навчання монологічного мовлення, 

пам’ятати, що воно є компонентом діалогічного мовлення (якщо студент 

вміє самостійно зв’язно будувати своє власне висловлювання, то йому буде 

легше будувати висловлювання в діалозі)» [4, с.195]. Слід враховувати, що 

монологічне мовлення є композиційно складним, вимагає логічного, послі-

довного та ґрунтовного викладу думки, важливим є дотримання граматичних 

правил. 

У методиці навчання монологічного мовлення виокремлюють два 

шляхи: «шлях зверху» і «шлях знизу».  
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«Шлях зверху» передбачає на першому етапі ознайомлення студентів з 

текстом шляхом прочитання та виконання завдань (відповісти на запитання, 

скласти план, відновити порядок речень, переказати тощо), а на другому – 

передачу змісту тексту (від однієї особи), зміну ситуацій.  

«Шлях знизу» означає, що в основі навчання лежить речення, яке 

відображає елементарне висловлювання: студенти поступово висловлю-

ються на визначену тему, далі встановлюються текстові й логічні зв’язки 

між реченнями, складається монолог [2, с.466]. 

Ефективними методами формування навичок монологічного мовлення є 

переказ прочитаного чи почутого тексту, виголошення доповідей, 

підготовка презентацій та виступів, що дозволить сформувати базу мовних 

формул, які можна вживати в майбутньому.  

Ще одним дієвим методом є розповіді, тому варто моделювати 

різноманітні комунікативні ситуації, де іншомовці можуть формулювати 

висловлювання на певну тему, описувати певну ситуацію чи зображення 

тощо. 

Традиційно на заняттях студенти розповідають про себе, країну, з якої 

вони приїхали, свою сім’ю; описують власну зовнішність чи зовнішній 

вигляд друга; характеризують помешкання, туристичні місця країни, де вони 

проживають / України; розповідають про особливості національної кухні, 

улюблені страви та способи приготування; передають інформацію про 

особливості святкувань державних і релігійних свят, звичаї, традиції тощо. 

Викладач може просити студента розповісти про улюблений фільм (актора / 

акторку), музику (виконавців) чи розпитати, яких правил поведінки треба 

дотримуватися, наприклад, у театрі, чи як правильно організувати свою 

подорож.  

Також можемо обговорити робочий і вихідний день студентів, 

розпитати про їхні плани на рік / місяць / тиждень / день, мрії. Просимо 

студентів скласти резюме чи розказати, що потрібно для успіху в обраній 

професії. 

Ефективним в аудиторії може бути формування творчих, дискусійних 

завдань. Наприклад, під час розмови про робочий день можна 

запропонувати таке завдання: «Порадьте: що робити, щоб усе встигати?», 

обговорюючи дозвілля та відпочинок, запропонуйте поміркувати над таким 

питання: «Чи може хобі стати нашою роботою?», а вивчаючи тему 

«Ресторан, кафе» сплануйте святковий обід (складіть список продуктів, 

розкажіть про сервірування столу та процеси приготування їжі, запросіть 

гостей). 

Сьогодні актуальним є питання здоров’я, тому обговорення правил 

поведінки під час пандемії викликає зацікавлення. Студенти активно 

обмінюються думками щодо проблем, які виникли в них під час 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 4 (9). 2020 
 

23 

 

дистанційного навчання, діляться своїм досвідом, розповідають як зміцнити 

імунітет та ін. Дискусія на тему «У здоровому тілі – здоровий дух» теж 

дозволить вдосконалити навички говоріння в іншомовців. 

Важливі креативні комунікативні завдання. Наприклад, «Уявіть себе 

власником крамниці. Розкажіть, якою вона буде», «Розкажіть про будинок 

вашої мрії» тощо. 

Отже, розвиток навичок говоріння є одним з основних завдань у курсі 

української мови як іноземної. Вміння висловлювати свою думку, 

розповідати про себе та навколишній світ є дуже важливим, тому особливу 

увагу варто зосередити на завданнях, що дозволяють розповідати, 

переказувати, розмірковувати чи дискутувати. 
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MODERN TRENDS IN STEM EDUCATION DEVELOPMENT  

IN UKRAINE: ANALYSIS OF REGULATORY DOCUMENTS 

Nowadays one of the main areas of modernization and innovative development 

of Science, Technology, Engineering and Mathematics education is STEM-oriented 

approach to teaching and learning, which promotes engineering professions among 

children and youth, raising awareness of opportunities for their careers in 

engineering and technology field, formation of strong motivation for learning 

disciplines on which STEM-education is based. 

STEM education is a category that determines the appropriate pedagogical 

process (technology) of formation and development of mental-cognitive and 

creative qualities of children and youth, the level of which determines their 

competitiveness in the labor market: ability and readiness to solve complex 

problems, critical thinking, creativity, cognitive flexibility, cooperation, 

management, implementation of innovations. STEM education is based on the 

interdisciplinary approaches to the study of phenomena and processes of the 

surrounding world, solving problem-based tasks. 

The main goal of STEM education in Ukraine is to implement public policy 

taking into account new requirements of the Law of Ukraine “On Education” on 

enhancing development of scientific and technical direction in educational and 

methodological activity at all educational levels; creating a scientific and 

methodological basis for improving creative potential of youth and professional 

competence of faculty. 

The key competences of the concept of the “New Ukrainian School” 

(communication in state and foreign languages, mathematical literacy, competence 

in Science and Technology, ICT and digital literacy, lifelong learning, social and 

citizenship competence, entrepreneurship, cultural, environmental literacy and 

healthy lifestyle) have become an inalienable component of the system of STEM 

education, creating a basis for successful self-realization of the individual both as a 

specialist and as a citizen [1]. 

On August 5, 2020, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Concept 

for the Science and Mathematics Education (STEM Education) Development till 

2027. According to the Concept, development of STEM education is a basis for 
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competitiveness and economic growth of our country, formation of new 

competences of citizens, training of new generations capable of learning, 

developing and using new technologies. The Concept is aimed at modernization and 

large-scale implementation of STEM education at all components and levels of 

education; establishing partnerships with employers and research institutions [2]. 

The priority areas of STEM education development are: 

• development of Science, Mathematics, Technology and Information 

educational fields, scientific and technical creativity, entrepreneurship, formation of 

critical thinking and ethical norms of scientific-technical activity in students; 

• development of innovative training programs, in particular for students 

majoring in Sciences, and professional development programs for teachers, taking 

into account the needs of the labor market; 

• expanding and strengthening partnerships between education institutions and 

employers; 

• popularization of STEM education; 

• promoting gender equality in Science and Mathematics education (STEM 

education) [2]. 

According to the regulatory documents, in order to improve STEM education 

in Ukraine a number of problems should be solved: enhancing professional 

development of Science and Mathematics teachers, improving content of education, 

overcoming inconsistency between the content of the subjects of Sciences and 

Mathematics cycles and modern requirements, as well as imbalance of the volume 

and content of the educational programs; increasing teachers’ wages and social 

security; creating appropriate conditions in education institutions for teaching 

STEM subjects; enhancing quality of textbooks in Sciences and Mathematics; 

creating equal opportunities to learn STEM subjects for various categories of 

students, including those living in rural areas and children with special educational 

needs. 
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ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ УЧИТЕЛІВ  

СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Професійна діяльність педагогічних кадрів є неперервним процесом 

розв'язання освітніх завдань, спрямованих на розвиток особистості дитини. Її 

ефективність значною мірою визначається сформованістю ціннісних 

орієнтацій педагога. Педагогічна діяльність формує особливі особистісні 

риси, впливає на розвиток специфічних функцій пізнавальних процесів. 

У процесі взаємодії з оточуючим суспільним середовищем збагачується 

психолого-педагогічна ерудиція вчителя, як основа високого професіоналізму 

і творчої ініціативи, розвиваються професійні здібності, педагогічна інтуїція, 

професійна зіркість, самовдосконалюється педагогічна техніка. Отже, у самій 

здатності особистості до адаптації закладені потенціали її розвитку. Вона ніби 

«акумулює» у собі можливості розвитку особистості, які проявляються в її 

зміні, формуванні нових властивостей. Якщо визначити адаптацію як 

конкретну форму руху, притаманну системі організму у цілому, то саме вона 

буде відображати процес розвитку особистості [6]. 

Так, у дослідженнях провідних учених, експериментальні дані показують, 

що найбільш сприятливими для педагогічної діяльності якостями вчителя є 

такі: емоційна стійкість, висока самооцінка і задоволеність самим собою, 

прийняття соціальних норм і адекватна інтеграція з суспільством, 

домінантність, інтроверсія, здібність до експерименту, професійна майстер-

ність і її стійкість, здатність до творчості. Навпаки, якості особистості 

педагога, які негативно позначаються на його професійній діяльності, це: 

нейротизм, авторитарні та параноїчні тенденції, комплекс неповноцінності, 

надмірна сенситивність і завищений самоконтроль [2;1;9]. Управління 

професійною адаптацією повинно бути націлено на підвищення якостей 

першої групи та зменшення якостей другої групи. 

Розглядаючи етапи включення працівника у виробництво, дослідники 

виділяють первинну і вторинну адаптацію. Первинна адаптація охоплює 

період первісного включення особистості (тобто вперше в її житті) у 
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діяльність виробничого колективу, а вторинна – усі наступні зміни роботи чи 

професії, викликані не тільки переходом людини на нове місце роботи, в 

інший колектив, але також технічними, технологічними й організаційними 

нововведеннями у даному колективі. Адаптація як важливий період у 

професійній біографії вчителя – складний динамічний процес, в якому 

необхідно розрізняти ряд специфічних взаємопов'язаних аспектів: соціальний, 

соціально-психологічний, психологічний і власне професійний [6]. 

Первинна адаптація молодого вчителя вивчалась багатьма дослідниками 

[3;4;6], робіт по вторинній адаптації вчителів дуже мало. На сьогодні є 

актуальним вивчення аспектів вторинної професійної адаптації вчителів. На 

перший погляд, професійна адаптація повинна бути характерна для молодого 

спеціаліста або людини, яка кардинально змінила напрям професійної 

діяльності чи професію, але така точка зору є хибною – професійна адаптація 

є неминучою за будь-яких змін, які відбуваються на робочому місці або в 

організації. Складність адаптації буде залежати від індивідуальних 

особливостей працівника, трудового стажу, професійних навичок та 

здібностей, організації праці на виробництві та відпочинку, соціально-

психологічного клімату у колективі та багатьох інших чинників. Однією з 

передумов успішної професійної діяльності до початку реальної діяльності є 

преадаптація – попередня початкова психологічна адаптація.  

Оптимальне співвідношення (узгодженість) між суб'єктом праці і 

професійним середовищем, що досягається у процесі професійної адаптації, 

не є статичним, раз назавжди сталим станом. Зміна професійного середовища, 

пов'язана, наприклад, із впровадженням сучасної технології, з призначенням 

нового керівника, з придбанням професії чи посади, з переходом в інший 

підрозділ чи в іншу організацію, а також зі зміною потреб, можливостей і 

цілей самої людини,  веде до необхідності активізації процесу адаптації. Якщо 

неузгодженості у цій системі невеликі і не вимагають значних зусиль для 

їхнього усунення, можна говорити про короткочасну адаптацію, що неминуче 

виникає у процесі будь-якої професійної діяльності. Радикальна зміна 

професійних задач і соціального оточення, що має місце при зміні професії чи 

організації, є головним чинником вторинної адаптації. 

Л. Ясюкова, вивчаючи проблеми вторинної адаптації, які пов'язані з 

загальним рухом кадрів у середині підприємства, відмічає, що оптимізація 

процесу вторинної адаптації керівника у порівнянні з первинною є менш 

складною проблемою, оскільки середовище, до якого необхідно адаптуватися, 

значно звужується. При просуванні працівника по службі цілком 

виключається, як об'єкт адаптації, підприємство з його специфічними 

умовами роботи, значно скорочується коло проблем соціально-психологічної 

адаптації. Основним об'єктом адаптації стає трудова сфера, тому що саме вона 

потерпає від найбільших змін, причому, якщо при підвищенні у посаді 
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відбувається хоча й істотна, але часткова зміна функції, то при першому 

при¬значенні на керівну посаду має місце повна зміна інженерної діяльності 

на управлінську. Це відбувається як процес часткового руйнування не 

відповідних діяльності навичок, їх зміни, і формування нових. Такий процес 

характеризується тим часовою дезорганізацією індивідуальної діяльності, 

ступінь і глибина якої є інтенсивність і кардинальність адаптивних перебудов. 

Процес адаптації, при переході вчителя з однієї організації до другої, як 

правило, супроводжується і певними трансформаціями його психіки, 

ціннісних установок і поводження. Так на першому етапі у нього з'являється 

ентузіазм і підняття настрою; на другому – присутні фрустрація, депресія і 

почуття збентеження; на третьому етапі з'являється почуття впевненості у 

своїх силах і задоволення своїми переживаннями [6]. Тривалість адаптації 

залежить від: ступеню подібності чи розходження між людьми і їх 

психологічного складу; умов природного і соціального середовища, 

індивідуального досвіду перебування у новому середовищі (організації); 

психологічного клімату у групі; наявності зв'язків (дружніх чи недружніх) між 

людьми; входження адаптанта у різноманітні служби і підрозділи організації, 

які позитивно впливають на формування ставлення працівника до організації 

у цілому.  

Дещо інший зміст у поняття «професійна адаптація вчителя» вкладають 

В. Козієв, М. Педаяс, розуміючи її як засвоєння системи соціальних та 

професійних ролей. Підкреслюючи елементи активності цього процесу, 

автори розглядають особливості адаптації через категорії «формування», 

«оволодіння», «самосвідомість» та ін. [4;2]. С. Овдєй вбачає зміст адаптації у 

тому, що новачок робить своїми (внутрішньо необхідними) норми 

взаємовідношень і традицій, які утворилися у колективі. Прийняття індивідом, 

що адаптується ціннісних орієнтацій колективу, розглядається більшістю 

авторів як основний зміст адаптаційного процесу, також відзначається 

важливість вміння встановлювати правильні, педагогічно доцільні 

взаємовідношення у колективі та встановлення правильних взаємовідношень з 

колегами й адміністрацією [5]. 

Вплив колективу на процес професійної адаптації вчителя здійснюється 

через систему міжособистісних і ділових відношень, через можливість 

колективу задовольнити потреби особистості, у тому числі через потребу у 

професійному спілкуванні [6]. Контакти особистості з іншими членами 

колективу спочатку мають поверховий характер, але з часом стають все більш 

міцними, різносторонніми. Хоча не можна розуміти адаптацію тільки як 

пасивне пристосування до колективу, після чого починається її активна 

діяльність. Сам процес адаптації є творчим процесом – це безперервний 

комунікативний процес, у якому спільне подолання труднощів взаємопристо-
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сування формує нові способи взаємодії з різними елементами соціального 

середовища [3]. 

Аналіз досліджень, що торкається проблеми адаптації молодих учителів 

дозволяє відмітити наступні моменти важливі для оптимізації процесу 

управління професійною адаптацією вчителя. Професійна адаптація молодого 

вчителя складний динамічний процес активного взаємного впливу і видозміни 

як учителя так і педагогічного колективу. За дослідженнями [6], істотний 

вплив мають рівень відношень молодого вчителя з колегами та 

адміністрацією, внаслідок реалізації потреби у соціальному самоствердженні. 

Л.Д. Єршова [1], вказує на важливість уміння реконструювати поведінку та 

діяльність у сферах мотивів, досягнення цілей та ефективних інтеракцій. Як 

відмічає О.Г. Мороз [4], професійна адаптація молодого вчителя – це 

складний процес входження вчителя у систему відносин із високою 

взаємністю і взаємозалежністю. Головні напрямки впливу колективу [6] – 

система соціальних норм, взаємодія з формальними і неформальними 

лідерами та з мікрогрупами. 

Важливими психологічними умовами, що впливають на темп 

професійного становлення, є ситуації утруднення у професійній діяльності, в 

основі яких лежить невизначеність в операційній (некомпетентність, 

відсутність досвіду), мотиваційній (небажання діяти), смисловій (утрата чи 

відсутність перспективи) сферах, а також вибір способів зняття внутрішньої 

конфліктності у ситуаціях утруднень та готовність до самозміни, 

професійного самовдосконалення і саморозвитку. Як відмічають дослідження, 

у період професійного становлення значущою є також оцінка педагогом своїх 

досягнень у професійній діяльності. [1]. 

У молодих педагогів недостатньо розвинена мотивація до роботи у 

державних установах. Мотиви орієнтовані на економічну результативність 

професійної діяльності та на залежність заробітної плати від особистісних 

зусиль у приватних школах, репетиторстві, що можливе для частини молодих 

учителів характерне домінування зовнішніх стосовно професії мотивів 

(тривала відпустка у літній час, престиж тощо) над внутрішніми (інтерес до 

змісту праці). Наявні також нестійкі різноспрямовані мотиви професійної 

діяльності вчителів і їх немотивована, спонтанна професійна поведінка.  

У смисловій сфері професійної діяльності вчителів у період адаптації слід 

відмітити [1] відсутність цілісного, стійкого, реального професійного «Я», 

невиразність планів професійного розвитку, нестійкість професійної 

самооцінки, що приводить до зниження в їх очах значущості професійної 

діяльності педагога і, як наслідок, – до вад у професійному самовизначенні.  

Важливою проблемою адаптації є проблема її механізмів, чинників та 

критеріїв. При цьому привертає увагу той факт, що при визначенні поняття 

адаптації досить часто відбувається змішування названих понять. Так, у 
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визначенні адаптації як процесу формування індивідуального стилю 

діяльності, мова йде скоріше про механізм адаптації. У той же час І.  Ходаков 

використовує його як показник (критерій), а В. Семиченко – механізм і 

чинник активного освоєння професії . Адаптацію можна розглядати як процес 

(розвиток явища у часі) і як результат (наслідок цього розвитку). Як зазначає 

М. Скубій, в тому випадку, коли адаптація розглядається як процес, мова 

повинна йти про її чинники, про сукупність умов або обставин, які 

визначають результат. Якщо ж аналізується результат цього процесу, то 

говорять про критерії або показники. 

С. Овдєй при визначенні механізмів, чинників і критеріїв професійної 

адаптації приводить такі міркування: рух учителя у процесі адаптації є етап 

даного процесу з притаманними йому властивостями, тобто, чинниками, які 

досить часто виступають і у ролі механізмів. Як тільки рух на даному етапі 

припиняється, властивість етапу перетворюється у критерії, ознаки його. 

Відносно критеріїв професійної адаптації, то С. Овдєй визначає їх як 

суб'єктно-суб'єктивні (належать суб'єкту і у ньому проявляється), суб'єктно-

об'єктивні (безпосередньо пов'язані з суб'єктом, але винесені зовні, об'єктивно 

існують) і об'єктивні (не належать безпосередньо суб'єкту, опосередковано 

відображають результат адаптації).  

Таким чином, аналіз проблеми виявив, що підвищення ефективності 

управління професійною адаптацією вчителів у системі середньої освіти, 

можливе у результаті врахування використання та свідомого ініціювання   

комплексного впливу на особистість учителів, керівниками освітніх закладів, 

спеціальної системи психологічних методів, які забезпечують їх реалізацію. 
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THE USE OF VIDEOS IN EFL TEACHING 

The rapid growth of technology has brought many innovations in education 

and especially in language teaching. In order to create successful classes English 

language teachers are using different audio-visual tools to facilitate the teaching 

process, besides textbooks, which ensure student autonomy, interaction and 

connectivity to a certain theme, and videos such as: movies, songs, power point 

presentations are widely used in EFL classrooms. This paper explores the goals of 

using video material in EFL classrooms and the advantages of using video 

materials in EFL teaching. 

The use of video in English foreign language (EFL) classrooms can facilitate 

the students to get more interested in learning and also enhance their 

communicative competences because they can get rich learning experiences. 

Videos nowadays are not only part of everyday life activities, but they are shown 

as an effective method in teaching English language as a foreign language. 

Harmer [3] states that video can give essential extra benefits for students’ 

learning experiences; enrich the students’ experience about language in use, 

improve their cross cultural understanding, develop their creativity, and increase 

their motivation in learning. However, in this advanced technology era, the 

teachers have to face some challenges in utilizing the video in the classrooms. 

The main challenge in utilizing video in EFL classrooms is the teachers’ 

capability in selecting appropriate video that can effectively support the students 

in developing their communicative competence. Videos that will be used in the 

class should be in line with the purpose of teaching the language. 

Then, Harmer [3] states that deploying video in English language learning 

provides special points to the students; seeing language in use, cross-cultural 

awareness, the power of creation, and motivation. It means that video employs 

important roles in the classrooms because the students do not only listen how the 

language used by native speakers, but they also can see about the language used in 

real context of communication. It also allows the students to know about English 

native speakers’ culture based on the setting of the story in the video. Then, it can 

develop the students’ creativity and communicative competence because they can 

create their own video while using or practicing the language. 

Harmer [3] states that there are some techniques which can be used in video 

based lesson; Viewing Techniques (Fast Forward, Silent Viewing, Freeze 
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Framing, Partial Viewing) and Listening (and mixed) Techniques (Pictureless 

listening, Picture or Speech). 

Viewing Techniques. One of the main objectives of viewing techniques is to 

awake the students’ curiosity about what they are going to learn by doing 

prediction. These techniques can be implemented in several ways: 

Fast Forward. The EFL teachers can present the video to the students by 

playing it for a few seconds and then fast it forward. Those activities should be 

repeated until the end of the video. Then, the teacher asks the students to share 

what information that they got from the video. In this case, the students can guess 

what the people talked about. 

Silent Viewing. In this step, the teachers can play the video without any 

voice. The video is just presented silently without any information. In this case, 

the students’ abilities to predict the information are required. 

Freeze Framing. This way needs the teachers to stop the video for several 

times. The students are encouraged to deliver their idea when the video is stopped. 

It will be more effective to guide the students in understanding the text because 

they can predict what will happen after seeing some parts of the video. 

Partial Viewing. It is also a way to underpin the students’ curiosity because it 

lets the students to see a part of the video and ask them to predict what kind of 

information that they will gather 

Listening (and Mixed) Techniques. Pictureless Listening. The learning 

activity is started by guiding the students to listen to the information in the video. 

However, the students are not allowed to see the pictures in the video until they 

are able to guess and share what information they got. 

Picture of speech. This way can be run by dividing the students into two 

teams. Each team has different opportunities during the teaching and learning 

activities. The first team is administered to watch and understand a video 

presented by the teacher. Then, another team should predict what the video is 

about based on the clues stated by the first team. This activity trains their speech 

and fluency of the language. 

Berk [1] states several commons procedures of using a video clip in 

teaching: 

Pick a particular clip to represent main content of the video. When using 

video, the teacher does not always need to let the students watch the whole part of 

the video, but they can select some essential parts and discuss it with the students. 

Prepare guidelines for students’ activities and discussion questions on what 

they have to see, hear, look for. Commonly, when video is presented in the class, 

there is no specific instruction about what the students have to learn from the 

video and what they have to do after watching the video. This matter should be 

well organized to guide the students in achieving the learning objectives. 
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Introduce the video briefly. Giving information to the students about what 

they have to watch is important action to activate the students prior knowledge 

and help them in the process of comprehending the information. 

Play the video. When playing video, the teachers have to facilitate the 

students to focus on what they watch. 

Stop the video at any part to highlight a point or replay it for exercises. It will 

be effective to guide the students to understand what they learn. 

 Set a time for reflection what they have watched. This activity is really 

beneficial in order to gather information that relates to the students’ understanding 

about what they have watched. 

Design an active learning activity. This last point is the most influential; the 

teaching and learning activities will not run effectively if the teachers do not 

prepare what the teachers and students have to do during the class. 

Although the use of video in many EFL classrooms is not something new 

anymore, but more positive responds are still addressed by the students. However, 

the teachers are challenged to be able to deploy the video effectively due to 

numerous types of video that can be found and presented in the classrooms. In this 

case, the teachers as facilitators have to be able to prepare appropriate video based 

on the students’ need and design some ways to make it effective, especially in 

encouraging the students to be active viewers. 
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НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ, 

ЯКІ МАЮТЬ СХИЛЬНІСТЬ ДО АУТОАГРЕСІЇ 

Аутоагресія є актуальною, злободенною і драматичною проблемою в 

більшості країн світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я кожні 

40 секунд одна людина вкорочує собі віку і близько 800 тисяч жителів землі 

закінчують життя самогубством кожного року. Такі показники свідчать про 

проблему психічного благополуччя особистості та вимагають від фахівців 

знаходження можливостей для раннього діагностування аутоагресивних проявів 

та ефективних засобів психологічної допомоги та превенції. Дана проблема є 

особливо загостреною в підлітковому віці, адже цей вік пов’язаний з бурхливою 

перебудовою організму, викликаною гормональними змінами, пошуками 

власної соціальної та особистісної ідентичності. В результаті цього підліток з 

характерними для нього емоційною нестійкістю, імпульсивністю дедалі частіше 

потрапляє у кризові ситуації, що супроводжуються депресивними пережи-

ваннями. Перешкоди, які стають на заваді досягненню життєвих цілей, 

реалізації мрій і видаються непереборними, змушують підлітка боротися, 

шукати вихід, переосмислювати життя. Саме в підлітковому віці зростає 

невпевненість у собі, виникають особистісні та міжособистісні негаразди, які 

часто вирішуються шляхом реалізації аутоагресивних форм поведінки.  

Аутоагресивна поведінка у вигляді суїциїдальних тенденцій часто 

базується на нездатності особистості вирішити яку-небудь життєву ситуацію, 

внутрішньоособистісний конфлікт і протікає, як правило, на фоні зниження 

настрою. Аутоагресивна поведінка – це крик по допомогу, це неможливість 

вирішити ситуацію самому в наслідок її болючості або відсутності досвіду і 

тому важливим є раннє виявлення ауто агресивних маркерів та вчасні превен-

тивні заходи. Отже, психокорекція і психотерапія суїциїдальної поведінки 

повинні носити не епізодичний, а системний, комплексний характер [6]. 
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З пріоритетних, обґрунтованих і найбільш ефективних способів 
психологічної допомоги особам з суїцидальною поведінкою можна вважати 
психологічне консультування, котре має на меті дію на особистість з метою 

вирішення її екзистенціальних проблем. Подібний підхід диктується тим 
фактом, що, як правило, серцевиною суїцидальної поведінки є екзистенціальна 
криза у вигляді кризи беззмістовності життя. Отже, основним методом терапії і 

корекції суїцидальної поведінки може стати екзистенціальна психотерапія (М. 
С. Кельнер, В. Франкл та ін.), що включає і логотерапію. В процесі логотерапії 
відбувається розмова з підлітком, спрямована на вербалізацію емоційних станів, 
словесний опис переживань. Вербалізація переживань викликає позитивне 

відношення до того, хто розмовляє з підлітком, готовність до співпереживання, 
визнання цінності особистості іншої людини.  

Основною метою екзистенціальної психотерапії вважається отримання 

людиною втраченого сенсу життя в процесі консультування. Процедура 
консультування включає спільні роздуми психолога (психотерапевта) і 
суїцидента на тему сенсу життя з метою знаходження чогось, що могло б 

заповнити «екзистенціальний вакуум». Робиться спроба довести і переконати 
клієнта в тому, що «жодного сенсу, жодного великого задуму Всесвіту, жодних 
направляючих життєвих орієнтирів життя не існує, за винятком тих, які створює 
сам індивід» (І. Ялом) і навіть «страждання може мати сенс, якщо воно змінює 

людину на краще» (В. Франкл) [3;5]. 
Основні цілі психотерапії аутоагресивної поведінки, з точки зору 

психоаналітиків (З. Фрейд, К. Хорні та ін.), направлені на усвідомлення 

несвідомих прагнень, аби укріплене «Его».  
У трансактному аналізі, окрім прояснення прагнень до смерті, використо-

вують техніку «перекриття» небезпечних виходів – суїциду, гоміциду або 

божевілля, за допомогою виконання відповідних контрактів на свідоме 
невикористання цих виходів. У цьому сенсі особливо ефективний так званий 
«антисуїцидальний» контракт між терапевтом і аутоагресантом, відповідно до 
якого останній бере на себе зобов’язання не робити нічого проти свого життя і 

здоров’я впродовж певного терміну. Боб і Мері Гулдінги вважають, що кожен 
клієнт, що відчуває депресію (як екзогенну, так і ендогенну), отримав від 
батьків токсичну настанову «Не живи!», яку він може усвідомити в ході терапії і 

«змінити її». Одним з етапів цієї зміни є укладення антисуїцидального 
контракту на рівні раціонального Дорослого [2].  

Біхевіоральний підхід, навпаки, ефективний з пацієнтами, що знаходяться 

в гострому періоді. Його мета – дати пацієнтові здорові інструменти для життя, 
до яких відносять: уміння вирішувати конфлікти, виходити з кризи 
несуїцидальними методами, розуміння цінності життя, адекватне уявлення про 
смерть і біологічний страх небуття (Н. В. Конончук). Терапевти зосереджують 

свою активність на сьогоднішній проблемі, а не на її історії і використовують 
техніку релаксації (зробити пацієнта здатним увійти до стану, за допомогою 
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ефективних тренінгових технік), десенсибілізації (усунути тривогу в специ-
фічних ситуаціях) і моделювання («вивчений оптимізм» та ін.) (Дж. Стіллон, 
Е.Е. МакДаувел) [3].  

Психотерапевти, що спираються на когнітивну модель, усувають ментальні 
чинники ризику, характерні для депресивного мислення: переважання 
негативного внутрішнього діалогу, надгенералізація – тенденція бачити світ в 

негативному світлі, селективне абстрагування – тенденція акцентувати увагу на 
негативних подіях і не помічати позитивних, навішування на себе негативних 
ярликів з сильнішою подальшою реакцією на них, чим на реальну ситуацію 
(А. Бек та ін.), присутність в мисленневих конструктах феномену зайвого 

долженствування (А. Елліс) [1].  
Працюючи з підлітками в кризисних ситуаціях, психолог може 

застосовувати різні техніки: ментального переживання; внутрішнього діалогу; 

самозвільнення та ін. (К. Теппервайн). У психологічній практиці в таких 
випадках використовується кризисна інтервенція (Е. Міндельман, Е. Еріксон), 
яка може проводитися у формі кризисної психотерапії, кризисного консульту-

вання і «телефону довіри» [4]. 
Отже, головне завдання спеціаліста, який працює з підлітком, бути 

уважним до усіх його поведінкових проявів, створити під час консультації 
ситуацію безоцінного прийняття та поваги до його почуттів, до його емоцій. 

Працюючи з підлітками, які знаходяться в ситуації екзистенційної кризи, 
психологу важливо і самому бути в стабільному стані, не розгубитися, не 
запанікувати, почувши про аутоагресивні думки. Ми повинні створити для 

підлітка ситуацію підтримки, безпеки та розуміння того, що життя може бути 
різним і що на шляху до видужання підліток не буде один.  
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ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ТА АДАПТАЦІЯ 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 

Мета нової української школи – сформувати всебічно розвинену особис-
тість, ініціативну та творчу, здатну дбати про своє здоров’я та благополуччя 
протягом усього життя. 

Оновлений Закон України «Про освіту» ставить перед освітянами 
завдання, пов’язані з пошуком та впровадженням нової системи навчання та 
виховання, розпочинаючи з початкової школи. Одним із ключових 

компонентів Закону є новий зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, потрібних для успішної реалізації людини у суспільстві.  

Одним із основних завдань першого циклу початкової освіти (1–2 

класи) відповідно до Концепції «Нова українська школа» є успішна 
адаптація учня до шкільного життя. Якісно нова, порівняно з родиною, 
дитячим садком атмосфера шкільного навчання, яка складається з 
сукупності емоційних, розумових, вольових, комунікативних, фізичних 

навантажень, висуває нові складні вимоги не лише до психофізіологічної 
конституції дитини, її пізнавальних можливостей, але й до адаптивних 
ресурсів особистості. Зміна умов життя й діяльності здатні викликати 

емоційну дезадаптацію у першокласників. Такі реакції дітей на шкільні 
труднощі як: почуття тривожності, невпевненості, страх перед учителем, 
однокласниками, виконанням завдань, занурення в себе, розгальмована або 

загальмована поведінка свідчать про явні ознаки емоційної дезадаптації.  
Одною з найбільш розповсюджених форм емоційної дезадаптації дітей, 

що зустрічається в сучасній шкільній практиці є тривожність. В останні 
роки даній проблемі приділяється значна увага, головним чином через те, 

що від ступеню прояву тривожності залежить успішність навчання у школі, 
особливості  взаємовідносин дитини з однолітками, ефективність адаптації 
до нових умов.  

Тривожність – це комплексне особистісне утворення, яке виявляється в 
комплексі емоцій: страху, гніву, роздратованості, хвилювання тощо і 
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призводить до різних психосоматичних і вегетативних змін в організмі 
людини, що здійснюють несприятливий вплив на формування і розвиток 
особистості [1]. Тривожність як властивість особистості відображає також 

індивідуальні відмінності в частоті виникнення та інтенсивності прояву цих 
реакцій як в минулому, так і в майбутньому. Причинами її можуть бути  як 
психологічні, так і соціально педагогічні умови, в яких знаходиться дитина.  

Опитування вчителів початкової школи показав, що в їхніх класах 
навчається 76 % тривожних дітей з різними ступенями прояву тривожності, 
а саме: майже спокійні, схвильовані, тривожні, особливо тривожні, нервові. 
Щодо факторів, які викликають тривожність, вчителі виділили наступне: 

68,6 % вчителів назвали стосунки в родині; 22,9 % – вимоги батьків; 48,6 % – 
рівень розумових здібностей; 60 % – емоційний стан дитини; 11,4 % – рівень 
мотивації до навчання; 37,1 % – шкільне оцінювання; 22,9 % – недостатні 

навички читання; і додатково 85,7 % вчителів назвали вплив комп’ютерних 
ігор. 

Проведенні нами дослідження і висновки психологів свідчать, що рівень 

шкільної тривожності у більшості першокласників у 66,7 % хлопчиків і 57,1 % 
дівчаток – високий. 

На думку психологів особливо високе проективне значення мають 
відповіді на ситуації «Вдягання», «Укладання спати наодинці», і «Їжа 

наодинці» [5]. 
Учні, які дали негативні відповіді на дані питання мають найвищий 

рівень тривожності. 25,9 % хлопчиків і 25 %  дівчаток негативно реагують 

на ситуацію («Вдягання»), 48,1 % хлопчиків і 39,3 % дівчаток вважають, що 
обличчя дитини на малюнку 6 «Укладання спати наодинці» сумне, 18,5 % 
хлопчиків і 10,7 % дівчаток негативно реагували на ситуацію «Їжа наодинці». 

За даними психологів [5] для учнів, які мають високий рівень тривожності 
характерне гостре, тривале, болісне реагування на невдачі. Страх невдачі 
досить сильний й переважає над прагненням до успіху. Вони переживають 
виражену тривогу в ситуаціях публічної перевірки знань, постійно очікують 

негативного ставлення до себе, негативних оцінок з боку батьків, педагогів і 
ровесників. Сильно виражений страх невідповідності очікуванню оточую-
чих заважає їм адекватно оцінити ситуацію. Це учні, яким важко встигати на 

рівні класу; впевнені, що одержуючи незадовільні оцінки, вони втрачають 
прихильність вчителя. Працездатність у них низька, перевтома наступає 
дуже швидко, що виявляється в неуважності, відволіканні, рухливому 

неспокої. Вони уникають прямих контактів з учителями, сором’язливі, 
замкнуті, загострено реагують на пряме звертання чи вимогу. 

Занепокоєння викликає той факт, що двоє учнів – одна (3,8 %) дівчинка 
і один (3,7 %) хлопчик – на всі 14 запитань тесту дали негативну відповідь. 

Це означає, що на момент проведення тестування ці діти знаходилися у  
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вкрай пригніченому емоційному стані та потребували негайної допомоги 
психолога. 

Науковці вже досить тривалий час звертають увагу на необхідність 

кардинальної перебудови навчально-виховного процесу загальноосвітніх 
навчальних закладів, впровадження інноваційних підходів у систему 
навчання з урахуванням психофізіологічних закономірностей розвитку 

дитини [1].  
Особливої гостроти набуває необхідність подолання кризового стану, у 

якому знаходиться існуюча система фізичного виховання школярів в 
Україні, зокрема дітей молодшого шкільного віку.  

Тому, надзвичайно важливого значення відповідно до завдань 
Концепції набуває процес фізичного виховання молодших школярів. 
Освітня програма фізкультурної освітньої галузі для учнів початкової школи 

(2018 р.) вже охоплює такі змістові лінії: як «Базова рухова активність», 
«Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухові ігри та естафети)», «Турбота 
про стан здоров`я та безпеку». [3] Адже, фізичне виховання повинне 

сприяти формуванню не тільки фізичного здоров’я учня, а й допомогти 
адаптуватися до нових умов життя, покращити психічну та соціальну 
складові здоров’я, сприяти розвитку розумових та творчих здібностей. 
Однак, нові підходи до змісту занять фізичної культури повинні орієнтувати 

вчителів не тільки на фізичну підготовленість, а і на індивідуальне 
сприймання навчального матеріалу. Розв`язання цих завдань допускає вихід 
від жорсткої регламентації занять, підвищення їхньої емоційної насиченості, 

максимальної різноманітності форм, методів та засобів фізичного виховання, 
широкого використання різних інноваційних технологій фізичного виховання. 
Важливим завданням початкової школи є зміцнення здоров’я і сприяння 

правильному фізичному розвитку учня. Успішне розв’язання цих завдань 
фізичного виховання молодших школярів можливе лише в тому разі, якщо 
воно стає частиною всього навчально-виховного процесу школи, суспільства, 
сім’ї. Школа, як один із осередків виховання дітей, повинна своєчасно і 

гнучко реагувати на процеси, що відбуваються у суспільстві і допомагати 
сім’ї та маленьким громадянам країни краще пізнати перевагу фізичного 
виховання в житті. 

Вирішення завдань фізичного виховання молодших школярів у школі 
передбачено організацією щоденних занять учнів фізичною культурою (на 
уроках, гуртках, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки 

тощо). 
Ряд фахівців наголошують на необхідності пошуку нових засобів 

фізичного виховання школярів, тому що застосування традиційних засобів 
сьогодні не сприяє підвищенню рухової активності дітей.  

Останнім часом виникла велика кількість нових нетрадиційних видів 
рухової активності та оздоровчих систем [4]. Цей процес є необхідним для 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 4 (9). 2020 
 

40 

 

подальшого прогресу в області фізичної культури, проте необхідно 
враховувати  адаптацію новітніх форм і засобів до вітчизняної системи 
фізичного виховання. Однак, досить часто, різноманітні оздоровчі системи 

мають один суттєвий недолік – відносно вузьку спрямованість впливу на 
організм людини. На нашу думку, метою оптимальної оздоровчої системи є 
гармонійний розвиток функцій організму, як необхідна умова здоров’я. 

Виходячи із вищезазначеного ми дійшли до висновку, що необхідно 

розробити і впровадити у навчально-виховний процес учнів молодшої 

школи фізкультурно-оздоровчу програму, яка буде: 

• сприяти зміцненню здоров’я і нормальному фізичному розвитку; 

• виховувати стійкий інтерес і звичку до систематичних занять 

фізичними вправами; 

• сприяти адаптації дитини до початку навчання в школі; 

• формувати знання,уміння та навички необхідні для повсякденного 

життя; 

• сприяти підвищенню рівня рухової активності учнів. 

Водночас фізкультурно-оздоровча програма, на нашу думку,  повинна 

відповідати наступним вимогам: бути доступною, травмобезпечною, емо-

ційно привабливою. Доступність програми проявляється у двох аспектах, 

перший – економічна доступність, другий – особистісна доступність. 

Тому, нами розроблено програму туристсько-екологічної діяльності, 

яку ми впроваджуємо у навчально-виховний процес учнів козацьких класів 

в режимі продовженого дня. У подальшому буде визначено вплив 

розробленої програми на фізичний розвиток, та фізичну підготовленість 

молодших школярів. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ВЧИТЕЛЯ 

Дослідження толерантності в контексті професіогенезу особистості 

вчителя, в умовах реформування і модернізації освітнього процесу, вимагає 

від фахівців розвиток навичків й умінь підвищувати ефективність своєї 

педагогічної діяльності з урахуванням особливостей розбудови держави, на 

засадах співробітництва і паритетності, готовності й здатності враховувати 

індивідуальні відмінності суб'єктів освіти. Питання професіогенезі вчителя є 

достатньо розглянутим, втім його не можна вважати вичерпаним. Сучасний 

рівень розвитку суспільства й освіти вимагає розглядувати толерантність не 

лише як особистісний потенціал професіоналізації педагога, але й як певну 

вимогу до нього, як принцип його діяльності і умову його успішної 

адаптації.  

У науковій літературі толерантність вчителя розглядається як 

«заснована на ціннісних і гуманістичних орієнтаціях професійна здатність 

зрозуміти, визнати й прийняти суб’єкти педагогічного процесу – учнів, 

вчителів, адміністрацію школи, батьків учнів – такими, якими вони є – 

носіями інших цінностей, форм мислення й поведінки, суб’єктного досвіду 

щодо встановлювання відносин співробітництва в процесі взаємодії із 

суб’єктами та критичного аналізу оцінки власного суб’єктного досвіду і 

поведінки» [1;2;3].             

Практика використання терміну «толерантність» у психологічній 

літературі вказує на два основних підходу до розгляду даного явища. По-

перше, толерантність розглядується як феномен міжособистісного спілкуван-

ня, який визначає здатність комунікатора бути терплячим до індивідуальних 

особливостей партнера, приймати його таким, який він є. По-друге, 

толерантність розглядується як особливість організації індивідуальної 

поведінки людини в складних або несприятливих умовах професійної 

діяльності або життєдіяльності [1].               

Психологічний аналіз прояву толерантності в процесі професіогенезу  

педагогічної діяльності засвідчує, що це професійно значима якість 

особистості вчителя, яка проєктується у вигляді соціального та 

психологічного досвіду фахівця. Наявність соціальної толерантності 
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дозволяє вчителю ефективно взаємодіяти з усіма учасниками освітнього 

процесу, а сформована психологічна толерантність забезпечує успішну 

професійну адаптацію і стійкість до емоційного вигорання, що сприяє 

ефективній побудові професійної кар'єри. Таке уточнення дозволяє зверну-

тися до диспозиційно-рефлексивної концепції професійної адаптації спеціа-

ліста (Н.О. Чайкіна, 2014), яка дозволяє розглядувати розвиток толерант-

ності фахівця у процесі професіогенезі через застосування певних адаптив-

них стратегій [4].             

Диспозиційна концепція спеціаліста – це інваріантно організована 

система, в якій базові компоненти визначають стійкість поведінки, почуттів і 

відношень з людьми, середній рівень визначає збалансовану систему 

узагальнених соціальних установок на різноманітні соціальні взаємодії і 

виробничі ситуації, а ситуаційні компоненти визначають готовність до оцінки 

і дії у конкретних (мікросоціальних) умовах професійної діяльності [5]. 

Зважаючи на обраний підхід, пропонується визначати адаптивну стратегію 

спеціаліста через рівень відповідності суб’єктивних ресурсів (пригнобити чи 

звільнити внутрішні ресурси) і об’єктивних можливостей (присвоїти чи 

перетворювати середовище) елементів адаптації по відношенню до ступеня 

збігу його очікувань з реальною виробничою ситуацією, тобто наскільки 

зближене "Я-базове" і "Я-ситуаційне" фахівця [4]. Таке розуміння створює 

умови для підтримки розгляду толерантності як власного особистісного 

потенціалу адаптивної стратегії в процесі професіоналізації, до якого можна 

віднести: 

а) когнітивну стратегію: характеризується осмисленими зусиллями, що 

включає конкретні знання, уміння та здібності, які спрямовуються на 

самоосвіту, самовдосконалення й самоорганізацію, активну громадську 

діяльність, дозвілля, відпочинок, тощо. Через толерантність відбувається 

усвідомлення і прийняття педагогом складності й багатовимірності життєвої 

реальності, сприйняття її неоднозначності, розуміння відносності її 

оцінювання іншими людьми та суб'єктивності власних уявлень стосовно 

інституціональної моделі освіти; 

б) емоційна стратегія: характеризується фокусацією на симптомах 

стресу або на уникненні його руйнівної сили, що підвищує рівень захисту. 

Також через толерантність проявляється здатність до емпатії вчителя. 

Емпатія вчителя по відношенню до учнів, колег і батьків слугує не тільки 

однією з форм прояву поваги, але й індикатором його повноцінної 

особистісної включності в спілкування, своєрідною «роботою над собою» у 

складному процесі навчання, виховання й розвитку учнів; 

в) поведінкова стратегія: характеризується стійкістю патернів у 

поведінці й звичках, прагненням до самозабезпечення або до прийняття 
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допомоги від інших. Поведінковий рівень толерантності включає до себе 

здатність до толерантного висловлювання та готовність до толерантного 

ставлення стосовно висловлювань інших, відстоювання власної позиції і 

точки зору та здатність до конструктивної взаємодії; 

г) рефлексивна стратегія: характеризується самоаналізом фізіологічних 

й психічних змін, спрямованістю внутрішньої діяльності на осмислення 

свого професійного і життєвого шляху, прагненням обмірковувати шляхи 

рішення проблем і можливості реалізувати себе в різних сферах діяльності. 

Така стратегія передбачає використання рефлексивної інтуїтивності й 

інверсійності самісті, тобто толерантність є ціннісно-смисловою системою, 

в якій чільне місце займають самоповага і повага до інших, цінності прав і 

свобод людини та рівноправність у виборі світогляду і життєвої позиції, 

відповідальності за власне життя та визнання такої за кожною людиною. 

Толерантність виступає як інтегруюча форма, що визначається 

адаптивними стратегіями педагогічної діяльності вчителя і всім 

різноманіттям психолого-педагогічних ситуацій в яких проявляються 

професійно значущі властивості особистості вчителя. Толерантність як 

особистісний потенціал професіогенезу  вчителя є однією з важливих сторін 

підготовки й вдосконалення взаємовідносин учасників освітнього процесу, а 

також критерієм успішності його професійної адаптації. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СПОРТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

Фізична культура виступає як складова частина загальної і професійної 

культури людини, як найважливіша якісна динамічна характеристика його 

особистісного розвитку. Заняття фізичними вправами дозволяють 

багатогранно впливати на свідомість, волю, на моральне обличчя, риси 

характеру людини. Вони викликають не тільки істотні біологічні зміни в 

організмі, але в значній мірі визначають вироблення моральних переконань, 

звичок, смаків і інших сторін особистості. У розвитку і формуванні 

особистості велике значення має фізична активність, зміцнення її сил і 

здоров’я, вироблення рухових функцій і фізичного гарту. 

Займаючись спортом, людина не тільки розвиває та вдосконалює свої 

фізичні можливості, але формує і розвиває інші важливі якості особистості: 

вольові, моральні, естетичні. Відбувається процес розвитку ініціативності, 

самостійністі, прагнення до творчості, формується світогляд і виховується 

критичне ставлення до власних вчинків. Позитивні властивості, придбані 

людиною в результаті фізичної діяльності, формують її як цілісну особистість. 

В процесі занять спортом людина набуває багато корисних якостей, вона 

покращує свою здатність контролювати себе і контролювати свої емоції, 

розвиває швидкість і правильність орієнтації в різних складних ситуаціях, її 

воля стає загартованою, формується характер, приймаються своєчасні 

рішення та здатність свідомо йти на ризик [1]. 

Вплив фізичної культури і спорту на людину допомагає вдосконалювати 

її особистісні можливості та якості, що в кінцевому підсумку призведе до її 

всебічного розвитку. 

Заняття спортом сприяють гармонійному розвитку людини, узгодженості 

в формуванні різних людських якостей, співмірні розвитку фізичних і 

духовних сил людини, стрункому поєднанню різних сторін і функцій її 

свідомості, діяльності, поведінки. При підвищенні рівня розвитку рухових 
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якостей за допомогою цілеспрямованих фізичних вправ можна сприяти 

зниженню рівня агресивності, фрустрації та ригідності, що в подальшому буде 

сприяти формуванню гармонійно розвиненої особистості [3]. 

Спорт допомагає не тільки отримувати нові навички, тим самим набува-

ючи особистісні якості, а й удосконалювати їх. Фізична культура є актива-

тором прихованих розумових і фізичних здібностей і відмінним мотиватором, 

що сприяє досягненню досконалості в багатьох сферах життя [5]. 

Спорт також надає людям впевненість у собі і своїх силах. У кожної 

людини є необхідність оцінювати себе і свої можливості. Всі наші дії постійно 

кимось оцінюються. З цього у людини складається певна самооцінка з 

приводу себе. Підвищення рівня самооцінки впливає на вольові прагнення і 

побудову мети, плідність, якість та корисність людської діяльності. 

Спорт є потужним засобом соціалізації особистості. Дуже часто люди 

починають займатися через можливість поспілкуватися з іншими людьми. 

Вони зустрічаються з іншими займаються, позбавляються від самотності і 

знаходять собі друзів і отримують один від одного соціальну підтримку. Так, 

І.Г. Кєлішев вважає відправним стимулом спортивної діяльності внутрішньо-

групову симпатію. Суть даного стимулу – не бажання виграти всілякі 

змагання, а бажання спілкуватися зі своїми однолітками, а спілкування 

виступає базовою потребою особистості [6]. 

Рухливі спортивні ігри відрізняються високою емоційністю і створюють 

особливі умови для ефективного формування позитивних якостей особистості 

(чесності, відповідальності перед колективом, наполегливості, готовності 

надати допомогу товаришеві) і усунення негативних якостей (егоїзму, 

нечесності, грубості, гордовитості, боягузтва та ін.). 

Говорячи про актуальні завдання фізичного виховання з позиції впливу 

на духовно-моральний зміст особистості, можна виділити ряд завдань:  

– виховання пристрасті до здорового способу життя; 

– виховання колективізму і товариської взаємодопомоги; 

– виховання непримиренності до несправедливості, нечесності; 

– формування у дітей потреби в регулярних заняттях фізичною 

культурою і спортом; 

– виховання вольових якостей, самодисципліни, сміливості; 

– вміння долати труднощі; 

– формування навичок самоконтролю за станом здоров’я, фізичного 

розвитку, за фізичною та спортивною підготовкою [7]. 

Фізичні вправи, тренувальні навантаження, змагання (особливо в спорті 

вищих досягнень) – це не тільки творчо пережита напружена фізична праця, 

яка вирішує складну життєву задачу фізичного вдосконалення свого тіла, 

«удосконалення самого себе», але і не менш напружена інтелектуальна 

діяльність, що формує і розвиває у спортсменів різноманітні інтелектуальні 
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вміння і розумові навички, найтіснішим чином пов’язані, з одного боку, з 

предметом і змістом спортивної діяльності, а з іншого боку – з соціальними 

моделями життєвої боротьби за своє місце в соціумі [2, с.63]. 

Спорт формує особистість за допомогою духовного прагнення до 

фізичної досконалості, до успіху в змагальної діяльності в русі, в напруженні, 

в подоланні себе і суперників в змаганнях. У підсумку приходить усвідом-

лення людини своїх можливостей в оволодінні силами свого фізичного тіла та 

духу [2]. 

Кожен спортсмен початківець ставить на перше місце самоствердження, 

бажання самовдосконалюватися, отримання задоволення від спортивного 

процесу та інші аспекти матеріального і духовного плану. При цьому кожен 

спортсмен може мати як один вид мотивів – бажання самовдосконалюватися, 

так і кілька – самоствердження, отримання задоволення від результатів своєї 

діяльності [4]. 

Заняття спортом здатні формувати: інтелектуальні здібності – розвивати 

фізичні якості, з огляду на логіку використовуваних методів, послідовність 

освоєння, оздоровчу значущість специфічної навантаження; формувати 

науковий світогляд, громадянськість, активне ставлення до праці, естетичні та 

моральні якості; навчати методам самовиховання, самовдосконалення, 

самоконтролю і корекції [8]. 

Отже, спорт є не тільки засобом зміцнення здоров’я людини, його 

фізичного вдосконалення, раціональною формою проведення дозвілля та 

засобом підвищення соціальної активності, але істотно впливає на інші 

сторони людського життя, моральні та інтелектуальні його якості. Також 

спорт впливає на процес самопізнання і самовдосконалення, на формування 

волі, на вироблення впевненості в собі і своїх силах, морально – етичне 

виховання. Заняття спортом сприяють позитивним змінам у властивостях 

особистості, її гармонійному розвитку, а також на її здатності і готовності 

повноцінно реалізувати свої сутнісні сили в здоровому і продуктивному стилі 

життя, професійної діяльності, в побудові необхідного соціокультурного 

комфортного середовища. 
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СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ  

В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗА ЧАСІВ ІМПЕРАТОРА ПЕТРА І 

Як своєрідна організація військ, підпорядкованих центральній владі, 

перші військові поселення виникли на околицях Російської імперії на початку 

XVIII ст., коли, за географічним положенням тодішніх російських кордонів на 

півдні і південному сході, що піддавалися частим набігам кочових народів, 

регулярних військ виявилося недостатньо для постійного захисту цих 

кордонів на такій значній території з малою кількістю населення і складністю 

передислокації військ на великі відстані. Для цього потрібні були рішучі 

заходи, які почав запроваджувати імператор Петро I.   

На початку XVIII ст. поселення формувались в основному з відставних 

нижчих чинів, які «від наданої їм землі відправляли по нарядах кінну і пішу 

службу і тамтешні прикордонні місця захищали та охороняли від ворожих 

набігів» [1, арк. 624 зв.]. Однак ці поселення були непостійними, і поселенці 

часто переходили з однієї ділянки на іншу. Тому, для посилення кордонів 

держави, Петро I почав влаштовувати на кордонах укріплені лінії і поселяти 

при них значну кількість населення напіввійськового устрою, яке могло б 

постійно відбивати напади ворога і охороняти весь кордон.  

З цією метою на сході країни влаштовувалась укріплена лінія поміж 

Паншиним і Царициним, яка називалася Царицинською. 8 січня 1720 р. було 

видано розпорядження про закінчення Царицинської лінії і добудову фортець, 

що знаходились на ній [2, с.417]. За наказом 13 квітня 1723 р. в Азовській і 

Київській губерніях почалося поселення однодворців, копійщиків, рейтарів, 

драгунів, солдатів, козаків, пушкарів, затинщиків, станичників, тобто тих, хто 

складав служилий стан «по прибору» і близько примикав до регулярної армії 

[3, с.47-48]. Введення поселень в цих губерніях покладалось на князя 

М.М. Голіцина. В 1724 р. поселенці були прирівняні в правах до державних 

селян, але ці міри викликали невдоволення серед вказаної категорій 

населення. Тому 1731 р. уряд Анни Іоанівни був змушений повернути їм 
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колишні права і не вважати їх прирівняними до селянського стану [4, с.360-

364].  

Крім того, Петро I, проводячи військову реформу, намагався реалізувати 

ідею розміщення армії за новим зразком, тобто, освідчивши населення, 

провести розкладку і розміщення полків безпосередньо на місцевості. Однак, 

ця ініціатива великого ентузіазму ані в селян, ані в поміщиків не викликала. 

Поміщики боялись за власність, селяни – за дружин і дорослих дочок. Та й 

сам Петро I прекрасно розумів, що розквартирування по дворах – досить 

обтяжливий тягар для місцевого населення і тому схилявся до думки про 

необхідність побудови спеціальних слобід для солдатів. Ці слободи солдати 

мали будувати спільно із селянами, але за землю і ліс на будівництво селяни 

повинні були сплачувати з власної кишені. Казна у даному випадку грошей не 

виділяла. Роти мали оселятися в радіусі 50-100 верст від комплексу полкового 

штабу. Піклуючись про боєздатність армії, уряд рекомендував поселяти роти 

якомога щільніше. В центрі розселення роти будувалися двори для офіцерів і 

їхньої прислуги «в яких би були дві хати: офіцерам з сіньми і одна хата 

людям», а також «сержантові кожному по хаті, іншим унтер-офіцерам двом 

одна, рядовим – трьом одна хата» [5, с.200]. В слободі також розміщувались 

штабні приміщення, шпиталь і сараї для майна. Первинною одиницею 

розселення було капральство.  

Проте, вже в той час виявилося, що однією з найголовніших проблем 

постає питання про взаємовідносини поміж солдатами і селянами. Тому 

військовим пропонувалось «ні в які, як поміщицькі, так і в селянські 

володіння та в їхнє управління і працю не втручатися і перешкод не робити» 

[6, с.235]. Командуванню заборонялось залучати селян до заготівлі дров для 

солдатів, займатися винним, пивним, соляним і тютюновим продажем, але 

дозволялось торгувати товарами власного виробництва, утримувати худобу, 

птицю для своїх потреб і харчування, одружуватися з кріпосними жінками з 

дозволу поміщика. Вирішення всіх питань взаємовідношень населення і 

солдатів доручалось командиру полку, він же був зобов’язаним виконувати 

роль земської поліції. До побудови солдатських слобід солдати знаходилися 

на утриманні населення. Будівництво слобід мало відбуватися із розрахунку: 

одне капральство – 14-15 хат.   

Проте смерть Петра I обірвала ці починання. Наказом від 24 лютого 1727 р. 

солдатські слободи або так звані «штабні двори» були знищені. Це 

мотивувалося тим, що дальність відстані (50-100 верст) поселених солдатів від 

їхніх офіцерів не давала можливості здійснювати належний повсякденний 

нагляд за солдатами, які ображали поміщиків і селян, тікали з армії, а на 

утримання полкових дворів і солдатських квартир були потрібні великі 

грошові витрати.  
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ЖИТТЄВИЙ ТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ  

ІГОРЯ ЄВГЕНОВИЧА ПРОКОПОВИЧА 

У 2020 р. Одеська державна академія будівництва та архітектури 

відзначає своє дев’яносторіччя. За майже віковий період історії навчальний 

заклад виховав плеяду вчених. Стаття присвячена вченому з великої літери, 

який все життя присвятив науці, випускнику академії Ігорю Євгеновичу 

Прокоповичу.  

Народився вчений 24 листопада 1912 р. Освіту отримав спочатку в 

Одеському будівельному технікумі. Пізніше, у 1934-1937 рр., навчався в 

Одеському інституті інженерів цивільного та комунального будівництва  

(нині – Одеська державна академія будівництва та архітектури) та здобув 

спеціальність інженер-будівельник. 

На початку своєї кар’єри Ігор Євгенович працював у 1937-1940 рр. 

інженером в Курортному управлінні в Одесі, а протягом 1940-1941 рр. на 

посаді старшого інженера квартирно-експлуатаційного відділу Одеського 

військового округу. 

Працювати в Одеському інституті інженерів цивільного та комунального 

будівництва почав у 1939 р. і до 1941 р. перебував на посаді асистента. 

Бажання займатися науковою діяльністю супроводжувало майбутнього 

дослідника все життя. Тому одночасно І.Є. Прокопович навчався в аспірантурі 

за спеціальністю будівельна механіка. 
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Окрема сторінка життя Ігоря Євгеновича присвячена участі у Другій 

світовій війні. Протягом липня-вересня 1941 р. він відвідував офіцерські 

курси при Військово-інженерній академії ім. В.В. Куйбишева. Проте не 

закінчив їх у зв’язку з критичною ситуацією на фронті. Його направляють в 

Московську зону оборони, де І.Є. Прокопович взяв активну участь у створенні 

оборонних споруд. Згодом воював у складі Західного, 3-го Білоруського 

фронтів при визволенні Литви, Білорусі, взятті Кенігсберга [1, арк.46]. Ігор 

Євгенович займав різні керуючо-технічні посади в Управлінні оборонного 

будівництва. Після закінчення війни його перекинули на Забайкальський 

фронт, де І.Є. Прокопович організовував роботу залізничної переправи через 

озеро Байкал. В липні 1946 р., звільнений у військовому званні інженер-

майора в запас для продовження наукової роботи, Ігор Євгенович 

повертається працювати в Одеський інститут інженерів цивільного та 

комунального будівництва на посаду викладача кафедри опору матеріалів. У 

1949 р. дослідник затверджений на посаді доцента кафедри інженерних 

конструкцій, основ і фундаментів. Ігор Євгенович займав низку керівних 

посад в академії: у 1948-1949 рр. він − заступник декана Будівельного 

факультету, у 1949-1951 рр. стає деканом факультету Сільськогосподарського 

будівництва, а у 1951-1952 рр. його призначено деканом факультету Річкового 

гідротехнічного будівництва. У 1952-1956 рр І.Є. Прокопович стає заступ-

ником директора з навчальної та наукової роботи Одеського гідротехнічного 

інституту (нині − ОДАБА). 

Ігор Євгенович протягом 1951-1988 рр. перебував на посаді завідувача 

кафедри будівельної механіки Одеського гідротехнічного інституту. Саме з 

цією кафедрою пов’язана його діяльність як дослідника. 

Тернистим і плідним був науковий шлях дослідника. Ще до початку 

війни він підготував кандидатську дисертацію, проте під час окупації Одеси 

всі матеріали згоріли. Тому доля розпорядилась так, що захистив її 

І.Є. Прокопович у 1949 р. Наступного року отримав диплом кандидата наук,  

а у 1951 р. – атестат доцента. Почався новий етап наукової кар’єри 

І.Є. Прокоповича – написання докторської дисертації на тему: «Вплив 

тривалих процесів на напругу та деформований стан деяких споруд» [2, с.1], 

яку він успішно захищає, а у 1962 р. дослідник отримує атестат професора. 

Ігор Євгенович в ході своєї наукової діяльності розвивав один із 

важливих та актуальних розділів механіки – теорію повзучості будівельних 

матеріалів і конструкцій [1, арк.126]. Під його керівництвом викладачі 

кафедри розробляли проблеми, пов’язані з міцністю та стійкістю будівельних 

конструкцій. 

Дослідження І.Є. Прокоповича неодноразово відзначалися Академією 

наук УРСР. Наприклад, наукова робота з визначення температурних напруг в 
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тілі водозливної греблі Каховської ГЕС отримала високу оцінку і 

виконувалась за завданням саме цієї установи [1, арк.48]. Вчений брав участь 

в складанні «Тимчасових технічних вказівок із застосування каменю вапняку-

черепашнику та бутового каменю низьких марок» і «Тимчасових технічних 

умов на каміння з вапняку-черепашнику», затверджених у встановлених 

порядком та виданих масовим тиражем Академією Архітектури УРСР. 

У 1967 р. у видавництві «Будівельник» побачила світ монографія 

І.Є. Прокоповича «Розрахунок циліндричних оболонок та призматичних 

складок», яка була написана у співавторстві з І.Н. Слезінгером та 

М.В. Штейнбергом [1, арк.76]. Також Ігор Євгенович є автором та 

співавтором монографій «Міцність залізобетонних судових конструкцій», 

«Прикладна теорія повзучості», «Розрахунок циліндричних оболонок». 

Вчений активно передавав свій досвід наступним поколінням. 

Результатом такої діяльності було видання навчального посібника «Основи 

прикладної лінійної повзучості».  

І.Є. Прокопович у 1970-х рр. брав участь у науковій роботі, направленій 

на розвиток кафедральної теми: «Вплив довготривалих процесів на міцність, 

стійкість та вібрацію будівельних конструкцій» [1, арк.116]. У 1980-х рр. 

вчений керував міжвузівською комплексною цільовою програмою 

«Довготривалий опір бетонних та залізобетонних конструкцій» [1, арк.180].  

Науковий доробок Ігоря Євгеновича складає понад 150 наукових праць. 

Більшість з них дослідник публікував в часописах «Бетон та залізобетон», 

«Будівельна механіка і розрахунок споруд», «Будівельні конструкції», 

«Будівництво та архітектура», «Відомості вишів», «Відомості вузів 

Будівництво та архітектура», «Ефективні залізобетонні конструкції», 

«Нелінійні методи розрахунку залізобетонних просторових конструкцій», 

«Повзучість та усадка бетону та залізобетонних конструкцій» та ін. 

Дослідник був членом організаційних комітетів Всесоюзних та 

республіканських конференцій. У 1953 р. Ігор Євгенович обраний членом 

Президії секції Гідротехнічної ради з розвитку виробничих сил АН УРСР [1, 

арк.48]. 

І.Є. Прокопович працював в Одеській державній академії будівництва та 

архітектури до 1995 р., займаючи в останні роки посаду професора-

консультанта. 

Діяльність вченого високо оцінена державою. Його робота під час війни 

відзначена орденами та медалями: орден «Червона зірка» (1944 р.), медалі 

«За оборону Москви» (1944 р.), «За взяття Кенігсберга» (1946 р.), «За 

перемогу над Німеччиною» (1946 р.), «20 років перемоги у Великій 

Вітчизняній війні» (1966 р.), «50 років збройних сил СРСР» (1970 р.), «Знак 

пошани» (1976 р.), «30 років перемоги у Великій Вітчизняній війні» (1976 р.), 
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«60 років Збройних сил СРСР» (1978 р.) [1, арк.145]. За внесок в розвиток 

науки Ігор Євгенович нагороджений двома орденами «Трудового червоного 

прапору» (1958 р. та 1971 р.) [1, арк. 2 зв.], медалями «За трудову звитягу» 

(1953 р.), «За сумлінну працю» (1970 р) [1, арк.145] та отримав почесне 

звання «Заслужений діяч наук УРСР» (1979 р.). У 1995 р. професор 

І.Є. Прокопович був обраний іноземним членом Російської академії 

архітектури і будівельних наук. 

Таким чином, Ігор Євгенович Прокопович зробив вагомий внесок в 

розвиток механіки, досліджуючи теорію повзучості будівельних матеріалів і 

конструкцій. Його наукові праці відомі в країнах Європи. Завдяки таланту 

дослідника та організатора він зміг протягом майже 40 років організовувати 

нові дослідження, залучаючи молодих вчених-викладачів до роботи. 
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THE INFLUENCE OF MOTIVATION ON THE STATE OF 

FITNESS OF ATHLETES IN TAEKWONDO 

Sport with its intensive training work and psychologically difficult 

performance at competitions, is the same training ground of human activity, where 

motivation is very bright and the results of the athlete primarily depend on his 

motivation. In this regard, the study of the structure of sports motivation, the study 

of its manifestations and formation is an urgent problem of sports psychology, 

especially since this problem is largely unsolved by scientists because of its 

specificity (difficulties in diagnosing and managing its formation) [1;5;6]. 

The main actor in sports is the athlete and the coach does not care what drives 

the athlete in his sports development, how to activate this "driving force" - to put it 

into action? Without knowing the features of the motivational sphere of the athlete's 

personality, it is difficult to prepare him for competitions, to form in him a stable, 

strong motivation. Therefore, we can say that the solution to the problem of sports 

motivation is the reserve through which the athlete can reach a higher level of skill, 

as well as the preservation of the contingent of athletes engaged in taekwondo [2; 

4]. 

The purpose of the study is to experimentally substantiate the method of 

forming the motivation of sports activities in taekwondo athletes at the stage of 

maximum realization of individual opportunities. 

Objectives of the study: 

1. To determine the formation and features of motivation of sports activities in 

taekwondo athletes of different sports qualifications and ages. 

2. Identify the types of attitudes of athletes to taekwondo and their content. 

3. To develop and experimentally substantiate the method of forming the 

motivation of sports activities in taekwondo fighters at the stage of maximum 

realization of individual opportunities. 

In sports, it has recently become common to distinguish two aspects of 

motivation: the motivation to succeed and the motivation to avoid failure. In order 

to be motivated to succeed, the activities and conditions of the entity must meet the 

following requirements [2;3;5]: 
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1. The activity must leave a tangible result. 

2. This result should be evaluated qualitatively and quantitatively. 

3. Requirements for the evaluated activity should be neither too high nor too 

low. 

4. To assess the results, there must be a certain scale and within this scale some 

normative level, which is considered mandatory, so that the achievement of this 

level (or failure) can cause pride or frustration, respectively. 

5. The activity must be desirable for the subject, and its result must be obtained 

by him. 

The following research methods were used to solve the set tasks: Analysis of 

literature sources on the problem of motivation. Methods of research of sports 

motivation. A study of the competitive motivation of taekwondo fighters. 

Pedagogical experiment. Methods of mathematical statistics. 

The study (pedagogical experiment) was conducted on the basis of the sports 

club "OLYMPUS TKD" with taekwondo athletes in the amount of 12 people – 

athletes of groups of higher sportsmanship. Work with the experimental group was 

carried out according to the method developed by us during training sessions, after 

classes, before competitions, after competitions. Classes in the control group were 

conducted according to the generally accepted method, the duration of the 

pedagogical experiment was 8 months. 

Our research on the training activities of taekwondo athletes allows us to 

identify the degree of involvement of athletes in the training process. Degrees of 

inclusion are characterized by the general attitude to occupations which is fixed on 

the following signs: attendance of training employments; general activity in classes; 

responsible performance of coach's tasks; no rejections; breadth and stability of 

interests to different aspects of sports [5;6]. 

We believe that the formation of motivation to achieve in taekwondo will be 

carried out in compliance with the following: 

1) the formation of taekwondo athletes achievement syndrome, the 

predominance of the desire to succeed over the desire to avoid failure; 

2) self-analysis of the results of their activities; 

3) development of optimal tactics of goal formation in taekwondo classes; 

4) interpersonal support from the coach, teammates. 

There are two components in taekwondo – training and competitive activities, 

which have a significant difference in content, purpose, results, allows us to talk 

about the difference in the content of motivation of athletes to each of these 

components, as well as the task of its formation in athletes. 

To test the effectiveness of the method of forming sports motivation for 

training in taekwondo athletes, a pedagogical experiment was organized. The 

control group was engaged in the generally accepted method. The experimental 
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group was engaged in the method developed by us. Classes with the group were 

held before training, during training, before the competition and after the 

competition. 

The following indicators were taken as: interest in sports; focus of competitive 

motivation: to achieve success; to avoid failure; personal anxiety; mental reliability: 

competitive emotional stability; self-regulation; motivational and energy 

component; stability-noise immunity; sports motivation: focus on meeting spiritual 

needs; focus on meeting material needs; focus on favorable social conditions of 

sports activities; focus on replenishment of special knowledge; focus on the absence 

of pain; focus on the accumulation of knowledge about their opponents; focus on 

the absence of psychogenic influences; the type of attitude of athletes to taekwondo; 

self-esteem; self-criticism. 

After the end of the pedagogical experiment in the control group, there were no 

significant changes in the recorded indicators. 

In the experimental group there were significant changes in the studied 

indicators towards improvement: interest in taekwondo classes became stable (P 

<0.01); significantly increased (P <0.01) competitive motivation "to succeed"; 

motivation to "avoid failure" decreased (P <0,05 ); there were significant changes in 

mental reliability: emotional stability for competition increased (P <0,01); improved 

self-regulation (P <0.05); significantly (P <0,01) increased motivational and energy 

component; significant changes took place in the structure of sports motivation: the 

orientation of athletes to meet material and spiritual needs increased (P <0.05); 

increased interest of athletes in the accumulation of special knowledge and skills (P 

<0,05); in the other components of sports motivation: focus on favorable social 

conditions for training, in the absence of pain feelings, the accumulation of 

knowledge about their opponents and the absence psychogenic effects of changes 

did not occur. 

It is worth noting the increase in the mental reliability of taekwondo athletes – 

all its components. Thus, if before the experiment all its components had a negative 

value, then by the end of the experiment reliability indicators, especially the 

motivational-energy component acquired a positive value. 

Such personal characteristics as personal anxiety, self-esteem, self-criticism 

were of average importance before the experiment and did not change until the end. 

Consider the dynamics of the formation of competitive motivation in 

taekwondo fighters in the process of pedagogical experiment. M. Lucher's color test 

was used as a technique. 

Subjects were asked to place color positions before the competition. Before the 

beginning of the pedagogical experiment, a small number of people from the whole 

group put the main colors in the first four positions – blue, green, orange-red, bright 
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yellow, these colors symbolize calm, confidence and perseverance, strength of will, 

offensive tendencies, aggression. 

It is also observed that a significant number of athletes put in the first four 

positions of additional colors – purple, brown, black, gray. This indicates the 

presence in the competitive motivation of athletes of negative trends: anxiety, fear, 

anxiety, frustration, etc. 

Competitive motivation, filled with such emotions, is the core of an 

unfavorable pre-start state. Most of the subjects with this condition did not compete 

successfully – they lost the fight. 

By the end of the pedagogical experiment, judging by M. Luscher's test, the 

competitive motivation of taekwondo fighters has changed significantly. Most 

subjects put blue, green, and orange colors in the first four positions. This indicates 

a manifestation of confidence, offensive tendencies, perseverance, and strength of 

willpower, calm. The performance of athletes of this group at the competitions was 

successful. Therefore, this technique can be used to determine the nature of the pre-

start state of taekwondo. 

In the process of pedagogical experiment in the experimental group there were 

significant changes in the attitude of athletes to taekwondo. If before the start of the 

experiment many athletes (65%) showed an indifferent and negative attitude, then 

by the end of the experiment most athletes (85%) had a positive - active attitude, the 

rest - a positive amorphous. In the control group, the final results show that there 

have been minor changes in the nature of attitudes toward taekwondo. 

Conducting an annual pedagogical experiment on the formation of sports 

motivation in taekwondo fighters showed a fairly high efficiency of our proposed 

method, which was expressed in the following: in increasing the degree of stability 

of interest in athletes to taekwondo; in increasing competitive motivation "to 

succeed" and in reducing motivation "to avoid failure"; in increasing the mental 

reliability of taekwondo fighters; in increasing the interest of athletes in meeting 

spiritual and material needs and in the accumulation of special knowledge and 

skills. 

The results of the pedagogical experiment allow us to recommend our 

proposed method in the practice of working with taekwondo practitioners of 

different qualifications. 
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