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FESTIVAL AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURES IN THE
INTERCULTURAL DIALOGUE (EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
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FESTIVAL ALS FAKTOR DER ENTWICKLUNG
DER NATIONALKULTUREN IM INTERKULTURELLEN DIALOG
(AM BEISPIEL DER REPUBLIK BASCHKORTOSTAN)
Muсhametsjanova R.F.
Doktorand,
Baschkirische Staatliche Pädagogische Universität
450080,Russland, Die Republik Baschkortostan,
Ufa, die Straße der Oktoberrevolution, 55

Abstract
This article looks at the problem of the development of national culture in intercultural dialogue in Russia. It
is emphasized that the development of national cultures in the space of cultural dialogue in the conditions of the
unity of values is a strong factor that unites the peoples of Russia. The article lists federal laws and republican
programs implemented in the republic in the direction of the development of culture as an important area of state
policy. An overview is given of traditional republican festivals that create space for intercultural dialogue. Examples are given of festivals in the Republic of Bashkortostan aimed at preserving and developing national cultures.
Annotation
Dieser Artikel betrachtet das Problem der Entwicklung der nationalen Kultur im interkulturellen Dialog in
Russland. Es wird betont, dass die Entwicklung nationaler Kulturen im Raum des Kulturdialogs in den Bedingungen der Einheit der Werte ein starker Faktor ist, der die Völker Russlands vereint. Im Artikel werden Bundesgesetze und republikanische Programme genannt, die in der Republik in Richtung der Entwicklung der Kultur als
wichtiger Bereich der Staatspolitik umgesetzt werden. Es wird ein Überblick über traditionelle republikanische
Festivals gegeben, die Raum für den interkulturellen Dialog schaffen. Es werden Beispiele für Festivals in der
Republik Baschkortostan angeführt, die darauf abzielen, die nationalen Kulturen zu bewahren und zu entwickeln.
Keywords: Republic of Bashkortostan, polyethnic region, dialogue of cultures, national cultures, festival.
Schlüsselwörter: Republik Baschkortostan, polyethnische Region, Dialog der Kulturen, nationale Kulturen,
Festival.
Die Republik Baschkortostan ist eine der größten
Bestandteile der Russischen Föderation. Baschkortostan liegt im südlichen Teil des Uralgebirges an der
Grenze zwischen Europa und Asien und ist Teil des
Wolga-Föderalbezirks. Die Republik belegt mit
4.104.336 Einwohnern den siebten Platz in Bezug auf
die Bevölkerung (nach Angaben von 2020). [1].
Die Republik Baschkortostan ist eine multinationale Region, in der Vertreter von mehr als hundert Nationalitäten leben. Die Republik ist nach dem Stammvolk „Baschkiren“ benannt, die 29,8% betragen, die
Russen betragen 36,3%, der Bevölkerung der Republik,
due Tataren – 24,1%. In der Republik leben auch
Tschuwaschen, Mari, Ukrainer, Weißrussen, Mordowier, Udmurten, Armenier, Deutsche und Vertreter anderer Nationalitäten. [2].
Baschkortostan ist ein Beispiel für eine multiethnische Region mit einer einzigartigen Erfahrung in der
Erhaltung und Entwicklung nationaler Kulturen im interkulturellen Dialog. Der Präsident der Russischen Föderation V. Putin drückte sein Verhältnis zum Region

folgenderweise: „... In Baschkirien spiegelt sich unser
ganzes Russland wie in einem Wassertropfen in seiner
Vielfalt an Kulturen, Religionen, Sprachen und der
Freundschaft der Völker wider“. [3]. Diese Worte wurden geflügelt.
Die Geographie des Landes, die Nachbarschaft
mit anderen Völkern und eine gemeinsame historische
Vergangenheit vereinen die Nationen im gemeinsamen
Raum der russischen Mentalität. Die Kultur jeder ethnischen Gruppe ist das Ergebnis der Aktivitäten ihrer
Vertreter, ihrer Kreativität und der von ihr geschaffenen Kunst. Für jede Nation ist es wichtig, ihre Kultur
zu bewahren und weiterzuentwickeln. Nationale Kulturen entwickeln sich in enger Integration, nehmen kulturelle Phänomene an, die im Geist ähnlich sind, und bewahren sorgfältig ihre kulturelle Identität. Es ist sehr
wichtig, die Identität jeder Nation zu bewahren, die sich
in der Sprache, ihren Traditionen und ihrer Kunst äußert.
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Der Entwicklung der nationalen Kultur im interkulturellen Dialog in unserem Land wird große Aufmerksamkeit geschenkt Im modernen Russland sind
seit 1992 die Grundlagen der Kulturgesetzgebung in
Kraft. Das Dokument erkennt die grundlegende Rolle
der Kultur bei der Entwicklung und Selbstverwirklichung des Einzelnen, der Humanisierung der Gesellschaft und der Wahrung der nationalen Identität der
Völker unter Wahrung ihrer Würde an.
In seiner Ansprache an die Staatsversammlung –
Kurultay der Republik Baschkortostan – am 26. Dezember 2013 redete der Präsident der Republik Baschkortostan R. Chamitow über die Notwendigkeit der
Bewahrung der kulturellen Werte und Traditionen der
Völker der Russischen Föderation, des materiellen
und immaterielle Erbe der russischen Kultur, seiner
Nutzung als Ressource für die geistige und wirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie für die Entwicklung des kreativen Potenzials der Nation und breiten
Zugang aller sozialen Schichten zu den Werten der nationalen und Weltkultur. Der Leiter der Republik bestimmte die strategischen Aufgaben der Umsetzung
der staatlichen Politik zur Weiterentwicklung des
Kultursektors.
Am 4. Januar 2019 wurde ein Plan der Umsetzung
der Strategie der Staatsnationalpolitik der Russischen
Föderation in den Jahren 2019–2021 veröffentlicht.
Dieses Dokument besteht aus 58 Punkten, die unter anderem darauf abzielen, die sozioökonomischen Bedingungen zu harmonisieren, die für die Erfüllung der Aufgaben der nationalen Politik erforderlich sind. Der Plan
setzt die Förderung der ethnokulturellen Entwicklung
der Völker voraus. [4].
Die Führung Baschkortostans arbeitet produktiv
der Umsetzung der republikanischen Programme
"Entwicklung von Kultur und Kunst in der Republik
Baschkortostan" und "Stärkung der Einheit der Nation
und der ethnokulturellen Entwicklung der Völker
Russlands". Jedes Jahr bringt sie Korrekturen an und
bestimmt die Aktivitäten staatlicher Strukturen in dieser wichtigen Richtung. Die Kulturorganisationen der
Republik planen ihre Arbeit in verschiedenen Formen,
um den Kreis der Zuschauer und Teilnehmer unterschiedlichen Alters und verschiedener Gesundheitsmöglichkeiten zu erweitern. Wegen der CoronavirusPandemie wurde das traditionelle Veranstaltungsformat im Jahr 2020 durch interaktive Werbeaktionen
und Online-Veranstaltungen ersetzt. Das Festival ist
eine beliebte Form der interkulturellen Interaktion
und ein einzigartiges Projekt, das zur kulturellen Festigung der Gesellschaft beiträgt.
Wir definieren das Festival als ein soziokulturelles thematisches Projekt, das im Rahmen des Drehbuchs und des Programms festliche kreative Veranstaltungen verschiedener Arten künstlerischer Aktivitäten (Wettbewerbe, Konzerte, Theateraufführungen,
Ausstellungen usw.) umfasst.
Baschkortostan verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Organisation und Durchführung internationaler, allrussischer, regionaler und republikanischer
Festivals. In der Republik finden Festivals in verschie-
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denen Bereichen der Kunst statt: Theater, Musik, Choreografie, Kunsthandwerk und bildende Kunst, Volkshandwerk und Folklore.
Im Jahr 2019, das zum Jahr des Theaters in Russland erklärt wurde, begannen Festivals von Theaterkollektiven. Laientheater nahmen am republikanischen
Festivalmarathon teil. Professionelle Kollektive vertraten Baschkortostan beim Regionalfestival "TheaterWolga Region". Es wurde das erste republikanische
Festival von Kinder- und Jugendtheatergruppen durchgeführt. Die Republik fasste die Ergebnisse des Festival-Wettbewerbs der Pop-Genres der Theaterkunst
"Reflektion" zusammen. Es wurde auch der Festivalwettbewerb der Aufklärungsgruppen und des Aufklärungstheaters veranstaltet. Das Jahr des Theaters zeigte
die Beteiligung der Einwohner der Republik an der
künstlerischen Theaterkreativität. Kulturschaffende
konnten verschiedene Theatergenres aktualisieren und
Bedingungen für die Offenlegung von Originalkollektiven, interessanten Theaterstücken und Schauspielern schaffen.
Jedes Jahr findet in der Hauptstadt Baschkortostans Ufa, das nach Salavat Nisametdinov benannte Republikanische Festival für Vokalkunst statt, bei dem
Lieder von Solisten und Gesangsgruppen in den Sprachen der Völker der Republik aufgeführt werden. Das
Festival der Baschkirischen Chöre und Vokalensembles "Kozgo hulysh" ("Herbstinspiration") in der Stadt
Ishymbay und "Stars of Belorechya" in der Stadt Beloretsk präsentiert auch die Liedkunst der Republik.
Junge Künstler nehmen am Jugendfestival "Yeshlek
Show" ("Jugendschau") teil, männliche Vokalgruppen
- in "What Men Sing About", Künstler von Baschkirischen Liedern - am Ozon Kuy Festival.
In Baschkortostan werden Kunst- und Handwerksfestivals immer beliebter, die das Volkshandwerk
populär machen. Republikanische Festivals-Wettbewerbe des Baschkirischen Teppichs "Jahrhunderte des
Verbindungsfadens", Filz "Tamga", der Nationaltracht
"Gulistan" und Flaumschals "Baschkirischer Schal"
präsentierten ihre Originalprodukte. Die Veranstalter
schaffen Voraussetzungen für eine reichhaltige Ausstellung und kreative Kommunikation von Volkskünstlern. Die Teilnahme an diesem Festival bringt die Meister der dekorativen und angewandten Kunst hervor. Es
ist für junge Künstler prestigeträchtig, am "Know
Ours" -Festival teilzunehmen.
Das Folklorefestival ist eine der Formen sozialer
und kultureller Aktivitäten zur Erhaltung und Entwicklung nationaler Kulturen. Diese groß angelegte Veranstaltung stellt die Kultur und Kunst verschiedener Nationen in einer festlichen und kreativen Atmosphäre
vor. Kunstgruppen und eigenwüchsige Künstler aus
verschiedenen Ländern präsentieren Kunst im Rahmen
der Festivalatmosphäre und der Aufmerksamkeit von
Fernsehen und Presse.
Während der Festivaltage werden Wettbewerbe,
Konzerte und Ausstellungen der Volkskunst organisiert. Für die Gäste werden Studienreisen, Treffen mit
kreativen Persönlichkeiten, Vertretern des Managements sowie Gastgebern, Moderatoren der Projekte
durchgeführt. Die Teilnehmer des Festivals demonst-
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rieren einzigartige Folklorewerke und ihre darstellenden Fähigkeiten und begeistern das Publikum mit modernen Variationen traditioneller Volkskunstproben.
Von großem Interesse sind Ausstellungen von Volkshandwerk, Workshops und Kreativlabors, in denen Sie
mit Hilfe von Kunstkönnern versuchen können, Ihr eigenes "Meisterwerk" zu schaffen. Solche kulturelle und
kreative Veranstaltungen wie Ethno-Festivals tragen
zur Popularisierung der Volkskunst und zur Stärkung
der interkulturellen Bindungen bei.
Das republikanische Festival der Folkloregruppen
"Tylsymly Mondar" ("Magische Melodien") im Bezirk
Bishbulyak ist zu einer Plattform für die Präsentation
der Volkskunst von Baschkirisch geworden. Die Zuschauer des Multi-Genre-Festivals der ethnischen Kultur Baschkiren und der zeitgenössischen Kunst "Auaz"
im Bezirk Ilishevsky schätzten die Arbeit von Meistern,
Familiendynastien, Laien- und Berufsgruppen, die
Choreografie, Gesang, Folklore, Instrumentalperformance sowie dekorative und angewandte Kunst des
baschkirischen Volkes. Am Festival der Laiengruppen
"Freundschaftsblüte" nahmen alle Völker der Republik
teil.
Viele dieser Festivals sind offen und heißen Teilnehmer nicht nur aus ihrer Region, sondern auch aus
benachbarten Regionen und Republiken willkommen.
Diese Großprojekte im Bereich Kultur bereiten die Internationale Folkloriade vor. Baschkortostan wird 2021
Gäste aus verschiedenen Kontinenten begrüßen.
Eine der Errungenschaften bei der Reform der
russländischen Gesellschaft war die Anerkennung der
Bedeutung der Kultur als Wert der russländischen Gesellschaft. Die Kultur jeder Nation ist humanistischer
Natur und bereichert die geistige und moralische
Sphäre des Individuums. Das Hauptziel der Aktivitäten
von Kultur- und Bildungseinrichtungen ist die Entwicklung ethnischer Kulturen, die Erhaltung der Muttersprachen, Bräuche, Traditionen und das historische

Gedächtnis ihres Volkes für die Festigung ethnischer
Gemeinschaften. Die Republik setzt eine Politik des interkulturellen Dialogs um und verfügt über eine einzigartige Erfahrung in der Entwicklung nationaler Kulturen. Die Erfahrung, republikanische Feste abzuhalten,
ermöglicht es, die Kultur der Völker der Republik
Baschkortostan zu bewahren und weiterzuentwickeln.
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FESTIVAL ALS EINE FORM DER INTERKULTURELLEN INTERAKTION IN DER
MULTIETHNISCHEN REGION: AM BEISPIEL DER REPUBLIK BASCHKORTOSTAN
Yuldashbaeva A.
Doktorand, Baschkirische Staatliche
Pädagogische Akmulla – Universität Die Republik Baschkortostan,
Ufa, die Strae der Oktoberrevolution, 3-a
DOI: 10.24412/2701-8369-2021-6-3-6-8
Annotation
In den modernen Bedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung wird die Problematik der interkulturellen
Kommunikation der Völker besonders scharf. In den letzten Jahrzehnten ist eine der Prioritäten der staatlichen
Kulturpolitik Russlands die nationale Frage. Auf der Suche nach Lösungen für aktuelle und große Herausforderungen, um es zu lösen, wird in unserem Artikel angeboten, die Aufmerksamkeit auf das Festival als eine Form
der interkulturellen Interaktion und Kommunikation der Bürger zu lenken.
Für die Studie wurden zwei Festivals und zwar das internationale Festival der nationalen Kulturen «Berdemlek» («Commonwealth») und der internationale Wettbewerb – das Festival der musikalischen Kreativität der türkischen Jugend «Ural Mono» ausgewählt, die in der Republik Baschkortostan stattfinden und am effektivsten zur
Bildung und Stärkung der Kultur der internationalen Beziehungen beitragen. Diese Festivals haben ein starkes
verbindendes Potenzial, das zur Stärkung der sozialen Stabilität, der internationalen Kommunikation in der polyethnischen Region des Landes beiträgt.
Schlüsselwörter: Republik Baschkortostan, multiethnische Region, zwischennationale Beziehungen, allgemeinmensсhliche Werte, interkulturelle Kommunikation, soziokulturelles Phänomen, internationale Projekte.
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Derzeit ist das Festival eine der beliebtesten Formen der sozialen und kulturellen Aktivitäten, es ist zu
einem Symbol der modernen Welt der sozialen und kulturellen Entwicklung der Gesellschaft geworden.
Das Festival, ein integraler Bestandteil der modernen Kultur, fördert eine effektive Interkulturelle Interaktion und Kommunikation, durch die das Verständnis
zwischen den Vertretern der verschiedenen Kulturen
erreicht wird.
Die Problematik seiner Forschung als sozial-kulturelles Phänomen wird von vielen Wissenschaftlern
betrachtet, unter denen sind solche wie B. Kirillova [1],
O. J. Goichman [2], N.A. Patov [3], P.V. Nikolaeva [4]
zu nennen. Allerdings wird das Festival als Raum für
Interkulturelle Interaktion und Kommunikation von
den Autoren sehr selten untersucht. Dieses Thema wird
aber sehr ausführlich in den wissenschaftlichen Arbeiten von N.I. Gulnova-Lugovskaja [5], L.I.Galeeva [6]
offenbart.
In unserer Studie wird das Festival als eine Form
der soziokulturellen Aktivität angesehen, die die Kultur
der internationalen Kommunikation der Völker in der
multiethnischen Region am Beispiel der Republik
Baschkortostan fördert.
In der Republik Leben mehr als 4 Millionen Menschen. Das sind Vertreter von mehr als 160 Nationalitäten [7]. Heute ist es eine multiethnische und polykonfessionelle Republik. Es ist eine der stabilen Regionen
der Russischen Föderation.
Die Republik ist eine der führenden Regionen
Russlands und verfügt über umfangreiche Erfahrung
auf dem Gebiet der Organisation und Durchführung
von Veranstaltungen auf internationaler und allrussischer Ebene. Darunter könnten einige große Festivals
erwähnt werden, die zur Bildung und Stärkung der Kultur der internationalen Beziehungen nicht nur in der Region, sondern auch auf der internationalen Bühne beitragen.
Das internationale Festival der nationalen Kulturen «Berdemlek» («Commonwealth») ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen nicht nur für die Region,
sondern auch für die russische Föderation. Das bunte
ethnische Festival ist eines von sechs internationalen
Festivals, die in Russland unter der Schirmherrschaft
des internationalen Rates der Organisationen der Folklorfeste und der traditionellen Künste durchgeführt
werden (CIOFF®).
Die Ziele und Aufgaben dieses Festivals sind die
Popularisierung der traditionellen Elemente der Volkskunst; die Suche und Festlegung starker kreativer Beziehungen mit den in-und ausländischen Kollektiven;
die Bekanntschaft mit der multinationalen Kultur und
den Traditionen der Völker, die in der Republik, in
Russlands und im Ausland leben; die Informationsaustausch über neue Festivals, Kulturzentren und Programme [8]. Zum ersten Mal fand das Festival in der
Republik 1991 statt, an dem Vertreter von mehr als 70
Ländern teilgenommen haben.
In verschiedenen Jahren wurden Teilnehmer des
Folklorfestivals die schöpferischen Kollektive aus Subjekten der Russischen Föderation (Orenburg Region,
Burjatien, Udmurtien), aus solchen Ländern wie die
Türkei, Lettland, Estland, Finnland, Ungarn, Israel,
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Madagaskar, Moldawien, Nigeria, Jugoslawien, Tonga,
Angola, Vietnam, China Australien, Indien, Südkorea,
Kuba, Ungarn, Estland, Italien, Puerto Rico, Brasilien,
China, Südafrika, sowie aus den Ländern der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (Kasachstan,
Kyrgystan, Usbekistan, Tadschikistan) und vielen anderen Ländern.
«Berdemlek» wurde als eines der besten Festivals
der Welt 1996-1998 bei der UNESCO in den Weltkatalog aufgenommen und wurde von den Beobachtern
dieser Internationalen Organisation hoch eingeschätzt.
Das Festival findet alle zwei Jahre statt. Im Jahr 2019
wurde seine Durchführung auf die Popularisierung und
Positionierung der Republik Baschkortostan als Region
Russlands gerichtet, wo 2021 das größte internationale
Festival der traditionellen Kultur stattfinden wird – die
VI. World Folkloriade CIOFF®.
Unter den einzigartigen und eigenartigen Festivals, die in der Region stattfinden und die zur internationalen Kommunikation beitragen, ist der internationale Wettbewerb – das Festival der musikalischen Kreativität der turksprachigen Jugend «Ural Mono» zu
erwähnen. Zum ersten Mal wurde der Wettbewerb
1992 als Republikanisches Festival der baschkirischen
pop-und Rockmusik durchgeführt. Den internationalen
Status erhielt er im Jahr 1995. Seit dieser Zeit wird er
durchgeführt, um die talentiertesten und begabtesten
jungen Künstler, die die nationale Turkmusik repräsentieren, zu entdecken und zu unterstützen [9]. Im Jahr
2018 nahmen Künstler und kreative Teams aus der Türkei, Kyrgystan, Kasachstan, Usbekistan und den Regionen Russlands teil: die Republiken Altai, Tatarstan,
Dagestan, Tuva, Moskau, Astrachan und der Republik
Baschkortostan [10]. Der Veranstaltungsort war die
Hauptstadt der Republik Ufa, sowie Ischimbeiskij Rayon.
Die rechtliche Basis, die die Finanzierung der
Durchführung eines so großen Festivals sichert, ist das
Föderale Zielprogramm «Kultur Russlands (20122018)». Die wichtigsten Aufgaben, die vor dem Festival stehen, sind die Integration der Turkvölker durch
die Entwicklung der kulturellen zwischennationalen
Beziehungen, die Schaffung enger freundschaftlicher
und kreativer Beziehungen zwischen den Turkvölkern,
die Popularisierung und Unterstützung der Entwicklung der Turkmusik im euroasiatischen Raum und der
nationalen Bühne [11].
Auf solche Weise nehmen die internationalen Festivals der nationalen und zwischennationalen Kulturen
als eine mehrstufige, multikonfessionelle soziokulturelle Aktion einen besonderen Platz im System der internationalen Zusammenwirkung der Völker nicht nur
Russlands, sondern auch der ganzen Welt ein. In der
heutigen Zeit haben sie ein starkes Potenzial, das die
Kultur der internationalen Kommunikation prägt, und
sind einer der wirksamen Mechanismen der Kulturpolitik in den Bedingungen der multiethnischen Region.
Durch die Bildung einer hohen Kultur der internationalen Beziehungen unterstützen und drücken sie aus
die Interessen der Völker, die in diesem Gebiet leben.
Bewahren und kultivieren nationale und Allgemeine
Werte. Die Erfahrung der Durchführung von Festivals
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in der Republik Baschkortostan ist eine deutliche Bestätigung dafür.
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Abstract
This study considers an urgent issue aimed at improving the physical culture literacy of parents, who together
with physical culture teachers will have a positive impact on students, which in turn includes improving the physical fitness of children of primary school age. Since, analyzing the results obtained in monitoring the physical
condition of schoolchildren in the city of Krasnodar, we observe a trend aimed at reducing the level of physical
fitness of children. Thus, there is a real need to find ways to solve this situation, since only through joint interactions (teacher-parent-child) is a positive result possible. A program was developed for working with parents, which
met the modern requirements of joint work of the school and the family in the field of physical education. Special
attention was paid to the section "Educational work".
Аннотация
В данном исследование рассмотрен актуальный вопрос, направленный на повышение физкультурной
грамотности родителей, которые совместно с учителями физической культуры положительно будут воздействовать на обучающихся, что включает в свою очередь, повышение физической подготовленности
детей младшего школьного возраста. Поскольку, анализируя полученные результаты в мониторинге физического состояния школьников города Краснодара, мы наблюдаем тенденцию, направленную к снижению уровня физической подготовленности детей. Таким образом, возникает реальная потребность в
нахождении путей решения данной ситуации, так как только через совместные взаимодействия (учительродитель-ребенок) возможен положительный результат. Была разработана программа для работы с родителями, которая соответствовала современным требованиям совместной работы школы и семьи в области физкультурного образования. Акцентированное внимание было направлено на раздел «Воспитательной работы».
Keywords: physical education, parents, pedagogical experiment, students, physical education lesson, parent
meeting
Ключевые слова: физкультурное образование, родители, педагогический эксперимент, обучающиеся, урок физической культуры, родительское собрание.
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По мнению Аршинника С.П. (2020) «…учителя физической культуры не могут успешно решить все возникающие задачи без активной и
грамотной помощи родителей обучающихся.
Большинство родителей проявляют живой интерес к школьной жизни своих детей, но в то же
время многие не осознают важности правильного
режима и отдыха детей, пребывания на свежем
воздухе, занятий физическими упражнениями.
Правильная ориентация родителей в вопросах
физического воспитания школьников в семье –
первая задача учителя физической культуры» [1].
К сожалению, многие (если не большинство)
родителей интересуются успехами только в области умственных знаний ребенка и почти не имеют
представления о физической подготовленности
своих детей, что, несомненно, не помогает работе
учителя. Необходимость специальных бесед, помогающих родителям осознать роль активного и
здорового образа жизни в судьбе ребенка, - очевидный факт для учителя физической культуры
любых классов.
Целью исследования явилось изучение влияния физкультурного образования родителей на

физическую подготовленность обучающихсятретьеклассников.
По мнению Толстых О.С. (2018) «…сейчас
именно в начальной школе происходят самые существенные перемены, пересмотр образовательных ценностей и учебных дисциплин, создание
нового поколения учебников, технологизированных рабочих тетрадей, компьютерных и видеопрограмм» [4]. Нужны общенаучные подходы
к самой педагогике, а не только переработка
внутреннего состояния и углубления её традиционных систем и теорий [2,3].
Педагогический эксперимент заключался в
разработке программы, отвечающей современным
требованиям совместной работы школы и семьи
в области физкультурного образования, а также
направленной на положительное влияние физкультурного образования родителей на физическую
подготовленность детей в процессе совместной работы школы, родителей, детей.
На рисунке 1 представлено распределение часов по разделам экспериментальной программы.

Рисунок 1 – Распределение академических часов по формам экспериментальной программы
Экспериментальная программа состояла из 2
разделов. Первый раздел «Теоретический». Он
включал в себя 4 лекции по 1 академическому часу.
Лекции были посвящены следующим темам: «Режим дня. Гигиенические процедуры, закаливающие
процедуры. Значение физических упражнений для
здоровья», «Домашние задания по физической
культуре. Их значение», «Контроль. Страховка.
Техника при выполнении физических упражнений
или отдельных элементов. Эмоциональный
настрой. Физические упражнения, как развитие
функций и качеств организма», «Дети в игре. Интересы ребенка. Роль семьи в жизни школы. Участие
родителей в жизни школы». Это один из важнейших разделов, разработанной нами программы. Зачастую родители слишком мало внимания уделяют
собственному физическому развитию, а семья - это
главный пример и жизненный ориентир детей. Дети
в возрасте начальных классов следуют в первую
очередь за родителями, поэтому так важно привить
ребенку любовь к собственному телу, к здоровью, к
физической активности и правильному питанию.
Именно этот обучающий раздел для родителей
направлен на внедрение непосредственно в жизнь

взрослых основы здорового образа жизни.
Второй раздел «Практические занятия» включал в себя «Семейные уроки» с активным участием
родителей в помощи и проведении уроков. Благодаря этому разделу у детей увеличился интерес к
занятиям физической культуры. Это связано с активным участием их близких людей. Дети, глядя на
родителей упорнее, активнее и эффективнее выполняли поставленные задачи урока. Данные занятия
очень положительно влияют на эмоциональный
фон, как детей так и взрослых.
Эксперимент длился два месяца на базе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город
Краснодар МАОУ Гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова. В эксперименте
приняли участие родители и учащиеся 3 «А»
класса. Всего 30 человек родителей и обучающихся.
Дети систематически посещали уроки физической культуры и не имели отклонения в состоянии
здоровья, относились к основной группе занимающихся. Все респонденты были предупреждены о

German International Journal of Modern Science №6, 2021
проведении эксперимента, соответственно с интересом и желанием приняли участие в нем.
В начале и в конце эксперимента был проведен
опрос родителей на тему вовлеченности их в спортивную жизнь детей. На рисунке 2 представлены
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результаты ответа родителей до и после эксперимента на вопрос: «Считаете ли вы занятия физической культурой важной составляющей гармоничного развития детей?»

Рисунок – 2 Изменение результатов ответов до и после эксперимента
В таблице 1 представлены результаты динамики физической подготовленности учеников 3

«А» класса до и после педагогического эксперимента.

Таблица 1
Динамика физической подготовленности учащихся 3 класса до и после эксперимента ( n=30)
№
ДО
ПОСЛЕ
Тесты
Пол
t
P
п/п
M±m
M±m
девочки
6,1±0,04
5,9±0,08
2,24
<0,05
1.
Бег 30м, с
мальчики
6,0±0,03
5,9±0,06
1,49
>0,05
девочки
9,5±0,15
9,0±0,19
2,07
>0,05
2.
Челночный бег 3х10 м, с
мальчики
9,2±0,13
8,8±0,10
2,44
<0,05
Подтягивание на высо- девочки
16,5±0,47
11,2±0,82
5,61
<0,001
3.
кой/низкой
мальчики
2,2±0,19
3,3±0,90
1,20
>0,05
перекладине, (кол-во раз)
5,2±0,40
7,4±0,84
Наклон вперед из положе- девочки
2,26
<0,05
4.
ния стоя, см
мальчики
1,9±0,37
4,0±0,97
2,01
>0,05
девочки
383,7±3,36
340,5±4,77
5,20
<0,001
Передвижение
5.
1000м, с
мальчики
371,9±3,45
334,0±6,00
6,48
<0,001
Анализ данных показал, что, в шести показателях произошли достоверные изменения, а
именно: у девочек в следующих тестах – бег 30м,
подтягивание на низкой перекладине, передвижение 1000м, наклон вперед из положения стоя, а у
мальчиков в следующих тестах - челночный бег
3х10 м и передвижение 1000м.
Таким образом, апробируя разработанную
нами программу, мы увидели положительные результаты, тем самым доказали поставленную цель
исследования:
1. Родители стали больше времени уделять
своей физической активности, тем самым мотивировали детей следовать их примеру.
2. Активизировалось участие родителей в
классных собраниях, и в выступлениях на них по
вопросам физкультурной грамотности ребенка.
3. Повысилась заинтересованность в качестве
проведения уроков физической культуры и влияния
этих уроков не только на воспитание физических
качеств, а также - повышение грамотности их детей
в вопросах здорового образа жизни, закаливания и
т.п.

4. Многие родители изъявили желание отдать
своих детей в спортивные секции.
5. Обучающиеся стали более активны на уроках физической культуры, об этом свидетельствуют достоверные улучшения в показателях физической подготовленности.
6. Меньше школьников стало болеть, тем самым, на каждом уроке физической культуры явка
обучающихся составила 100%.
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Abstract
The article highlights the main scientific and methodological approaches to the development and implementation of the content of the educational field «Technology”, which is presented in the Standard educational program
of primary education of children with intellectual and complex developmental disabilities. The program is developed in accordance with the Concept of the New Ukrainian School. The main purpose of technological education
in primary school for children with complex developmental disorders, methodological approaches and principles
of program construction are presented. The program defines the relevant content of labor training, specifies the
requirements for specific expected learning outcomes (subject-oriented competencies). The pedagogical technology of realization of the new content of education in special educational institutions is presented.
Анотація
У статті висвітлено основні науково-методичні підходи щодо розроблення та реалізації змісту освітньої галузі «Технології», яка представлена у Типовій освітній програмі початкової освіти дітей з інтелектуальними та комплексними порушеннями розвитку. Програму розроблено відповідно Концепції Нової
української школи. Обґрунтовано та представлено основну мету технологічної освіти у початковій школі
для дітей комплексними порушеннями розвитку, методичні підходи та принципи побудови програми. У
програмі визначено відповідний зміст трудового навчання, вказано вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання (предметно-орієнтовані компетентності). Також представлено педагогічну технологію
реалізації нового змісту навчання у спеціальних закладах освіти.
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Реформування змісту освіти в Україні зумовило зміну пріоритетів щодо інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у сучасне суспільство, відображених в Національній доктрині розвитку освіти України у ХXI столітті, які спрямовані
на вдосконалення змісту, методів, форм навчання,
активізацію самостійної трудової діяльності учнів
на основі здійснення раціональних змін у структурі
освітнього процесу дітей з особливими освітніми
потребами.
Одним із стратегічних напрямів сучасної
освіти є удосконалення системи навчання дітей з
комплексними порушеннями розвитку в умовах
освітніх трансформацій [1]. Ще більшої актуальності набуває проблема трудового навчання таких дітей, оскільки саме підготовленість до трудової діяльності набуває особливого значення з метою їхньої соціалізації, адаптації та інтеграції у
суспільство. Дослідження окресленої проблематики привертає все більше уваги вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Питанням навчання дітей означеної категорії
присвячено сучасні вітчизняні дослідження (Н. Бабич, К. Глушенко, Н. Гладких, Л. Вавіна, Н. Малюхова, А. Лапін, О. Чеботарьова) та дослідження зарубіжних авторів (F. Hill, D. Fischer, Н. Barth, G.
Sondersorge та ін).
Діти із комплексними порушеннями – особлива категорія, серед яких виділяють такі групи дітей: з порушеннями двох сенсорних систем – зору
та слуху; з порушеннями слуху та інтелекту; з порушеннями зору та інтелекту; з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту; з множинними
порушеннями, які поєднують сенсорні, опорно-рухові, інтелектуальні і мовленнєві порушення та ін.
Поєднання декількох порушень значно більшою мірою негативно впливає на розвиток цих дітей, ніж
дітей з одинарним порушеннями психофізичного
розвитку. Їхнє навчання здійснюється здебільшого
у спеціальних навчальних закладах з урахуванням
ступеня ураження інтелектуальної, мовленнєвої,
аналізаторної, опорно-рухової сфер розвитку, проявів того чи іншого порушення (М. Жигорєва, І. Левченко, В. Лубовский, І. Марковська, О. Мастюкова, А. Мещеряков, М. Певзнер, Т. Розанова та
ін.).
Особливу увагу науковців та практиків привертає проблема трудового навчання школярів із комплексними порушеннями розвитку, у яких поєднуються порушення опорно-рухового апарату (ДЦП)
та порушення інтелектуального розвитку. Складне
неврологічне захворювання внаслідок раннього
ураження центральної нервової системи у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку
спричиняє складну структуру порушення – поєднання порушень рухових, інтелектуальних, мовленнєвих функцій (Л. Данилова, М. Іпполітова, І. Левченко, І. Мамайчук, О. Мастюкова, О. Приходько,

О. Романенко, К. Семенова, Н. Симонова, Л. Ханзерук, А. Шевцов та ін.).
В умовах запровадження концепції Нової української школи виникає потреба в зміні старої парадигми трудового навчання учнів з порушеннями
опорно-рухового апарату та інтелекту на компетентнісно орієнтоване навчання. Провідним у реалізації технологічного навчання школярів є компетентнісний підхід, спрямований на формування необхідних
практичних
знань,
життєвих
компетентностей (Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков,
І. Зимня, О. Овчарук, Л. Парамонова, О. Пометун,
О. Савченко, А. Хуторський та інші). Компетентнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно
підпорядковані компетентності учнів: ключові,
предметні та життєва [4].
Трудове навчання в початкових класах спеціальної школи – це складова загальної системи підготовки учнів до самостійної трудової та побутової
діяльності. Поряд з іншими навчальними предметами, трудове навчання є важливим засобом розумового, фізичного, морального, естетичного виховання та корекції недоліків психофізичного розвитку розумово відсталих дітей .
Оновлення змісту освітньої галузі «Технології» відображено в новій Типовій освітній програмі
навчання учнів з інтелектуальними та комплексними порушеннями розвитку [2].
Метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей. Для досягнення зазначеної мети передбачається здійснення таких завдань:
- формування уявлень про предметно-перетворювальну діяльність людини, про світ професій,
шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; формування здатності до усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи з
інструментами і матеріалами;
- розвиток пізнавальної, навчальної діяльності,
ручних технік обробки матеріалів; формування
уміння користуватися технічною термінологією,
графічною інформацією та працювати з комп’ютером;
- виховання готовності до вирішення побутових завдань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних операцій у предметно-практичній діяльності.
Реалізація визначеного Державним стандартом змістового компоненту освітньої галузі «Технології» для дітей з комплексними порушеннями
забезпечується на основі спеціального змісту навчання, який передбачає формування знань та практичних умінь з виконання ручних технік обробки
матеріалів, опанування доступними техніко-технологічними операціями, самообслуговування, озна-
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йомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями. Опанування учнями визначених у Державних вимогах трудових знань та вмінь досягається
на основі сформованості життєвої компетентності
через здатність використовувати знання, уміння,
техніко-технологічні операції у процесі власної
предметно-практичної діяльності та повсякденного
життя.
Отже, трудова підготовка учнів спрямована на
досягнення таких показників її ефективності, які відповідали б вимогам повноцінної праці у сферах діяльності, пов’язаних з найбільш поширеними галузями народного господарства та доступних для опанування школярами з комплексними порушеннями
розвитку. Загальноосвітні завдання для досягнення
зазначеної мети передбачають ознайомлення школярів з основами трудового процесу; формування
техніко-технологічних знань, умінь та навичок; розвиток пізнавальних здібностей, формування елементів графічної грамоти; набуття досвіду предметно-практичної діяльності, алгоритмів і способів
предметно-практичних дій ручними техніками; виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як
суб’єкта предметно-перетворювальної діяльності,
шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу.
Корекційно-розвивальні завдання спрямовуються на забезпечення:
 пізнавального розвитку (формування явлень про послідовність та поетапне виготовлення
виробу з опорою на зразок та предметно-інструкційну карту; розв’язування в процесі трудової діяльності пізнавальних задач в наочно-дійовому та
наочно-образному плані; формування умінь виконувати завдання на основі словесної інструкції з
опорою на наочність, дотримання етапів діяльності
(аналіз, планування та організація виготовлення виробу, самоконтроль);
 мовленнєвого розвитку (на основі використання техніко-технологічної термінології у процесі розвитку зв’язного мовлення, формування
умінь давати вербальний звіт про власну діяльність
у вигляді фіксуючого, супроводжуючого та плануючого мовлення);
 сенсомоторного розвитку (формування
умінь визначати форму, розмір, колір, розташування деталей предметів та їх властивостей, предметів на основі зорової, тактильної, слухової чутливості; розвиток дрібної моторики; навичок вправно
володіти інструментами під час виконання практичних завдань);
 особистісного розвитку (формування позитивного ставлення до праці, готовності доводити
виконання трудового завдання до завершення; усвідомленої навчально-практичної діяльності, цілеспрямованості, організованості, охайності та інших
важливих для праці якостей особистості).
Зміст технологічної освітньої галузі структурується за такими змістовими лініями: «Світ технологій», «Світ ремесел та декоративно-ужиткового мистецтва», «Основи конструювання»,
«Основи побуту».

Змістова лінія «Світ технологій» спрямована
на формування в учнів здатності планувати власну
діяльність у процесі вивчення різних видів матеріалів та опанування техніко-технологічними операціями у процесі виконання робіт з пластичними, природними, текстильними, матеріалами, папером,
конструктором, рослинами. В учнів удосконалюють вміння розпізнавати конструкційні матеріали,
добирати їх для створення виробу, виконувати найпростіші способи їх обробки. Важливою умовою
засвоєння цієї лінії є формування в учнів здатності
розуміти і дотримуватися послідовності у виготовленні виробів.
Змістова лінія «Світ ремесел та декоративноужиткового мистецтва» має на меті формування в
учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового
мистецтва та ремесел як культурної спадщини
українського народу, а також вміння створювати та
оздоблювати прості вироби за зразком та допомогою педагога чи власним задумом, із застосуванням
традиційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва.
Змістова лінія «Основи конструювання»
спрямована на подальший розвиток творчої діяльності у процесі конструювання та моделювання під
час самостійної або колективної роботи з конструктором. Процес конструювання з готових деталей
(моделей) конструктора сприятиме розвитку просторової уяви, мислення учнів, через зіставлення малюнків, наочних зразків, за якими діти складатимуть конструкції. Учні вчаться конструювати з різних видів конструкторів за зразком та інструкцією,
з використанням дидактичних ігор та вправ.
Змістова лінія «Основи побуту» має на меті
формувати практичні навички організації власної
життєдіяльності, розв’язувати практичні завдання у
власному побуті, планувати та реалізовувати найпростіші трудові дії (організація робочого місця,
догляд за рослинами, домашніми тваринами; приготування елементарних страв та сервірування
столу; догляд за одягом та взуттям).
Основоположна роль у трудовому навчанні
відводиться формуванню загальнотрудової компетентності учнів, яка розглядається як здатність застосовувати на практиці предметно-практичні
знання, досвід, суспільні цінності, базові навички
комунікації і соціально-побутової адаптації, набуті
у процесі трудового навчання.
Добір змісту трудового навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку здійснюється з
урахуванням компетентнісного підходу, на основі
принципів достатності (необхідності) для навчання
дітей означеної категорії з метою їх підготовки для
самостійного життя та доступності для сприймання
і засвоєння навчального матеріалу.
Реалізація змісту розробленої програми з трудового навчання учнів відбувається на основі педагогічної технології, яка передбачає формування
компонентів трудової діяльності особистості та успішне засвоєння техніко-технологічних знань,
умінь, навичок, здатності використовувати знання
у повсякденній життєдіяльності.
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Педагогічна технологія трудового навчання
передбачає певну структуру та складається з таких
компонентів: інтегративної моделі трудового навчання школярів з комплексними порушеннями розвитку, алгоритму формування трудових навичок та
вмінь у школярів з порушеннями опорно-рухового
апарату та інтелекту; програмно-методичного забезпечення трудового навчання, методичних рекомендацій для педагогів та батьків щодо підвищення
ефективності формування трудової діяльності учнів.
Розроблена педагогічна технологія передбачає
забезпечення ефективного формування трудової
компетентності школярів з порушеннями опорнорухового апарату та інтелекту на основі урахування
індивідуальних психофізичних можливостей учнів
та забезпечує динаміку розвитку трудової діяльності.
У процесі реалізації змісту навчання передбачається варіативність його використання на основі
можливості перерозподілу навчального матеріалу
відповідно потреб, нахилів та психофізичних можливостей молодших школярів та впровадження інтегрованих варіативних модулів, що забезпечує розвиток творчості, самостійності, стимулює мотивацію до трудової діяльності. Дотримання алгоритму
поетапного формування трудових дій та операцій
як основи розвитку техніко-операційних умінь та
навичок розглядається з точки зору урахування
психофізичних функціональних можливостей дітей
з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту. Виконання алгоритму формування трудових
умінь є важливою умовою досягнення кінцевих результатів праці, вдосконалення процесів життєзабезпечення школярів.
Педагогічна технологія трудового навчання
розроблена на основі важливих принципів навчання учнів з комплексними порушеннями розвитку:
- пріоритетного розвитку особистості, спроможної до соціально-побутової та трудової діяльності, підготовленої до самостійного життєзабезпечення та інтеграції у суспільство;
- комплексного впливу, що передбачає залучення фахівців закладу та родини учня до освітньовиховного процесу, що в значній мірі стимулюватиме пізнавально-трудову діяльність школяра, підтримуватиме його художньо-творчу активність в
умовах шкільного навчання та в родині, сприятиме
подоланню труднощів, які виникають в процесі соціально-трудової діяльності дитини;
-індивідуального та диференційованого підходу вказують на необхідність підбору методів,
прийомів, форм і засобів організації трудового навчання відповідно рівня сформованості трудових
знань, умінь та навичок в учнів з порушеннями опорно- рухового апарату та інтелекту;
- принцип діяльного підходу передбачає отримання трудових знань та вмінь у процесі організованої трудової діяльності, під час якої створюються
умови, які мотивують до пошуку вирішення трудо-

15

вих завдань, спонукають до використання учнем різних способів та засобів трудової діяльності, формують навички трудової взаємодії в колективі;
- принципи систематичності, послідовності
та наступності передбачають неперервність, регулярність, планомірність процесу трудового навчання в початковій та старшій ланках школи, в
якому реалізуються освітні, виховні та корекційнорозвивальні завдання щодо формування трудової
діяльності школяра, професійно-трудової спрямованості, самовизначення та самоорганізації;
- принцип доступності та наочності передбачає урахування особливостей психофізичного розвитку дитини, стану сенсомоторної, мовленнєвої,
когнітивної, особистісної сфер. Він забезпечується
на основі використання широкого спектру наочної
підтримки, інструктивних карток, мультимедійних
та технічних засобів;
- принцип варіативності забезпечує доцільний
та гнучкий вибір змісту, форм та методів навчання,
ступінь їх адаптації у освітньо-трудовому процесі.
Це розширює можливості педагогічної творчості,
сприяє можливості диференціації та корекційно-розвивальній спрямованості змісту; посиленню мотивації; змінюючи роль педагога з інформаційно-контролюючої на консультативно-координаційну;
- принцип корекційно-реабілітаційної спрямованості забезпечує оптимізацію рухової активності
дітей, зміцнення психічного здоров’я, відновлення
рухових, психічних, сенсомоторних, мовленнєвих
функцій організму. Корекційно-реабілітаційна робота спрямовується на створення сприятливих умов
для найбільш повної реалізації трудової діяльності
на основі психофізичних можливостей розвитку учнів.
Розроблена педагогічна технологія містить певну етапність формування трудової діяльності
(пропедевтичний, основний), де учні опановують
усіма необхідними теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками щодо обробки різних видів матеріалів, сучасних технік декоративно-ужиткового мистецтва та ін. При вивченні навчально-практичного матеріалу учні засвоюють
послідовність виконання трудових дій та операцій,
виготовляють вироби, дотримуючись певних технологічних інструкцій.
Особлива увага звертається на формування у
молодших школярів з комплексними порушеннями
розвитку ціннісно-мотиваційного компоненту трудової діяльності, зокрема ціннісних позицій, поглядів, переконань, мотивів, опанування способів діяльності, вироблення адекватної моделі поведінки,
що забезпечується у процесі трудового навчання.
Трудова діяльність повинна сприяти розвитку мотиваційної сфери та самосвідомості, на основі яких
у школярів посилюється ціннісне ставлення до
праці, формуються уявлення про різноманітні професії, роль праці у житті людей, відбувається усвідомлення свого соціального Я і формування внутрішньої позиції [3].
Отже, науково-методичні засади реалізації змісту технологічної освіти молодших школярів з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту
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передбачають врахування компетентнісного підходу до трудового навчання, посилення уваги корекційно- розвивальному впливу на особистість, на
основі чого забезпечується формування трудової
компетентності школярів, підвищується мотивація
до трудового процесу завдяки ціннісному ставленню до праці; розширюється інформаційний обсяг техніко-технологічних знань, які є підґрунтям
для опанування різними способами трудової діяльності, розкриття можливостей кожного учня, як
суб’єкта практичної і пізнавальної діяльності, що
сприятиме збагаченню соціального досвіду, забезпеченню максимальної адаптації та інтеграції дітей
у суспільство. Трудова компетентність, як здатність
учнів з комплексними порушеннями розвитку застосовувати на практиці знання, досвід і цінності,
набуті у процесі корекційно-розвивального навчання, набуває інтегративного значення в реалізації
оновленого освітнього змісту.
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Abstract
The technology and methods of creative thinking is described in the article, as well as what tasks are used for
the development of thinking. The works of Russian, foreign and Kazakh scientists were studied. D. Halpern identifies a number of qualities for the development of creative thinking. Several tasks are given in the article that we
used in the classroom for the development of imaginative imagination, creative thinking.
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Creative thinking has been manifested in human
activity since ancient times. The most important setting
of developmental learning is considered to be the principle of the creative nature of development. The child
should not learn from someone else's experience, but
create their own, using their creative abilities. Creative
activity, capable of generating unique experiences and
unique knowledge, gives the child the opportunity to
fully and in due time realize their potential, revealing
all their abilities.
According to Sukhomlinsky, creative thinking is
found where there is inspiration, born of success. To
arouse this inspiration in students, to awaken the craving for knowledge, you can use bright and unusual didactic material, as well as through the use of non-standard tasks that arouse interest in the very form of work.
The goal of the creative educational environment
is to teach the child to think beyond the stereotypes, to
instill the desire and ability not only to adapt to the existing conditions, but also to find solutions to existing
situations, both in the educational process and in everyday life. Education is not just a set of learning and
education processes, but a special environment of life
activity, where the student acts as an equal subject of

learning with the teacher. The concept of the "ideal
teacher", who knows exactly the answers to all questions, being the "truth in the first instance", is a thing of
the past, and the creative personality, flexible for selfdevelopment, having the right to make mistakes, but
living in an eternal creative search and seeking co-creation with students, comes to the fore. Such a teacher
can create a creative educational environment in which
children will strive to overcome the forces of the template and to develop their creative potential.
What is "critical thinking"? Today, in various scientific studies, you can find a definition of the term
"critical thinking". D. Halpern defines critical thinking
in his work "Psychology of critical thinking" as directed thinking, it is characterized by balance, logic,
and purposefulness, it is distinguished by the use of
such cognitive skills and strategies that increase the
likelihood of obtaining the desired result
In order for the student to use his critical thinking,
it is important to develop a number of qualities in him,
among which D. Halpern highlights:
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* ready for planning. Thoughts often arise randomly. It is important to organize them, to build a sequence of presentation. Orderliness of thought is a sign
of confidence.
* flexibility. If the student is not ready to accept
the ideas of others, he will never be able to become a
generator of his own ideas and thoughts. Flexibility allows you to wait for judgment until the student has a
variety of information.
* perseverance. Often, when faced with a difficult
task, we postpone its solution for later. By developing
perseverance in the tension of the mind, the student is
sure to achieve much better results in learning.
* willingness to correct your mistakes. A critical
person will not justify their wrong decisions, but will
draw conclusions, use the mistake to continue learning.
* awareness. This is a very important quality,
which implies the ability to observe oneself in the process of mental activity, to track the course of reasoning.
* search for compromise solutions. It is important
that the decisions made are perceived by other people,
otherwise they will remain at the level of statements.
In Russia, the topic of critical thinking was studied
in the scientific studies of E. V. Volkov "Critical thinking: principles and signs", G. V. Sorina "critical thinking: history and modern status", N. L. Moskovskaya
and V. P. Muyakina "critical thinking as an educational
value", E. I. Fedotovskaya "Methods of developing
critical thinking as an important factor in the formation
of foreign-language communicative competence in
specialized universities".
The works of D. Kluster "What is critical thinking?", G. Lindsay, K. S. Hull, R. F. Thomson "Creative
and critical Thinking, "and Paul R. W." Critical Thinking " are known abroad: What everyone needs to survive in a rapidly Changing world" and Halper's "The
Psychology of Critical Thinking". The Western psychological and pedagogical tradition has a number of
separate studies (P. Facione, N. Facione, C. Giancarlo,
R. Ennis, S. Norris, G. Salomon) devoted to the study
of attitudes to critical thinking, methods of their development and diagnosis.
The article Dosbenbetova A. Sh., Abramova G. I.
[2] "The use of Kazakh folk wisdom in English lessons
for the development of creative thinking of students"
examines the technology of developing creative thinking of students in English lessons using the means of
folk pedagogy. It reveals the concept of "creativity",
which is characterized by the adoption and creation of
fundamentally new ideas that deviate from traditional
or accepted patterns of thinking and are included in the
structure of giftedness as an independent factor. The authors note that the use in the educational process of the
centuries-old wisdom of the people, expressed in proverbs and sayings, riddles, folk games, fairy tales and
other means of folk pedagogy, have a huge impact on
the development of creative thinking of students.
The technology of developing critical thinking in
foreign language lessons has a huge arsenal of tools:
clusters, writing cinquaines, insert, basket of ideas,
writing essays, brainstorming, thin and thick questions,
fishbone, reading with stops, on-board magazines,
"KWL Chart".
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Also, the methods of developing critical thinking
include the so-called "idea grids" (Mindmapping, Clustering), "Mind-Map", Mindmapping, thinking about interesting quotes and sayings, working on sayings can
be a good basis for developing students ' critical thinking, creative work with songs, etc.
Let's look at the most interesting tasks for the development of critical thinking, which we use in our
practice of teaching English.
So, in the foreign language lessons, in order to develop critical thinking, we used the following tasks.
1. "Six Hats of Thinking". Also, one of the interesting techniques in the technology of critical thinking
is the "six hats of thinking", the founder of which is E.
de Bono [3]. The "six hats of thinking" is an opportunity to express your own assumptions independently
of the assumptions of others: all points of view will be
different, since the" roles " distributed among the participants are obviously different. This makes it possible
to think about alternative views on the problem, to discuss different points of view, and if some assumption is
challenged, the student will not feel wrong in this, because he only played a role [4]. The reception is good
to conduct at the initial stage of the development of reflection, in order to liberate children. With this form of
organization of reflection, the teacher receives different
points of view from the students on the issue under discussion. Students have no fear of making erroneous assumptions.
2. The strategy "Tree of Predictions" is used when
working with plot texts. On the trunk is written a question facing the future: Whatwillhappenattheend? The
text is divided into 3-4 parts. After reading each part,
the students write down on the leaves of the tree their
predictions on the content of the story, arguing them on
the branches. Each version must be justified verbally.
When the text is read to the end, students check whether
their predictions have come true.
An effective means of forming and developing
critical thinking are role-playing games, conferences,
teleconferences, talk shows on the topic under study, as
well as debates and debates. They contribute to the development of such important characteristics of critical
thinking as the ability to analyze and compare different
ideas, events, points of view; the ability to hear the arguments of opponents; the ability to prove your position, while fostering a tolerant attitude to different
points of view. When making a decision on the problem
under discussion, the participants of the role-playing
game should take into account all its aspects. It becomes clear to them that not only in the game, but also
in real life, there are often no unambiguously satisfactory solutions to the problem. It is necessary to pay attention to other people's opinions and be able to prove
your opinion in a reasoned way.
Formed critical thinking contributes to an adequate reflexive assessment of their activities. At the end
of a certain stage of work on the topic, children learn to
ask themselves the question "What of the studied I
know well, and what is still not enough? What should I
do to eliminate the gaps? Can I manage on my own, or
do I need help? " and plan my next steps.

German International Journal of Modern Science №6, 2021

18

Creative thinking is a way to positively motivate
learning. There are external and internal motivations
for learning English, and it is important to build their
stimulating effect on the learning process in such a way
that students at each stage of it feel progress towards
the goal. To develop creative thinking, students need to
be active, to be able to communicate correctly with
other people. Thus, while developing creative thinking,
students do not notice how external motivation merges
with internal motivation.
E. Grigorenko and R. Sternberg propose twelve
strategies for the development of creative potential,
which can be used as the basis for teaching creative
thinking in school in any academic subject. Using these
strategies-principles, the teacher will not only be able
to increase the likelihood of discovering the creative
potential of his students, but also to strengthen the creative principle in himself. So, here are the principles:
- be a role model;
- encourage doubts that arise in relation to generally accepted assumptions and assumptions;
- allow making mistakes;
- encourage reasonable risk taking;
- to include in the curriculum sections that would
allow students to demonstrate their creative abilities, to
test the learned material in such a way that students
have the opportunity to apply them;
- encourage the ability to find, formulate, and redefine a problem;
- encourage and reward creative ideas and creative
results;

- provide time for creative thinking;
- encourage tolerance for uncertainty and incomprehensibility;
- prepare for the obstacles encountered on the path
of a creative person;
- encourage further development;
- find a match between the creative personality and
the environment.
In order to become creative, you need to follow
some principles:
• no need to start the class with traditional exercises;
* don't think in old ways;
• no need to follow someone's ideas;
• it is not necessary to ask students to complete
similar tasks.
Try to include students in the creative process at
each lesson.The classical principle of creativity combines the ideas of mixing completely opposite things.
Juxtaposition is a great way to move away from standard thinking. You can invite students to compare a text
that they know well with a picture that you have chosen
for them yourself. Ask students to find as many ways
as possible to compare seemingly different things. At
the same time, you can pay attention to the color, connection, emotion, form, theme, or meaning.
Ask students to think about the similarities and
differences between humans and animals, such as tigers.

Me

A tiger

I brush my teeth

Goes barefoot

I wear trainers

Doesn’t brush its teeth

But we are both mammals, we like sleeping and
swimming, and we can make a lot of noise.
Creative tasks are always interesting not only to
the teacher himself, but also to the students, although
once again we note that any creativity is hard work,
which, despite everything, brings great pleasure.
Use of tasks for the development of imaginative
imagination, creative thinking "Come up with a continuation of the story":
1.Once upon a time there lived a king and a queen.
And they had a beautiful daughter……..
2. I saw her dancing in the rain……
3. Last night I had an awful dream: I found myself
in the world where all the colours were blent. The grass
was orange, the trees were white, the purple sun was
shining in the green sky……
4. Yesterday I heard a strange noise in the drawing- room. I came downstairs, opened the door and saw
a man lying on the floor…….
I try to use more often in the lessons questions that
encourage thinking creatively – " imagine, imagine
what, compose, speculate about..." , etc .
I widely use the project method in my practice
from 2 to 11 classes, of course, taking into account age
characteristics. If at the beginning of learning a language - these are simple projects without presentations

on topics such as" About me"," My family"," My favorite toy","My pet". In high school, I try to set projects
like:
• Healthywayoflife
• A jobinterview.
• Let’smakeourtownprosper
• Crazyjobfair
Such tasks contribute to the practical application
of the language. Children become more relaxed, not
afraid to talk. In addition, such tasks are useful, because
they are remembered by students.
The manifestation of the creative abilities of the
students ' personality can be observed in English lessons in the organization of work on the example of
working with text. Any work with a text or a small fragment of it begins with the fact that the artistic statement
is perceived by children by ear or visually. And at this
stage, it is important to create such problem situations
that would help to introduce students to the system of
artistic images of this text. The process of perception of
the text (excerpt) and the work on the read is organized
with the help of different tasks-questions like:
• What time of year do you think the poet describes
in this passage? By what signs did you guess this?
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* Look at the illustrations and guess what the text
will be about?
• How do you understand the title of the text?
What can the story be about
* Draw an illustration of the text you read.
When understanding the linguistic means of creating the imagery of a literary text, students should realize the visual and expressive possibilities of the phenomena that are studied in the classroom. The beauty
of a foreign language is revealed to children in the process of such work. For example, the following types of
tasks-questions:
* Write out the words that convey the colors of autumn, winter, etc. Do you only have to write out adjectives, why?
* What are the words that help describe the landscape?
* Specify synonyms, antonyms. Why exactly is
this word used?
• What sounds prevail and why? etc.
The use of such problem situations in the educational process makes it possible to form a certain cognitive need in students, but also provides the necessary
focus of thought on an independent solution to the problem that has arisen.
Thus, the creation of problematic situations in the
process of working with the text ensures the constant
inclusion of students in independent search activities
aimed at solving emerging problems, which inevitably
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leads to the development of cognitive independence
and creative activity, and this, first of all, affects the
quality of students ' knowledge. It is important that the
student can apply the knowledge gained in the lesson,
otherwise the learning process is useless.
Thus, all these simple techniques that I use in my
work, I think, contribute to the development of creative
and inventive abilities of students, enrich them not only
intellectually, but also personally. And, of course, our
task in teaching a foreign language is to inspire, not to
entertain, to teach, not to harm, to develop, not to score.
It is important not to cut off the students ' wings, but to
create situations of creativity and success for them.
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Abstract
According to the results of historical analysis, analysis of educational practice, legal documents, taking into
account modern values and methodological guidelines, the theoretical positions on the interpretation of the essence
of correctional and developmental support of children of early and preschool age with hearing impairments are
generalized.
Анотація
За результатами історичного аналізу, аналізу освітньої практики, нормативно-правових документів з
урахуванням сучасних ціннісних та методологічних орієнтирів узагальнено теоретичні позиції до тлумачення сутності корекційно-розвивального супроводу дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями
слуху, визначено основні аспекти системи супроводу.
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Постановка проблеми. Сьогодні Україна вибудовує суспільні відносини на основі демократичних цінностей, що сприяє утвердженню філософії
толерантності та рівності, а відтак соціальної моделі сприйняття інвалідності, за якої, на відміну від
медичної, обмеження розглядаються як результат
дискримінації з боку суспільства, а не стану людини.
Позитивним результатом означених тенденцій
виступає суспільно-освітня концепція «Нова Українська школа», яка акцентує на здійсненні навчання
та супроводу на основі принципів гуманістичної
психології та педагогіки, ґрунтується на соціальних
(дитино центрованих) положеннях, включає реалізацію соціокультурного, особистісно-орієнтованого, компетентнісного підходів.
У контексті освітніх реформ визначено стратегію розвитку освіти дітей з особливими освітніми
потребами (ООП); передусім йдеться про забезпечення доступності до якісної освіти на всіх рівнях,
дотримання конституційних та міжнародних прав у
сфері освіти та соціального захисту; розширення
мережі закладів освіти та гарантування батькам
права вибору освітнього маршруту для своєї дитини; поширення підтримуючого навчання як концептуального підходу, що реалізується у процесі застосування новітніх технологій викладання та супроводу. Соціальна модель передбачає, що система
освіти має бути більш гнучкою, здатною до забезпечення рівних прав на отримання освіти всіма
дітьми без дискримінації.
Принципи та підходи до реформування
спеціальної освіти детально висвітлено у працях
вітчизняних учених Е. Данілавічютє, В. Засенка,
В. Кобильченка,
А. Колупаєвої,
С. Кульбіди,
О. Мартинчук,
Л. Прохоренко,
М. Супруна,
О. Таранченко та ін.
Водночас, пріоритетом національної політики
виступає упровадження міжнародних стандартів у
системі надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами: якомога раннє виявлення проблеми у розвитку та рання комплексна допомога
(раннє втручання).
Саме рання діагностика і своєчасна реабілітація мінімізують негативний вплив порушень на розвиток дитини. За таких умов завданням виступає
не корекція вторинних відхилень, а не допущення
їх виникнення. Доведено, що діти з особливими
освітніми потребами, які були задіяні у програмі
втручання, мають кращі навчальні та соціальні навички у порівнянні із однолітками, які таку послугу
не отримали (Calderon & Naidu 2000; YoshinagaItano 2000).
У такому контексті виникає необхідність обґрунтування системи комплексного супроводу дітей з порушеннями слуху раннього та дошкільного
віку, яка спирається на сучасні підходи в освіті та
враховує зазначені соціокультурні та освітні новації.

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави констатувати висвітлення різних аспектів організації супроводу дітей з особливими освітніми потребами у
працях вітчизняних і зарубіжних вчених (Е. Данілавічютє, Т. Дегтяренко, В. Засенко, А. Колупаєва,
Т. Костенко, В. Кобильченко, Л. Прохоренко,
О. Таранченко,
А. Шевцов,
О.Чеботарьова;
J. Deppeler, T. Loreman, R. Smith та ін.).
Особливостям роботи з дітьми з порушеннями
слуху дошкільного віку присвячено дослідження
О. Дробот, В. Жук, В. Литвинової, В. Шевченко;
Л. Борщевської, Н. Засенко, Л. Лебедєвої, М. Шеремет, Р. Якубовської; Б. Корсунської, Ж. Шиф та
ін.
Втім, донині з огляду на означені інноваційні
процеси фактично не визначено теоретичнометодичні основи, не розроблено цілісної системи
корекційно-розвивального супроводу дітей з
порушеннями слуху раннього та дошкільного віку.
Актуальність проблеми зумовлює мету статті
– за результатами теоретичного аналізу, аналізу
освітньої практики, нормативно-правових документів схарактеризувати систему корекційно-розвивального супроводу, використання якої забезпечує
позитивну динаміку розвитку дітей з порушеннями
слуху раннього та дошкільного віку.
У підготовці матеріалів статті використано методи теоретичного аналізу психолого-педагогічної
літератури з проблеми дослідження (зокрема публікацій, представлених у наукових виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus, Web of
Science, EBSCO databases, Index Copernicus, Google
Scholar та ін.); зіставлення та систематизації результатів наукових досліджень; а також узагальнення практичного досвіду підтримки дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху.
Виклад основного матеріалу. Проблема супроводу дітей з особливими освітніми потребами є
актуальною у сучасній спеціальній педагогіці.
Щодо дітей з особливими освітніми потребами
широке вживання поняття «супровід» пов’язано з
розвитком концепції інклюзивного навчання, оскільки в умовах спеціальних закладів дошкільної та
загальної середньої освіти традиційно реалізується
модель комплексної психолого-педагогічної та корекційно-розвивальної допомоги. Особливістю
спеціальних закладів є системний підхід до корекційної спрямованості освітнього процесу; створення системи дошкільної та загальноосвітньої (у
багатьох закладах й професійної) підготовки з відповідним корекційно-розвивальним супроводом,
що є важливою умовою засвоєння змісту навчання.
Оскільки поняття «супровід» у широкому сенсі має на меті допомогу, підтримку, сприяння, то
можна стверджувати, що процес і методи супроводу, так само як і служби супроводу на практиці
формувалися вже з початку розвитку системи спеціальної освіти (в Україні – понад два сторіччя).
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Якщо для системи масової освіти супровід розвитку дитини залишається відносно новим явищем,
лише формується, то в сфері спеціальної освіти вже
накопичено значний досвід корекційно-розвивального супроводу дітей з особливими освітніми потребами, і на сучасному етапі у зв'язку з соціальними
перетвореннями, зміною ставлення до людей з особливими потребами він вдосконалюється, набуває
нових цільових орієнтирів, форм і змісту.
Відповідно організація спеціального навчання
розглядається як передумови сучасних підходів до
освіти та реабілітації дітей з особливими потребами, зокрема теорії і практики супроводу.
У своїй роботі ми спиралися на історичні дослідження, які представляють найбільш повну картину розвитку теорії і практики освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні у різні часи
(М. Богданов-Березовський, О. Дьячков, І. Соколянський, М. Лаговський, Є. Члєнов, М. Ярмаченко
та ін.), а також особливо цінними для нас були положення ґрунтовних наукових робіт українських
дослідників останніх років (М. Супрун, О. Таранченко, В. Шевченко, О. Шевченко та ін.), зважаючи
на сучасний контекст студіювань, акценти на національно-патріотичні моменти.
Важливими висновком нашого аналізу, стало
те, що підходи до освіти дітей з ООП, які склалися
історично, стали передумовою для прогресивних
сучасних поглядів, знайшли втілення у сучасній теорії і практиці. Також важливою умовою і чинником вирішення усіх питань діагностики, розвитку,
освіти, соціалізації дітей з особливими освітніми
потребами, порушеннями слуху зокрема, є, власне,
організація супроводу.
В основу сучасних підходів до організації супроводу дітей з порушеннями слуху покладено
такі, що склалися історично, традиції в освіті і виховання дітей цієї категорії. Зокрема, можливо визначити такі основні позиції: важливість раннього
та дошкільного періоду у житті дитини для подальшого успішного розвитку, навчання та соціалізації;
організація розвивального середовища, яке визначає потребу в мовленні, та його розвиток; побудова
навчального та корекційного процесу із врахуванням психологічних особливостей та потреб дітей з
порушеннями слуху; важливість реалізації корекційної складової при організації навчання та супроводу дошкільників з порушеннями слуху.
Водночас, протягом ХІХ-ХХ століть деякі ідеї,
задекларовані та визначенні на рівні теорії, не були
реалізовані на практиці. Зокрема, визнавалась провідна роль і важливість раннього періоду для розвитку та навчання дітей з порушеннями слуху, натомість на практиці не було створено а ні системи
ранньої діагностики, а ні закладів, які б здійснювали відповідну роботу. Діагностичні можливості
були обмеженні й з огляду на технічний рівень медичного обладнання тощо. Корекційно-розвивальна робота проводилася в закладах, проте була недостатньо індивідуалізована; корекційний складник передбачав лише розвиток слухового (слухозоро-тактильного) сприймання та формування вимови, відтак не враховувалися актуальні положення
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щодо різнобічного розвитку дітей з порушеннями
слуху, створення умов для загального розвитку,
врахування індивідуальної траєкторії опанування
навчального матеріалу тощо. Заформалізованість
системи розвитку, навчання та виховання, що була
властива для всієї системи, негативно позначається
й на освіті дітей з порушеннями слуху. Жорсткість
стандартів та навчальних програм, не врахування
особливостей опанування навчальним матеріалом
(у нормативній базі). Роль сімї, батьків у вихованні
та розвитку дітей донині не враховується повною
мірою (нестача інформації; пізні діагностика, початок спеціального навчання; відсутність фахової підтримки на ранньому етапі тощо).
На сучасному етапі у Законі України «Про
освіту» (2017) визначено базові поняття:
«психолого-педагогічний супровід – комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачених індивідуальною програмою розвитку;
психолого-педагогічні послуги – комплексна
система заходів з організації освітнього процесу та
розвитку особи з особливими освітніми потребами,
що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, іншими фахівцями;
корекційно-розвиткові послуги (допомога) –
комплексна система заходів супроводження особи
з особливими освітніми потребами у процесі навчання, спрямованих на корекцію порушень шляхом
розвитку особистості, її пізнавальної діяльності,
емоційно-вольової сфери та мовлення».
Супровід розглядається як комплексний цілісний процес, у контексті якого психолого-педагогічний та корекційно-розвивальний вектори є одними
з основних. Координованість системи супроводу
реалізується через своєчасність, безперервність та
комплексність заходів і методик; відповідність змісту, рівня та обсягу заходів можливостям і потребам дитини з ООП.
В сучасній науці супровід позиціонується як
пролонгований, динамічний процес; командна взаємодія; комплексна система заходів, спрямованих
на активізацію сильних сторін суб’єктів супроводу;
метод та ідеологія роботи фахівця, яка спрямована
на створення у рамках об’єктивної ситуації, що
склалася, максимально сприятливих умов для розвитку і навчання особистості; цілісна діяльність, що
передбачає виявлення особливих потреб осіб і їх задоволення у процесі навчання та ін.
У визначенні концептуальних основ супроводу
дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями
слуху актуальними є положення концепцій «Розвитку освіти України на період 2015-2025 років»,
«Нової української школи» (2016), «Національнопатріотичного виховання» (2019); «Освіти дітей
раннього та дошкільного віку» (2020), «Розвитку
дошкільної освіти» (2020); «Національної стратегії
розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки та
план заходів з її реалізації» (2020), «Створення та
розвитку системи надання послуги раннього втручання в Україні» (2019); «Розвитку дошкільної
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освіти дітей із порушеннями слуху» (2014), «Розвитку системи освіти осіб із порушеннями слуху в Україні» (2015), «Жестової мови в Україні» (2019) та
ін.; зокрема у сучасних концепціях дошкільної
освіти визначено основні принципи розвитку галузі:
визнання унікальності та обдарованості кожної дитини; цінність дитинства, визнання прав дитини на
навчання через гру, дослідницьку та проєктну діяльність; створення умов для різнобічного розвитку
особистості дитини; визнання цінності співпраці з
родиною; забезпечення переходу дитини з домашнього середовища в дошкільну освіту; надання послуги раннього втручання (за потребою); наступність дошкільної і початкової освіти; безперервний
професійний розвиток педагогічних працівників;
державно-громадське управління та міжвідомча
взаємодія.
Враховуючи результати теоретичного аналізу,
сучасну нормативну базу нами уточнено сутність
корекційно-розвивального супроводу дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху,
який ми розуміємо як комплексну систему заходів
супроводження дитини на всіх етапах її становлення та навчання, спрямованих на розвиток особистості, пізнавальної діяльності, емоційно-вольової
сфери, комунікації (soft skills, словесне мовлення
та / або жестов мова) та корекцію порушень шляхом створення природнього, розвивального середовища.
Ми не можемо відмовитися від усталеного визначення, спираємося на нормативні документи,
проте в контексті соціокультурного підходу актуальними є тези про недоцільність корекції щодо дітей з порушеннями слуху, натомість уваги до розвитку особистості, пізнавальної діяльності, комунікації; водночас, ми враховуємо різні варіанти
освітніх маршрутів, зумовлені значною кількістю
чинників (тип порушення, ступінь зниження слуху,
засоби реабілітації, запити батьків), тому дійсно, підтримуючи, що корекційний супровід є важливим
саме для варіанту, за якого сімя обирає для дитини
розвиток слухового сприймання та словесного мовлення, як основного засобу комунікації (відтак,
постає питання про корекцію порушень), разом з
тим, сприймаємо, що за білінгвально-бімодального
підходу (національна жестова мова є мовою навчання та спілкування) корекція не є необхідністю.
Ми виносимо на першу позицію розвиток: у
сучасних міжнародних підходах до розуміння супроводу правомірним є акцент на розвиток на відміну від корекції, тому ми саме таким чином визначаємо корекційно-розвивальний супровід, надаючи
першочергового значення розвиткові. Пріоритет
розвитку особистості над корекційним впливом.
Комунікацію розглядаємо у широкому сенсі
(навички соціальної взаємодії, відстоювання власної позиції тощо, розвиток словесного мовлення
та/або жестової мови).
В основу системи корекційно-розвивального
супроводу дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху покладено світоглядні ідеї та
ключові цінності: сприйняття та реалізація міжнародних підходів та загальнолюдських цінностей

щодо дотримання прав людини, толерантність, не
допущення дискримінації, повага до відмінностей
(інакшості), визнання їх нормою, свобода вибору;
пріоритет інтересів дитини, цінність дитинства та
співпраці з родиною, акцент на індивідуальні потреби та можливості, сильні якості дитини («простір
дружній до дитини», «дії в найкращих інтересах дитини» тощо). Водночас утвердження національних
ідей, започаткування та розвиток нових засад національної системи освіти (повага до національної історії, традицій тощо). Важливою ідеєю є мобільність та відкритість до змін системи освіти, реагування на сучасні соціальні виклики і запити дітей,
батьків, педагогів, утвердження провідною метою
освіти розвиток людини та становлення особистості, її світогляду, цінностей.
На підґрунті теоретичних підходів визначено
важливі аспекти супроводу дітей з порушеннями
слуху, що охоплюють:
– раннє виявлення порушення слуху та раннє
втручання як комплексну сімейно орієнтовану послугу;
– комплексну оцінку розвитку дитини (стану
слуху, загального та мовленнєвого розвитку), визначання її потреб, стратегій супроводу та рекомендацій щодо створення найоптимальніших умов
для здобуття освіти;
– своєчасне попередження порушень у розвитку, що спричиненні зниженням слуху;
– особливості супроводження дитини в різних
освітніх моделях;
– моніторинг динаміки розвитку дитини через
визначення рівня задоволення потреб, доцільності
зміни додаткових послуг;
– реалізацію індивідуальної програми розвитку та реабілітації; організацію розвивального, комунікативно насиченого освітнього середовища;
– спрямованість на особистісне зростання дитини, формування базових компетентностей (комунікації, навичок командної роботи, креативності,
критичного мислення тощо);
– зосередженість на можливостях дитини, її
досвіді;
– забезпечення батьківського партнерства, що
зумовлено неперевершеним значенням родинних
стосунків для розвитку дитини раннього та дошкільного віку;
– підвищення професійної компетентності педагогічних працівників (безперервний професійний
розвиток педагогічних працівників);
– реалізацію програм «переходу» для дотримання наступності між рівнями та моделями здобуття освіти, соціальними інститутами;
– міждисциплінарність та впровадження сучасних наукових досягнень у сфері медицини, педагогіки, психології у практику супроводу.
Результати дослідження дають підстави зробити такі висновки:
1. Історико-генетичний аналіз засвідчив, що
процес і методи супроводу, так само як і служби супроводу на практиці формувалися вже з початку розвитку системи спеціальної освіти, відповідно орга-
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нізація спеціального навчання розглядається як передумови сучасних підходів до освіти та реабілітації дітей з особливими потребами, зокрема теорії і
практики супроводу.
При цьому встановлено, що організація супроводу є головною умовою і чинником вирішення
усіх питань діагностики, розвитку, освіти, соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, порушеннями слуху зокрема, на всіх історичних етапах опіки і навчання означеної категорії дітей.
2. На основі теоретичного аналізу узагальнено
основні позиції до тлумачення сутності корекційнорозвивального супроводу, відповідно яких корекційно-розвивальний супровід дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху інтерпретується нами як комплексна система заходів супроводження дитини на всіх етапах її становлення та
навчання, спрямованих на розвиток особистості, пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери,
комунікації (soft skills, словесне мовлення та / або
жестова мова) та корекцію порушень шляхом створення розвивального середовища.
Акцент при цьому ми робимо саме на розвитку, оскільки в контексті соціокультурного підходу, власне, корекція щодо дітей з порушеннями
слуху не є провідною в будь-якому з освітніх маршрутів.
Ми звичайно не враховуємо всі можливі аспекти організації супроводу дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху, доцільними є подальші дослідження.
Перспективи подальших наукових розвідок. У межах проблеми вважаємо актуальними дослідження організації послуги раннього втручання
для дітей з порушеннями слуху, діяльності центрів
раннього розвитку та консультативних пунктів для
батьків, участі ІРЦ у підтримці родини від етапу діагностування порушення.
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Abstract
In this article, the author tries to analyze the main reforms in the education system in the Republic of Uzbekistan. In recent years, practical work has been carried out to organize all levels of education in accordance with
modern requirements. Also, the author of the article draws attention to the moral education of students, where the
issues of moral education are a matter not only of a person, but also of the state as a whole.
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Аннотация
В данной статье автор пытается проанализировать основные реформы в системе образования в Республике Узбекистан. В последние годы проводится практическая работа по организации всех уровней образования в соответствии с современными требованиями. Также автор статьи обращает внимание на нравственное воспитание студентов, где вопросы нравственного воспитания являются делом не только человека, но и государства в целом. Воспитание существует только в тесной связи с образованием. Это связано
с тем, что в процессе обучения и познания не только увеличиваются знания человека, но и ускоряются его
духовные и нравственные качества.
Keywords: morality, morality, society, youth, the modern world.
Ключевые слова: нравственность, мораль, общество, молодёжь, современный мир.
При существовании каждого человека важно
иметь моральные и этические принципы, которые
следует заложить еще в школьные и студенческие
годы. Учитывая это, в Республике Узбекистан постоянно повышается внимание к задачам воспитания школьников в духе идей национальной независимости и нравственности. Эффективным средством нравственного воспитания студентов,
благотворно влияющим на результативность всей
воспитательной работы, является этическое воспитание молодёжи, вооружение их знаниями основ
этики и нравственности. Освоение основ нравственных знаний - органичная часть современного
воспитания молодежи, необходимое условие формирования личности молодого человека в развитом
обществе. Проблемы нравственного воспитания в
современном мире весьма актуальны. Современное
общее среднее образование невозможно представить без включения в его содержание знаний об основах этики. Однако этическое воспитание молодежи не должно заканчиваться в стенах школы; в
высших учебных заведениях также необходимо
обучать студентов этике и морали.
Вопросы этики и морали приобретают
наибольшее значение в профессиях «человек-мужчина»: врачи, учителя, художники, военные и т. д.
Профессиональная этика - это кодексы поведения,
обеспечивающие нравственный облик тех отношений между людьми, которые возникают в результате их профессиональной деятельности. Он имеет
ряд особенностей. С одной стороны, он отражает
влияние определенной сферы человеческой деятельности. С другой стороны, он неразрывно связан
с общей теорией морали. Следовательно, появление самостоятельного понятия «профессиональная
этика» было связано только с тем, что уже существующие основы и законы этики нужно было
внедрить в практику общества, чтобы они стали
практическими инструкциями по воспитанию людей нравственного сознания.
В этой статье мы использовали методы описания, контекстного анализа, презентации и сравнения. На основе изложения происходит обобщение и
конкретизация концепции.
Ценности, обеспечивающие существование
человека и общества, постепенно передаются от
предков к поколениям благодаря национальному
воспитанию. Термин «национальное воспитание»
используется в широком и узком смысле. В широком смысле это совокупность всех духовных влия-

ний, действий, поступков, устремлений, направленных на формирование личности человека, обеспечение ее активного участия в производственной и
социальной, культурной, образовательной жизни.
Национальное воспитание, в широком смысле
слова, это не только воспитательная работа, проводимая в семье, школе, детских и молодежных организациях, но и вся социальная система, ее ведущие
идеи, литература, искусство, кино, радио, телевидение, СМИ и т. д. Национальное образование в самом широком смысле также включает образование
и обучение в этой области. В узком смысле под
народным образованием понимается педагогическая деятельность, направленная на развитие духовного развития конкретного человека, мировоззрения, нравственного образа, эстетического вкуса.
Этим занимаются семья, учебные заведения и общественные организации.
Известно, что воспитание существует только в
тесной связи с образованием. Это связано с тем, что
в процессе обучения и познания не только увеличиваются знания человека, но и ускоряются его духовные и нравственные качества.Сегодня в Республике Узбекистан проводятся масштабные реформы
по всем направлениям. В свою очередь, значительная часть этих реформ - это текущие реформы в системе образования.В последние годы проводится
практическая работа по организации всех уровней
образования в соответствии с современными требованиями. В частности, реформы и практические
меры в системе образования организованы по следующим направлениям:
1) в сфере дошкольного образования;
2) общее среднее и среднее специальное образование;
3) высшее образование;
4) послевузовское образование;
5) переподготовка и повышение квалификации.
В сегодняшнем процессе глобализации несравнимы роль и значение системы дошкольного образования в жизни нашего общества, которая является важнейшим звеном воспитания детей. Внимание к этой сфере создаст прочный фундамент для
будущего развития страны. Правовой основой текущих реформ в этой сфере является Закон «О дошкольном образовании и воспитании». Этот закон
определяет основные направления государственной политики в области дошкольного образования,
государственных гарантий дошкольного образования и других подобных вопросов.[3]. Кроме того,
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без преувеличения можно сказать, что создание
Министерства дошкольного образования впервые в
нашей стране стало одной из ключевых реформ в
этой сфере. Также новые современные детские
сады строятся в наших крупных городах, отдаленных районах, селах и аулах. За короткий период
времени, то есть за четыре года, количество детских садов в стране увеличилось втрое (с 5200 до
14200), а охват детей увеличился с 28% до 54%. В
последние годы принят ряд указов и постановлений
об организации и модернизации всех уровней образования в соответствии с современными требованиями. В частности, одним из важнейших документов, принятых в системе образования, стало принятие новой редакции Закона «Об образовании». В
соответствии с этим Законом четко определены основные принципы, система, виды и формы обучения.[4].Также, согласно закону, по решению Президента или Правительства будут созданы государственные
учреждения
высшего,
среднего
специального, профессионального образования и
их филиалы, а также организации высшего, среднего специального, профессионального образования с государственным участием и их филиалы.
Было решено, что создание негосударственных
учебных заведений будет осуществляться их учредителями.
Лицензии негосударственным образовательным организациям выдает Государственная инспекция по контролю качества образования. Этим
законом были отменены Закон об образовании и Закон о национальной учебной программе от 29 августа 1997 года. Соответственно, мы можем сказать,
что принятие и применение этого Закона было одним из наиболее важных документов, принятых в
области образования. Как сказал Президент Ш.М.
Мирзиёева: «Чем более образованными будут наши
дети в школе, тем быстрее будет развиваться высокотехнологичная экономика и тем больше будет решаться социальные проблемы. Поэтому, если я
скажу, что порог нового Узбекистана начинается со
школы, я думаю, что весь наш народ поддержит эту
идею».[6]. Кроме того, определенная часть реформ
в сфере образования, безусловно, - это реформы системы высшего образования.
В частности, определить приоритеты системной реформы высшего образования в Республике
Узбекистан, поднять процесс обучения высококвалифицированному независимому мышлению на качественно новый уровень, модернизировать высшее образование, развивать социально-экономический сектор на основе передовые образовательные
технологии. Концепция развития системы высшего
образования в Республике Узбекистан до 2030 года,
утвержденная Указом № ПФ-5847, служит прелюдией к новым реформам в этой сфере.[9].
Не секрет, что сегодня самые престижные университеты мира являются большим рассадником
науки. В Республике Узбекистан сегодня открываются новые университеты и филиалы ведущих университетов мира. Например, за последние 4 года в
стране открыто 47 новых высших учебных заведе-
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ний, в том числе филиалы зарубежных университетов, в результате чего количество высших учебных
заведений достигло 125. На основе системы «государство-частное партнерство» налаживается деятельность негосударственных высших учебных заведений. Изучив мнение населения, были возрождены формы заочного и вечернего обучения,
увеличены квоты приема. Хотя показатель зачисления в среднюю школу вырос с 9 процентов в 2020
году до 25 процентов.[2].
Создан механизм повышения квалификации и
повышения квалификации преподавателей высших
учебных заведений и научных учреждений за рубежом. Размер их месячной зарплаты по сравнению с
2018 годом вырос в среднем в 2,5 раза. С 2019-2020
учебного года 10 высших учебных заведений переведены на хозрасчетную систему. Согласно Постановлению Кабинета Министров от 06.07.2020 «О
мерах по поэтапному внедрению в практику предмета «Воспитание» в общеобразовательных учреждениях» с 2020-2021 учебного года в средних общеобразовательных учреждениях введен предмет
«Воспитание».
Единый предмет «Воспитание» объединит в
себе предметы «Правила поведения», «Чувство родины», «Идея национальной независимости и основы духовности» и «История мировых религий» в
1-9 классах с 2020 - 2021, а в 10-11 классах - с 20212022 учебного года в пределах общего количества
выделенных часов.[7]. Исследователь Рузиев отмечает, что любое исследование, особенно инновационная деятельность, требует определенной материально-технической базы. Чтобы инновационная
идея превратилась в инновационный продукт, потребуются сырье, различные материалы, оборудование,
экспериментальные
конструкторские
устройства и другие материальные активы.[8]. Однако проблемы реформирования системы образования сегодня связаны с потенциалом педагогического коллектива. Исследования и анализ показывают, что профессиональная компетентность
современного учителя отстает от требований динамично развивающегося образовательного процесса.
Данная ситуация показывает актуальность проблем, связанных с развитием педагогического образования и совершенствованием педагогической
подготовки в процессе непрерывного образования.
По мнению Б. Абдуллаевой, «для формирования
взглядов на реализацию важных и актуальных задач и нового подхода к образовательному процессу
педагог должен обладать следующими качествами:
глубоким пониманием сути современного научного, культурного, инновационного и инновационного развития. технологическое развитие; мир и человек; иметь глубокое и широкое понимание системы знаний; использовать в учебном процессе
компьютерные и другие технические средства обучения; разбираться в Интернете и уметь глубоко
анализировать содержание информационных технологий; знать методы анализа эффективности педагогической работы; полное понимание национальной культуры и ценностей, национальной идеи
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и национальной идеологии, а также сути экономических, духовных и образовательных реформ.[1].
Для повышения инновационного потенциала
системы высшего образования необходимо изменить отношение общества к высшему образованию,
принять его не только как учебные заведения, но и
как учреждения, собирающие научные идеи и создающие новые продукты, технологии и нематериальные активы. . должны быть созданы механизмы
для представления широкой общественности их репутации и результатов своей работы. Переход на
путь инновационного развития требует не только
подготовки кадров по различным направлениям, но
и высокой научной и социально-экономической активности сотрудников, занятых в системе высшего
образования.
Итак, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что реформы в сфере образования сегодня по
своей актуальности и практической значимости не
отстают от реформ в других сферах. Потому что
продолжение реформ в этой сфере в более широком
масштабе - требование времени. Преодолеть накопившиеся за годы проблемы в системе образования
будет непросто. Для этого необходимо прежде
всего выявить проблемы, связанные с подходом к
обучению. На наш взгляд, проблемы с подходом к
системе следующие: Игнорирование социальноэкономической специфики и потребностей регионов в обучении; Отсутствие глубокого изучения
спроса и предложения на рынке труда; Неполная
интеграция образования, науки и производства; Отсутствие внимания к коммерциализации научных
достижений.
Если вовремя не решить проблемы, возникнет
вторая проблема. Вышеупомянутый ошибочный
подход к обучению, в свою очередь, привел к следующим проблемам:
Низкий уровень охвата высшим образованием;
Высокая доля неспециализированных предметов в
текущих учебных планах и программах; Отсутствие учебников; Слабая реализация научно-исследовательской и инновационной деятельности, механизм коммерциализации научных разработок;
Нарушение баланса в распределении персонала по
регионам; Присутствие коррупции в отрасли.
Во многих развитых странах образование - это
бизнес. Образование становится конкурентоспособным только тогда, когда оно становится бизнесом. Мы также можем положительно оценить
вхождение негосударственного и частного секторов в систему образования в последние годы. Теперь конкуренция между государственными и негосударственными образовательными учреждениями
обеспечивает развитие системы.
В сфере образования также начинают действовать рыночные законы. А законы рынка, знаете ли,
очень жестоки. Тогда важен результат. Результат
будет положительным только тогда, когда будет создан конкурентоспособный продукт. Конкурентоспособные продукты на рынке образовательных

услуг реализуются через подготовку квалифицированных кадров. Следовательно, продукт рынка образовательных услуг - человеческий капитал.
Человеческий капитал становится все более
ценным ресурсом в современной экономике. Таким
образом, можно сказать, что образовательный бизнес - это не сезонный бизнес, а постоянно развивающийся вид бизнеса. Формируя у учащихся основы
научного мировоззрения, преподаватель обязан передавать основы этического знания. А для этого
ему самому необходимо знать теорию общей и профессиональной морали. Зная этические законы и законы, универсальные правила и нормы, учитель
становится поистине великим учителем.
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This article discusses the artistic aspects of the plot of the novel "Night and Day" by the twentieth-century
Uzbek writer Abdulhamid Cholpon, in particular, the moral description of the protagonist, his role in the development of the events of the work.
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Statement of a question. Everyone knows that
good and hostile heroes act in every work. In Chulpan's
novel "Night and Day" there are two negative heroes
with whom many plot intrigues are associated. In this
article, we will try to reveal the artistic features of the
plot associated with the aforementioned characters.
Researching the problem Abdulhamid Sulaymon
oglu Cholpon is one of the greatest representatives of
the literature of the XX century, mainly with the article
"Literature is rare" with the story "Doctor Muhammadiyor", the drama "Bright" and the novel "Night and
day". familiar In the first half of the twentieth century,
the struggle against colonial oppression among the intelligentsia intensified. At the beginning of this process,
it was difficult to achieve any result without raising the
consciousness and thinking of the nation, which led to
the formation of the intelligentsia, especially the Jadid
writers. Cholpon wanted to raise not only the people,
but also the literature and its level. Well-known critic
Ozod Sharafiddinov noted: “Cholpon exposed the new
masked colonialism in the 1920s, condemned various
tyrants and gentlemen who were shackles for the people, and fiery poems glorifying freedom and liberty.
created. He later contributed to the spiritual growth of
the people by creating novels and dramas that accurately reflected the various strata of people's lives ”[1.
Ozod Sharafiddinov. “Understanding Cholpon,” p. 68].
Foreign scholars, like local intellectuals, have expressed similar views on the true nature of the Jadid
movement. [2. See Ingebor Baldauf. Drawings on 20th
century Uzbek literature ”]. If we look at the literature
of that period, there are many works created, but not all
of them have a significant advantage in terms of level.
Many scholars emphasize the famous article written by
Cholpon at the age of 16: “Yes, as much as we need
water and air for our constantly moving body, so much
literature for our soul, polluted with all sorts of black
dirt in the way of life. need If literature lives, the nation
lives. The end of a nation whose literature is not dead
and who did not strive for the development of literature
and did not cultivate writers will one day be completely

deprived of feelings, thoughts and ideas and will gradually fall into crisis in. ”, [3,“ Literature is not ”N. Karimov etc., p. 169]. Whatever genre he writes in, his
works are written in the spirit of "Jadidism."
Cholpon began his career writing poems and short
stories, and began to write novels. His first work, Hamal Keldi - Amal Keldi, was published in 1936 under
the title Night and Day. [4. Cholpon, ‘Night and Day’,
1936].
In his work, the author artistically embodies the
life of Turkestan, full of injustice, oppression and ignorance. Tsarism openly demonstrated its colonial policy.
Only Cholpon incorporated it into the content of the
work.
Miryokub, Zebi, Akbarali, the commander-inchief - the images and events in the center of the work
take place around them and form the basis of the plot.
Through the lives, thoughts, fantasies and actions
of these heroes, the writer showed the consequences of
the vices that dragged Turkestan into the swamp: greed,
hypocrisy, illiteracy, ignorance, promiscuity and, most
importantly, the consequences of spiritual depravity.
So, what is a "dog" and what is its artistic interpretation?
The author gives 3 different interpretations of this:
1. Akabarali's dog.
2. Miryokub's dog.
3. The "dog" in the country, born of lust, hopelessness and despair.
What kind of man is Akbarali? "No one would call
Akbarali an official if he did not have a silver belt
around his waist, a sword with a silver handle and a
drummer's robe. Those who see him in plain clothes
think that he is either an ordinary village boy, or a shepherd with a connection to the Seventy, or a camel working on the pasture ”[4. Cholpon. Night and Day, p. 54]
is given by the author.
In the novel, Akbarali's inner and outer appearance
is fully covered. She looks like a drunkard, a womanizer, a lazy person who can't do anything independently. Through the image of Akbarali, the writer
shows the methods of administration of the colonialists,

28

German International Journal of Modern Science №6, 2021

the relationship between the rulers and local officials.
Dilmurod Kuronov, a scholar who has studied the work
specifically, states: “1. Akbarali's illiteracy is a guarantee that he will stay out of politics. If you look at the
archives, you can see that most officials are illiterate
”[5. Dilmurod Quronov. Poetics of Cholpon's prose. P.
196]. 2. “Of course Akbarali deserves to be hated both
as a person and as an official. The author does not hide
his attitude towards her either, but his hatred is ultimately directed at the environment that gave rise to akbarism (same source, p. 210). D. Kuronov describes another protagonist - two types of "dogs" in Miryokub.
The first is a habitual disorder, and the second is a "dog"
that has been eliminated by Maria Ostrova (ibid., P.
288).
Apparently, by depicting the heroes of Cholpon in
a natural process, he meant the need for renewal and
socio-political reform, to rise up against the tyranny of
the dictators.
Miryokub is a new hero in Uzbek literature. He is
distinguished not only by his bourgeois views, but also
by his desire to think and comprehend. For example,
when trying to understand the meaning of the word
"empire", the deputy shows himself with a picture of a
white king on the wall. He realizes that if the "empire"
is a white king and that it is in the hands of his wives,
then the empire is really collapsing.
With such a good quality, even this is not without
its "dog". Only the "dog" in it is widespread. The dog
is not only a family, but also, in his own words, a traitor
to the governor, a hypocrite, a slave to lust.
“Hey Miryoqub! Pismiq Miryoqub! Cunning
Miryoqub! Fox Miryoqub! Satan Miryoqub! Slave of
lust, corrupt, shameful Miryaqub! Once in your life you
have the opportunity to become a human being by
throwing away a little dog, a little bit, a little bit, and
then you don't want to bend your proud neck like a demon? Even then! ”(Night and Day, p. 133).
Miryokub doesn't care if the money comes from
an honest source or in other ways. The nickname is very
useful to a person who does not even know how much
of the grown wheat is spilled on his water and how
much is spilled on the head of the thousand. Miryokub's
main source of income is to spend the night with the
commander, who borrows from him when needed. This
is evidenced by the following satirical image:
“Miryoqub- Miryoqub, and the commander is
only Akbarali,… There is nothing next to a man named
Akbarali except the seal of the government, a low-breed
dog. on a camel, they named the sarbon Miryokub…
”(“ Night and Day ”, p. 124)
This kind of arrogance blinded Miryokub.
However, his conscience does not justify Miryakub:
"We consider Akbarali to be more humane than
Miryokub," his conscience told him.
- “Alas, this is it!”… .- He does not turn away from
any evil in the way of his goal. "He was our first meeting at work," he said. (Night and Day, p. 164)

Our hero takes a meeting with only one person out
of this swamp. This Russian woman named Maria allows Miryokub to become a man.
When she travels with him, her worldview
changes and she meets a serious guy. Following him,
he becomes serious. She is ashamed of what she did before. He reads newspapers. From a letter to the commander, the commander thought he was "mentally ill."
In any case, our Miryokub will get rid of the "dog". Perhaps, in the "Kunduz" section, we can see him - this
talented "sart" guy as a strong enlightener who serves
the people. In any case, it is dark for us now.
In fact, the death of a local official, who did not
even know his real name, turned into a huge tragedy.
The goal is to show what punishment awaits those who
oppose the tsarist empire and its officials.
For this reason, the young, simple Zebi's words
were called "confession". They did not refrain from
sacrificing in the name of evil intentions.
In fact, the analogy of "dog" appears in several
places in the novel. In most cases, it is an artistic goal
to show the spiritual and moral decline of a part of the
country. "Cholpon's greatness is that he raised the twentieth-century Uzbek literature to a new level. [3. Naim
Karimov, p. 189]. Ahmad Aliyev, one of the first researchers of Cholpon's work, emphasized the realistic
power of Cholpon's work in the mid-1980s, and said
that his poetry had a wide range of life and art. [6.Ahmad Aliyev. Independence and literary heritage.1997.].
It should be noted that Western scholars also emphasize
the social nature of the work of art, the need for the
writer to be in society and reflect it in various forms. [7.
See O. Warren, R. Wellek. Literary theory. M.1978]
Summary of the problem. In short, Cholpon was
a strong ideological, educational, immortal work in Uzbek literature in the period of the novel's awakening,
which encouraged the people to start independence and
was a reflection of their own state. 'he said. Cholpon
returned to the ranks of our literature only after the independence of our country. We can say that his work
"Night and Day" is a lifelong work.
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Abstract
The article considers the solidarity strategy in the Belarusian and English-language press. The study employs the methods of
content analysis and discourse analysis. It was revealed that this strategy is used in materials of a tolerant nature describing vulnerable categories of citizens. In the Belarusian newspapers, it is popular in the articles about pensioners and disabled people, in the
English-language press – in publications about women and racial minorities. The solidarity strategy is common in the contexts
dwelling upon care, support, cooperation, interaction.
Аннотация
Рассматривается реализация стратегии солидаризации в белорусской и англоязычной прессе. Использовались методы контент-анализа и дискурс-анализа. Выявлено, что данная стратегия используется в материалах толерантного характера по отношению к уязвимым категориям граждан. В белорусских газетах
она востребована в статьях о пенсионерах и инвалидах, в англоязычных изданиях – в публикациях о женщинах и расовых меньшинствах. Стратегию солидаризации реализуют контексты, в которых речь идет о
заботе, поддержке, сотрудничестве, взаимодействии.
Keywords: media discourse, press, tolerance, strategy, solidarity, solidarization, evaluation
Ключевые слова: медиадискурс, пресса, толерантность, стратегия, солидарность, солидаризация,
оценочность
Толерантность представляет собой многоплановый конструкт, в основе которого лежит позитивная идентичность коммуникантов и такое конструирование мира, которое предполагает формирование ценностных ориентаций и установок с учетом
разнообразных образов жизни, мировоззрений, типов поведения и социокультурных идентификаций
[1, c. 8]. Без толерантности в современном мире невозможно формирование правовой и политической
культуры и воспитание социальной терпимости [2,
с. 159], поскольку она подразумевает терпимое отношение к различиям, способность не нарушать
права и свободы других, готовность сосуществовать с людьми, имеющими отличные от наших социальные и культурные (национальность, язык, религиозные и политические убеждения, принадлежность к общественным организациям, социальное,
имущественное и должностное положение) и антропологические характеристики (пол, возраст,
раса, психофизическое состояние) [3, с. 329; 4, с.
148].
В структуре толерантности выделяют четыре
компонента: когнитивный, эмоционально-оценочный, аксиологический, деятельностный [5, с. 30–
31]. Толерантность предполагает знания о других
группах людей и системах взглядов, позитивное отношение к ним и признание их ценности и поведение индивида, демонстрирующее уважительное отношение к другому и стремление строить совместную деятельность на основе компромисса и

диалога, отказ от навязывания ему своей точки зрения. Ценностный компонент толерантности эксплицируется в признании ценности человеческой
жизни и достоинства, неприкосновенности каждой
личности независимо от ее происхождения, в уважительном отношении к людям разных национальностей и вероисповеданий, в признании права на
существование всего многообразия национальных
культур и формировании ценностного отношения к
разным социокультурным группам как жизненно
важным объектам социальной действительности [6,
c. 10; 7].
Необходимым компонентом дискурса коммуникативной толерантности является тематический
репертуар [8, с. 195], т.е. определенный набор тем,
соответствующий определенному дискурсу [9, с.
24]. При этом та или иная тема часто соотносится с
определенной коммуникативной стратегией, которая реализуется в тексте. И. И. Жданова в качестве
основных топиков медиадискурса толерантности
называет следующие [6, с. 16]: сотрудничество, отношения, дружба, поддержка, связи, права, партнёрство, диалог, интеграция, объединение, помощь, взаимодействие, равенство и др. Очевидно,
что различные лексемы являются средствами экспликации разных стратегий.
Мы проанализировали материалы толерантного характера, опубликованные в англоязычной
(британской и американской) и белорусской прессе
с целью определения коммуникативных стратегий
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и средств их выражения. Был выявлен ряд стратегий, характерных для толерантного дискурса
прессы, одной из которых является стратегия солидаризации. Данная стратегия акцентирует признаки
помощи, заботы, совместной деятельности и сотрудничества.
В англоязычных печатных медиа стратегия солидаризации обычно используется в статьях о женщинах и расовых меньшинствах. Нередко речь в
них идет о помощи жертвам насилия и дискриминации, которую предоставляют различные организации: A new campaign, based in Kabul, is now aiming
to lower this figure. The initiative, Talk for Harmony,
has partnered with activists, religious scholars and
psychologists in a mass media and social media campaign, offering meditation and counselling services to
victims and perpetrators, and broadcasting advice on
how to handle stress and where to seek help (The
Guardian, 29 Jan. 2021); The move succeeded thanks to
the support of the Socialist party and the centre-right
Citizens party, which reversed its stance and backed
the motion (The Guardian, 27 Jan. 2021).
Иногда в материалах толерантного характера
упоминается поддержка со стороны го-сударства,
партнеров, работодателей и т.п.: The administration
has pledged to make agriculture a cornerstone of its
plan to fight warming, but also to tackle a legacy of discrimination that has pushed Black farmers off the land
(The New York Times, 31 Jan. 2021); Nearly a year
later, mothers need support more than ever – in the
form of government policies, employer assistance or,
closer to home, partners who share in more of the work
(The New York Times, 4 Feb. 2021).
Как видно из приведенных примеров, средствами выражения стратегии солидаризации в англоязычных газетах выступают слова help, support,
assistance, partner, to back, обладающие семантикой
помощи и поддержки.
В центре внимания белорусской прессы – поддержка таких уязвимых категорий граждан как пенсионеры и инвалиды, причем большинство публикаций посвящены помощи и поддержке со стороны
государственных органов: Республиканская акция
«Наши дети» стартует на следующей неделе. Понятное дело, что детям, которые нуждаются в
повышенной заботе государства, недостаточно
просто подарить конфеты и сладости. Поэтому
банки, госорганизации и все остальные готовят и
более существенные презенты – компьютеры,
оборудование для классов, тренажеры и многое
другое (Народная газета, 7 дек. 2018); – Наша
краiна прадэманстравала ўсяму свету, як трэба
клапацiцца пра людзей сталага веку, – сказаў
намеснiк прэм'ер-мiнiстра Iгар Петрышэнка. –
Дзяржаўная палiтыка накiравана на сацыяльную
абарону пажылых грамадзян (Звязда, 2 окт. 2020);
«Когда стало тяжело со здоровьем, мне предоставили социального работника. Он все делает по
дому. Если надо, помогает решить проблему директор сельхозпредприятия «Звезда» Галина Трибунах. Спасибо ей за это. Не забывают и районные
власти, интересуются, не надо ли чего. Всегда поздравляют с праздниками, с днем рождения. Вот

и нынче на 92-летие привезли гостинцы, цветы,
прислали открытки. Столько внимания! (Чечерский вестник, 4 сент. 2020).
Некоторые публикации поднимают темы сотрудничества и совместной деятельности социальных групп-объектов дискурса толерантности и различных организаций, часто зарубежных: Одна из
наших задач – объединить усилия госорганов, бизнес-сообщества и общественных организаций. Мы
помогли скоординировать деятельность благотворительных организаций, Министерства здравоохранения, Фонда ООН в области народонаселения, Парка высоких технологий (Народная газета,
14 авг. 2020); Немецкие партнеры общественного
объединения «Инвалиды-спинальники» предоставили функциональные кровати, переоборудовали
санузлы, душевые, установили ванну с подъемником (Гомельская праўда, 2 мар. 2018).
Еще одна тема толерантных материалов, реализующих стратегию солидаризации – внимание и
забота о пенсионерах и людях с ограниченными
возможностями со стороны социума: Относитесь
с уважением к старшему поколению, не забывайте
своих пожилых родителей, родственников, они
нуждаются в вашей поддержке и внимании (Заря,
19 окт. 2019); В октябре школьники и работники
районного отдела МЧС посещали дома одиноко
проживающих пенсионеров. В день нашей встречи
один из учеников СШ №4 заглянул в райком БРСМ
и доложил, что своей группой они убрали последний
урожай на огородах двух поставчанок, перекопали
землю, обрезали сучья в саду (Витебские Вести, 14
окт. 2020).
В статьях об инвалидах также поднимаются
вопросы создания безбарьерной среды, в чем принимают активное участи белорусские органы власти: Вiкторыя Грачыха акцэнтавала ўвагу, што
стварэнне безбар’ернага асяроддзя – гэта не
толькi будаўнiчыя работы або набыццё пэўнага
абсталявання, але i даступнасць iнфармацыi,
транспарту, вулiчна-дарожнай сеткi, паркаў,
сквераў – вось неабходныя ўмовы для сацыялiзацыi
iнвалiдаў. Такiя падыходы застаюцца актуальнымi, iх будуць прымяняць пры распрацоўцы новай
дзяржаўнай праграмы на наступную пяцiгодку
(Рэспублiка, 17 июня 2020).
Ведущими лексемами, эксплицирующими
стратегию солидаризации в публикациях белорусской прессы, выступают слова уважение, поддержка, забота, защита, внимание, помощь, объединить, подарить.
Как пишет Е. В. Клименко, «общение и сотрудничество в наибольшей степени позволяют сформировать эмоциональный и поведенческий компоненты установки толерантности, развивая чувство
эмпатии по отношению к представителям “чужих”
групп и формируя навыки, необходимые для эффективного повседневного взаимодействия с “чужими”» [10, с.49]. Материалы, реализующие стратегию солидаризации в медиадискурсе толерантности, помогают сформировать доверие и симпатию
по отношению к уязвимым социальным группам,
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что, в свою очередь, ведет к формированию социальной солидарности. в обществе.
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Abstract
Karel Zap is a well-known writer and activist of the Czech national revival of the 1830s and 1860s. The article
analyses the genre paradigm of K. Zap’s work. The author argues that K. Zap was attentive to the choice of the
optimal form of embodiment of the content. Most frequently he used such genres as sketch (in particular, its varieties, such as travel, local history, history and art), review (mostly literary) and chronicle. Among his works is a
documentary narrative. The content of this genre as a form of text organization was determined by such factors as
the national sense of the author, the deep understanding of space-time, the intelligibility of narration, the presence
of the author’s «I».
Анотація
Карел Зап – відомий літератор і діяч чеського національного відродження 30–60-х років ХІХ століття.
У статті проаналізовано жанрову парадигму творчості К. Запа. Авторка доводить, що К. Зап був уважним
до вибору оптимальної форми втілення змісту. Найчастіше він використовував такі жанри, як нарис (зокрема, такі його різновиди, як подорожній, краєзнавчий, історико-мистецтвознавчий), огляд (переважно
літературний), хроніка. Серед його творів є і документальна повість. Змістовність жанру як форми організації тексту зумовлювали такі чинники, як національне почуття автора, глибоке розуміння часопростору, доступність викладу матеріалу, наявність авторського «Я».
Keywords: Karel Zap, Czech national revival, romanticism, genre paradigm, space-time, comparative literature studies.
Ключові слова: Карел Зап, чеське національне відродження, романтизм, жанрова парадигма, часопростір, порівняльне літературознавство.
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Вступ. Карел Зап – відомий літератор і діяч чеського національного відродження 30–60-х років
ХІХ століття. Його творчість мало досліджена. Згадки про нього знаходимо у працях і листуванні сучасників – К. Гавлічка-Боровського, Ф. Палацького, Й. Юнгманна. Про К. Запа як «світлого мужа»
згадав І. Франко у статті «Літературне відродження
полудневої Русі і Ян Коллар», належно оцінивши
внесок К. Запа в українське відродження. Згадували
про К. Запа й інші українські дослідники (П. Гонтар, М. Кріль, В. Моторний). Окремі аспекти творчості досліджували чеські дослідники Ї. Горак, В.
Гостічка, К. Паулі, Л. Фейгл. Серед них найбільшої
уваги заслуговує праця Ї. Горака «Три чеські письменники в Галичині» [1]. Ї. Горак сформулював кілька важливих тез щодо творчості К. Запа: ідеалом
молодого К. Запа був національний письменник; К.
Зап поєднував патріотичні прагнення з науковими
цілями; К. Зап був безпристрасним і не боявся висловлювати правду; він свідомо висвітлював у
своїх публікаціях будительські тенденції. Ї. Горак
сформулював доволі цікаві думки про творчий метод К. Запа, його стиль, жанрові ознаки публікацій.
Проте ця загалом слушна оцінка творчості К. Запа
не позбавлена і безпідставних тверджень. Так, Ї. Горак уважав, що К. Зап вузько, а саме в етнографічному сенсі, розумів поняття «національність», вбачав вияв національного лише в народній творчості.
Не зміг Ї. Горак правильно з’ясувати і жанрову природу тих 11 розділів, з яких складалися «Мандрівки
і прогулянки по Галицькій землі» – він визначив їх
як фейлетони.
У контексті порівняльного літературознавства
К. Зап цікавий для нас тим, що його творчість –
одна із важливих сторінок історії чесько-українських літературних взаємин, що у його світогляді відбулася еволюція від нереальної й утопічної концепції слов’янської взаємності Я. Коллара до національної ідеї, що його внесок у формування й
збереження чеської національної ідентичності був
значним, а у світлі означеної проблеми – тим, що
К. Зап був новатором у жанрових пошуках. Питання жанру (його вибору, еволюції, історичної та
національної зумовленості, естетичних, пізнавальних чи психологічних аспектів) ніколи не втрачали
актуальності. Творча людина, яка споглядає й пізнає буття та хоче його відтворити, неминуче стикається з першочерговою проблемою: якою має
бути форма тексту, як і що показати (бо наше мислення не сприймає буття як хаос, як непов’язані між
собою окремі факти і події), як узгодити побачене і
пізнане буття з жанровими вимогами до тексту.
Мету статті ми вбачаємо в тому, щоб визначити жанрову парадигму і природу творчості К.
Запа та ідейно-концептуальні особливості його публікацій.
Методи дослідження. У статті використано
контактологічний, типологічний методи, етноімагологічний та генологічний підходи.
Основна частина. У випадку К. Запа ми маємо
справу з різними сферами творчої діяльності. Це
неминуче спонукало К. Запа до осмислення й аргу-

ментованого вибору жанру своїх публікацій. Дослідник жанрового спектру публікацій К. Запа повинен взяти до уваги те, що вибір жанру зумовлений
не лише характером об’єкта, але й задумом автора,
не лише його ерудицією, а й національною специфікою, вимогами національного відродження.
Треба взяти до уваги й той факт, що в середині ХІХ
століття система жанрів у літературі лише формувалася. До речі, сучасні дослідники вважають, що
«новочасне літературознавство стало свідком принаймні трьох потужних вибухів, які дощенту зруйнували жанрову ієрархію і спричинили кризові
явища в генології. Ті руйнівні вибухи припали на
період світоглядних і стильових переломів: від класицизму до романтизму, від позитивізму до модернізму і від модернізму до постмодернізму» [2, с.
197].
У середовищі чеських істориків літератури
доби відродження мало займалися теорією жанрів.
Наприклад, Й. Добровський, автор «Історії чеської
мови та літератури» (1792), поділом літератури на
жанри не цікавився. Теоретичним проблемам літературних жанрів уже більше уваги приділяв Й. Юнгманн, йдеться про його працю «Словесність або
збірка прикладів з коротким коментарем про стиль»
(1820), друге видання цієї праці – 1845 рік, третє –
1846 рік, але вже із зміненим підзаголовком («Словесність або Наука про красномовство прозове, поетичне і мовознавче зі збіркою прикладів у віршованому і невіршованому мовленні»). (У рубриці
«Подорожні нариси» Й. Юнгманн згадав і «Мандрівки і прогулянки по Галицькій землі» К. Запа, бо
вважав їх взірцем подорожнього нарису). Проблематики жанрів стосувалася і праця Й. Юнгманна
«Історія чеської літератури або систематичний
огляд чеських творів з короткою історією нації,
освіти і мови» (1825).
У жанровому відношенні цікава вже перша велика праця К. Запа – «Дзеркало життя Східної Європи» (1843–1844). Перші два томи мають спільну
назву «Картини, повісті, анекдоти з національного
і суспільного життя» (1843). Щоправда, назва не цілком адекватно передає жанрову палітру текстів,
уміщених у книзі. Річ у тім, що ці тексти К. Запові
не належать. Це, по суті, антологія, а К. Зап виступав як перекладач, редактор і упорядник. Видання
цікаве, бо в передмові К. Зап зазначив: «…я бажав
би якнайшвидше ознайомити наших читачів із країнами Східної Європи, з народами, які найбільше
споріднені з нами, з їхнім суспільним життям, характером, звичками і звичаями, з їхньою долею й історичними пам’ятками» [3, с. V]. Мовою сучасного
порівняльного літературознавства можна сказати,
що К. Зап прагнув створити літературний етнообраз
цих народів. Перекладаючи твори представників інших національних літератур для цієї антології, К.
Зап мав на меті ще одне – збільшити кількість праць
чеською мовою. Проте К. Запові як упорядникові
не вдалося зібрати такі публікації, які би у своїй сукупності і незалежно від жанру, предмету розмови,
теми творили б систему і показали основні суперечності, проблеми, тенденції, типи людських харак-
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терів різних народів початку 40-х років ХІХ століття. Авторам публікацій не вистачало, крім глибинного осмислення того, що вони описували, і розуміння історичного часу, і вміння поєднати час і
простір, осмислити те, що можна охопити поняттям
часопростору (хронотопу), поняттям, яке згодом у
науковий обіг упровадив М. Бахтін. Тепер літературознавці активно використовують поняття хронотопу (хронотопічності) як ознаки художнього бачення, належно оцінивши його методологічну
спроможність й естетичну цінність. Хронотопічність бачення і відображення буття і була притаманна К. Запові. Це особливо відчутно в третьому
томі «Дзеркала життя Східної Європи» – у «Мандрівках і прогулянках по Галицькій землі» (1844). У
цьому томі К. Зап описав побут, звичаї мешканців
(українців, поляків, частково і євреїв).
Європейський (і чеський, зрозуміло) читач середини ХІХ століття мав змогу читати «Мій подорожній журнал» Й. Гердера, «Подорож до Італії»
Й. Гете. Образ мандрівника він міг спостерігати і в
праці Я. Коменського «Лабіринт світу і рай серця»,
описав свою подорож до Італії Я. Коллар. 1841 року
вийшов друком подорожній нарис Й. Гурбана «Мандрівка словака до слов’янських братів у Чехії і
Моравії». Написано його щиро, емоційно, але з
огляду на змістовність, на суспільну значущість порушених проблем цей подорожній нарис значно поступався подорожнім нарисам, з яких складалися
«Мандрівки і прогулянки по Галицькій землі».
Жанровою особливістю подорожніх нарисів К.
Запа була не лише докладна й скрупульозна фіксація (звичаїв, одягу, побуту, архітектури, народних
пісень, колядок, взаємин). Спостережливість, детальність, документальна фіксація побаченого поєднувалися у К. Запа з осмисленням контексту, з намаганням окреслити окремі факти у широкій системі зв’язків. Це можна назвати повнотою
авторського бачення, а якщо керуватися вимогами
літературної етноімагології, то треба визнати, що К.
Зап описував той край, який був для нього якщо й
не «чужий», то «інший». З одного боку, це розуміння й відображення «іншого» зміцнювало національну ідентичність автора, а з іншого, він намагався зрозуміти національні особливості етносів Галичини. Певна естетизація нового, невідомого, що
К. Зап бачив у мультинаціональній та мультикультурній Галичині, не завадила йому зауважити і факти соціальної несправедливості, а мали вони міжнаціональний характер (зверхнє ставлення польського суспільства до українського не узгоджувалося
із романтичною концепцією слов’янської взаємності; К. Зап як романтик і гуманіст прагнув гармонії
й справедливості у міжслов’янських взаєминах).
К. Зап культивував й інші види нарису – краєзнавчий, історико-мистецтвознавчий. Наприклад,
«Спогади про Львів», що появилися в журналі
«Časopis Českého museum» 1845 року – це не спогади в буквальному розумінні, а саме краєзнавчий
нарис, де автор своєрідно тлумачить часопростір
Львова. К. Зап поєднав географічний опис міста із
описом суто етнографічним (розповідав про звичаї,
святкування Великодня), мистецтвознавчим (опис
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архітектури Львова), а також і з історичним екскурсом. Таке вклинення історичного наративу давало
змогу і авторові, й читачеві подумати над проблемою національної ідентичності міста, яке свого
часу заснували українські князі. Таким чином, К.
Зап сприймав Львів як текст, як топос, але український у минулому і мультинаціональний та мультикультурний у сучасному. Ось чому у сприйманні
Львова з боку К. Запа як складного тексту ми бачимо не дескриптивний підхід, а есенціалістський,
аналітичний, намагання зрозуміти історичну суть
міста як тексту, як контексту, семантичне поле
якого охоплює історичні, національні, мистецькі,
краєзнавчі, побутові пласти.
К. Зап часто використовував жанр краєзнавчого нарису. Лише до журналу «Světozor», який виходив за редакцією П. Шафарика, він написав понад сімдесят публікацій про пам’ятки сакральної
архітектури Чехії – «Тинський храм у Празі»
(1854), «Празький храм св. Віта» (1858), «Каплиця
св. Хреста і св. Катерини в Карлштайні» (1858) та
ін.
Зазначимо, що К. Запові йшлося не лише про
розширення знань з історії рідної землі. Справжні
цінності й ідейно-виховні смисли були значно глибшими й історично важливішими, хоча іноді були
приховані за розповіддю про звичайні факти й деталі. Річ у тім, що К. Зап постійно намагався наголосити на тому, що чеський народ має великі історичні й культурні традиції (К. Зап походив із німецькомовної родини і ніколи не заперечував
значення німецької культури в історії Чехії, він був
толерантним у ставленні до інших народів). Просто
як літератор і мандрівник він фіксував побачене,
сприймаючи його в контексті ціннісних та ідейних
смислів чеського національного відродження.
Цікавою в цьому сенсі є й велика праця К. Запа
та Ф. Міковца «Старожитності й пам’ятки землі Чеської» (1860–1864), яку він завершив після смерті
свого молодшого колеги і співавтора. У цій праці К.
Зап продовжував традиції П. Шафарика
(«Слов’янські старожитності»), Ф. Палацького
(«Опис Чеського королівства»). За жанром публікації цієї праці можна віднести радше до історико-мистецтвознавчого нарису, в якому документальність,
наукова доступність і професійність оцінки поєднується з оповідністю. У цих публікаціях помітне бажання К. Запа збагатити жанрові можливості нарису: він використовував різні легенди, повір’я, які
стосувалися того чи іншого об’єкта опису, цитував
згадки про цей об’єкт у літературі. Такий прийом
використано в описі замків, ратуш, костелів, містечок («Храм св. Барбори в Кутній Горі», «Біла Гора
біля Праги», «Дєчин» та ін.). Про кожен об’єкт К.
Зап писав так, ніби він був свідком подій, ба більше
– він розповідав про це в контексті конкретної історичної ситуації. Якщо в подорожніх нарисах «Мандрівок і прогулянок по Галицькій землі» можна зауважити репортажність як їхню органічну ознаку,
то в краєзнавчих й історико-мистецтвознавчих нарисах пізнішого періоду можна зауважити більшу
заглибленість в історичну сутність предмета розмови. Цікавими у жанровому сенсі є ті краєзнавчі
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нариси, що їх К. Зап написав у формі путівників
(«Опис столиці Королівства чеського Праги»,
«Прага. Опис королівського міста Праги для іноземців та місцевих», «Путівник по Празі»), бо помітне прагнення автора белетризувати, «олітературити» оповідь.
У жанровій палітрі публікацій К. Запа присутній також огляд. К. Зап друкував огляди польської
літератури не лише у чеських журналах «Květy»,
«Česká včela», «Vlastimil», «Časopis Českého
museum» – «Короткий огляд найновіших творів
польської літератури» (1838), «Польська література» (1839), «Найновіші польські твори» (1839),
«Огляд сучасної польської літератури аж до 1842
року» (1844), надрукував статтю «Про духовне і поетичне життя польського народу» (1840). К. Зап
опублікував огляд польської літератури і в часописі
визначного поета ілірійського руху Станка Враза
«Kolo». Безперечно, публікації К. Запа про польську літературу треба розглядати у контексті
слов’янських взаємин, вони свідчать про К. Запа як
про такого прихильника ідеї слов’янської єдності,
який прагнув, щоб взаємини були рівноправними і
справедливими. Його публікації відзначалися увагою до фактів польського літературного процесу та
ґрунтовним знанням усіх етапів розвитку польської
літератури, яку він високо оцінював за патріотизм і
націєтвірну роль. К. Зап наголошував на провідній
ролі польської літератури у слов’янському світі, зокрема в західних і південних слов’ян. Він високо
оцінював творчість А. Міцкевича і представників
«української школи» в польській літературі.
Про те, що К. Зап надавав великого значення
історичній оповіді й пошукам оптимального жанру
для її втілення, свідчить поява «Чесько-моравської
хроніки» (1862–1872). К. Зап мав попередників і в
чеській історіографії, і в історичній прозі. Це Космас, який писав свою «Хроніку» в ХІ–ХІІ ст., це перша віршована хроніка Даліміла в XIV ст., т. зв.
«Празька хроніка» Б. Пісаржа, «Чеська хроніка»
(1537) Б. Більовського, «Хроніка заснування землі
чеської та її перших мешканців» (1539) М. Кутена,
«Хроніка чеська» (1541) В. Гайєка. Націєтвірний
підхід К. Запа до історичних і суспільних проблем
найбільшою мірою проявився в «Чесько-моравській хроніці» – це була найбільша за обсягом і
остання праця К. Запа, що завершувала творчий
шлях автора. К. Зап писав у передмові про важливе
завдання і значення національної хроніки, яка після
Біблії повинна бути в кожній родині, а кожен син і
дочка повинні з неї дізнаватися про долю вітчизни,
діяльність предків, їхню мораль і спосіб життя. Він
зазначав: «Національна хроніка повинна бути джерелом любові до вітчизни і сім’ї, повинна роздмухувати іскру святого вогню, що його називаємо патріотизмом» [4, c. 1]. У передмові К. Зап сформулював кілька положень, які й творили
концептуальну основу «Чесько-моравської хроніки»: 1) попередніх хронік уже замало, щоб задовольнити запити вимогливішого часу (тобто сучасності), бо обмеженість, яка зв’язувала дух хронікерів, несумлінність і легковажність, з якою вони

описували народ і націю, лише викликають неспокій у думках кожної свідомої людини; 2) хроніка,
яка б лише описувала подію за подією, але не дбала
про внутрішній зв’язок між ними, яка б не зображала характери і мотиви вчинків, не пропонувала б
читачам сучасного погляду на давній устрій держави і нації – така хроніка не відповідала б ні сучасності, ні потребам народу; 3) хронікер нинішніх
часів (а К. Зап саме таким себе і вважав) мусить
знати, чого від нього очікує наука, він має оволодіти обширним історичним матеріалом, а до своєї
мети прямувати так, щоб читач цього навіть не зауважив, щоб читач сам захоплювався чи насолоджувався подіями, які описує хронікер; через це в
хроніці нема місця для науково-довідкового апарату; 4) хронікер до певної міри повинен мати свободу, а в тих випадках, коли не вистачає джерел,
оповідь можна доповнювати віддаленими в часі аргументами, але обережно, не на шкоду історичній
правді; 5) сьогодні хроніка повинна бути істинним
історіописанням, справді суто національним.
Останнє концептуальне положення найважливіше,
воно однозначно свідчить не лише про націєтвірну
спрямованість усієї праці, але й про національну
ідею як концептуальну основу історичного наративу К. Запа. «Хроніка» К. Запа – це не суто наукова праця, їй притаманна публіцистичність, це її
органічна риса. У жанрі хроніки як різновиду історичного твору К. Зап на основі документів виклав
історію Чехії. Жанр хроніки К. Зап обрав саме тому,
що це дало йому змогу: 1) звернутися до всього чеського суспільства як до читацької аудиторії; 2) показати історію чеської нації від її початків і розповісти про її найважливіші події; 3) поєднати історичний наратив з популярністю викладу; 4)
осучаснити минуле намаганням відродити традиційні цінності чеської нації.
Про жанрові пошуки К. Запа свідчить і поява
звичаєвої повісті «Гальшка, княжна з Острога», яку
К. Зап написав на основі польських документальних джерел.
Висновки. Творчість К. Запа стосувалася різних сфер літературно-документальної й науковопопулярної діяльності. Це спонукало його до вибору оптимальної форми втілення змісту. Він використовував такі жанри, як подорожній нарис (є підстави назвати його одним із основоположників
цього жанру в чеській літературі й публіцистиці),
огляд (літературний). Те саме стосується й жанру
хроніки, який К. Зап використав в «Чесько-моравській хроніці», особливо якщо йдеться про композицію твору та белетризацію змісту. Найважливіші
види нарису, найбільш характерні для К. Запа, – подорожні, краєзнавчі, історико-мистецтвознавчі.
Змістовність жанру як форми організації текстів К.
Запа зумовлювали національне почуття (патріотизм) як похідне від національної ідеї, відчуття часопростору, узгодженість між задумом і можливостями аудиторії (звідси ясність, доступність у викладі складного матеріалу), наявність «Я»
(присутність автора), використання таких мовних і
літературних засобів, які забезпечували поліфонічне звучання твору та розуміння його суті.
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Abstract
This article examines the problems of the educational text in teaching foreign students. A range of issues
related to the need to form speech competence in foreign students is determined. Difficulties that foreign students
have in reading, understanding and reproducing the educational text are analyzed. Possible ways of solving these
problems are suggested using props and key phrases.
Аннотация
В настоящей статье рассматривается проблематика учебного текста при обучении иностранных студентов. Определяется круг вопросов, связанных с необходимостью формирования у иностранных студентов речевой компетенции. Анализируются трудности, возникающие у иностранных студентов при чтении,
понимании и воспроизведении учебного текста. Предлагаются возможные пути решения этих проблем с
помощью использования опор и ключевых фраз.

Keywords: foreign students, educational text, typical phrase, text perception, semantic segment, theory of
speech activity, support, thinking and speech.
Ключевые слова: иностранные студенты, учебный текст, типовая фраза, восприятие текста, смысловой отрезок, теория речевой деятельности, опоры, мышление и речь.
На современном этапе развития высшего образования в России одной из важнейших задач является привлечение иностранных студентов для обучения в отечественных вузах. Иностранный студент, обучающийся в российском высшем учебном
заведении, не только осваивает основы будущей
профессиональной деятельности, но и становится
культурным, духовно-богатым человеком, готовым
к диалогу культур в межнациональной среде.
В статье «Русский язык как иностранный: к вопросу выбора педагогических технологий» Е.А. Великанова обоснованно утверждает, что «совершенствование преподавания русского языка как иностранного является одной из концептуальных
задач, способствующих сохранению, распространению и развитию русской культуры» [Великанова,
2015, с. 197].
Учебный текст мы выделяем в качестве объекта исследования, так как он расширяет профессиональные компетенции обучаемых и способствует

совершенствованию их языковых знаний и навыков.
В настоящее время существует достаточное
количество работ, посвященных исследованию
учебного текста. Серьезный вклад в его изучение
внесли: Е.А. Баженова, С.А. Вишнякова, Н.И. Жинкин, Н.Д. Зарубина, И.А. Зимняя, М.Н. Кожина,
З.И. Клычникова, Н.М. Лариохина, И.А. Мазаев,
Р.И. Малевич, Н.А. Метс, Е.И. Мотина,
И.Г.Проскурякова и др. Отечественная психолингвистика представляет значимый интерес в общем
научном пространстве; высокую частотность цитирования имеют труды И.Н. Горелова, Е.Н. Винарской, П.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.Н. Леонтьева, они в большей степени переведены на западные языки.
Цель данной статьи – рассмотреть особенности воспроизведения учебного текста иностранными студентами.
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Учебный текст – это текст, выполняющий информационные, мотивационные и контролирующие функции и обеспечивающий условия для постепенного формирования механизмов речи, что
неразрывно связано с обучением чтению, говорению, аудированию и письму.
В образовательной системе чтение является
основным видом речевой деятельности. Его целью
является извлечение информации при условии
адекватного понимания содержания текста с последующим воспроизведением прочитанного текста.
Изучение учебных текстов имеет конкретные
практические цели. Скорость чтения определяет автоматизм обработки воспринимаемой учебной информации. Особенно важным является научить
иностранных студентов произносить монологическую речь, чтобы на практических занятиях и на экзаменах по профилирующим дисциплинам они
смогли самостоятельно выстраивать свой монолог,
демонстрируя тем самым знание русского языка
учителям-предметникам.
Все частные профессиональные языки (или
«подъязыки науки») имеют особую терминологическую лексику, стереотипные синтаксические
конструкции, особые законы построения текста,
присущие только научному стилю речи. При этом
каждый подъязык науки представляет собой стандартизированную замкнутую систему и имеет отличительные особенности, в соответствии с которыми тексты, созданные в различных подстилях
научной речи, становятся понятным только узкому
кругу специалистов. Соответственно, в рамках изучения научного стиля речи и языка специальности
необходимо развивать навыки и умения, необходимые для изучения всех специальных дисциплин, а
также навыки и умения, ориентированные на особенности содержания конкретной профессионально ориентированной дисциплины [Папина,
2020].
Наиболее важными и распространенными для
иностранных студентов являются следующие
навыки и умения, без которых невозможно профессиональное обучение:
– умение понять на слух основное содержание
учебного материала по конкретной дисциплине;
– умение записывать материал занятия по
предмету под диктовку учителя;
– умение выделять отдельные факты (важные
положения) при чтении учебного текста по предмету и на этой основе создавать его конспект, план,
опорную схему (то есть визуальное пространственно-графическое представление содержания
текста в виде диаграммы, таблицы и т. д.);
– умение передать содержание прочитанного
или услышанного учебного текста на основе плана,
вопросов или справочной схемы текста;
– умение построить собственное высказывание
или текст в контексте исследуемой темы по аналогии с прочитанным текстом (т.е. с использованием
синтаксических структур, исследуемой лексики и
базовой схемы текста).

При определении способностей и навыков,
ориентированных на особенности конкретной специальной дисциплины, прежде всего, необходимо
учитывать приоритетные средства и способы представления в ней научного знания. Например, в
языке «точных наук» в отличие от наук гуманитарного цикла широко представлены неязыковые средства передачи информации (условные обозначения
и знаки, формулы, графики, схемы и т. д.). Данная
характеристика «точных наук» естественным образом предполагает формирование у иностранных
студентов-негуманитариев специальных знаний,
навыков и умений, без которых изучение предмета
проблематично, а порой и невозможно:
– знание русскоязычного названия неязыковых
знаков;
– осведомлённость об операциональных правилах или стандартных действиях с неязыковыми
знаками;
– умение на русском языке давать вербальное
описание математического действия, вербально
воспроизводить уравнения, формулы и их компоненты;
– способность использовать в речи на темы
специальности стереотипные лексико-синтаксические конструкции, с помощью которых в «точных»
науках даются определения, приводятся теоремы,
производятся доказательства и т. д. [Кубрякова,
2020].
Соответственно, при обучении научному
стилю речи студентов-гуманитариев необходимо
развивать навыки и способности, значимые для «гуманитарного» коммуникативного пространства,
например, такие как:
– навыки выразительного чтения художественного текста;
– умение использовать лингвистическое предположение или лингвистический контекст в процессе восприятия речи;
– умение определить ключевые слова, помогающие раскрыть общее содержание художественного текста, его предмет и основную идею;
– умение сформулировать собственную оценку
произведения искусства и т. д.
Для иностранных студентов также крайне
важно:
– развитие объема долговременной памяти для
работы с большими объемами текста;
– формирование механизма эквивалентных замен, позволяющего видеть и употреблять синонимичные или похожие предложения;
– формирование механизма вероятностного
прогнозирования (то есть способность обучающихся угадывать окончания предложений по первым словам, прогнозировать развитие сюжета на
основе части текста и т. д.).
Чтобы понять суть проблемы о закономерностях в передаче информации и усвоении учебных
текстов, примем три логичных ограничения:
1) целостные, систематизированные знания
имеют наибольшую ценность;
2) эти знания большей частью представлены
текстами или символическими записями, которые
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отражают реальные явления. Если мы поймем
текст, мы сможем понять реальную взаимосвязь вещей;
3) в отличие от научных текстов, учебные
тексты имеют относительно стабильный уровень
знаний.
Текст – это устное или письменное сообщение,
обладающее определенной цельностью, полнотой и
завершенностью. А механизм понимания текста состоит из прогнозирования и перекодировки речи.
Оба одновременно функционируют в пределах
мгновенного восприятия. Первый направлен вперед, на «разведку» пути, а второй – назад, на «сортировку и упаковку» полученной информации. Таким образом, помогая и дополняя друг друга, они
обеспечивают связь элементов. Джоном Миллером
установлено, что человек с первого предъявления
может запомнить и воспроизвести семь (плюс-минус два) случайно выбранных и связанных между
собой элементов (букв, цифр, слов, идей и т. д).
Буквы и слова быстро «перегружают» непосредственное восприятие, и мозг кодирует их в более
обширные невербальные формы, закономерности
(внутреннюю речь) [Миллер, 2010].
Согласно исследованиям психологов, во время
восприятия текст делится на смысловые сегменты,
и части текста сохраняются в памяти, замещённые
«наглядными примерами», на основе которых воспринимаемый текст в памяти фиксируется в образах (символах, сигналах). На базе этих образов
можно снова восстановить текст, и восстановление
будет происходить не в полных словах изучаемого
текста, а в «эквивалентных словах», сохраняющих
общий смысл текста. Например, когда студенты читают текст, они замечают наличие в нем конструкций, которые помогают пересказывать: что есть
что; что на что делится; что из чего состоит; что как
называется, что чем характеризуется и т. д. При пересказе текста иностранные студенты заполняют
эти опоры лексическим содержанием. Восприятие
и понимание текста предшествуют процессу создания задуманного текста в форме монолога. В этом
и состоит процесс понимания текста [Лёвин, 2015].
Процесс создания текста можно расценивать
как сложную последовательность взаимосвязанных
действий, каждое из которых включает «фазу ориентировки, поиска или выбора решения, фазу осуществления и контроля» [Выготский, 2019, с. 46].
По мнению З.И. Клычниковой, чтобы воспроизвести прочитанное сообщение, нужно понять,
осмыслить, запомнить, а затем воспроизвести извлеченную информацию и передать ее согласно
нормам определенного языка и стиля. Сохранение
и передача речевого сообщения зависят от фокусировки внимания, характера и объема информации
[Клычникова, 1983, с. 18].
Процесс овладения иностранной речью, как
утверждает И.А. Зимняя, состоит из нескольких
этапов: понимания нового материала, его запоминания и оформления, способности воспроизводить
его и трансформировать в речевой деятельности,
способности синтезировать его и формировать на
его основе и по аналогии новые речевые единицы.
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А Процесс созидания изречения состоит из побудительно-мотивационного, ориентировочно-исследовательского и исполнительного этапов [Зимняя,
2020].
Навыки составления монолога выстраиваются
постепенно, с учетом процессов, которые происходят в сознании учащихся при речевой деятельности. Прежде всего, необходимо научить студентов
анализировать программу чужого высказывания,
сокращать ее и в ней логически выделять полные
смысловые отрезки и их основную идею; затем
научить развертывать чужую программу, создавать
собственные программу и высказывания [Прохоров, 2017].
Обобщая мнения учёных по вопросам генерации высказываний, обозначим важность следующих этапов порождения в психолингвистике:
1) Этап семантического развёртывания – восприятие характеризуется познавательной потребностью, которая находит себя в предмете (тексте
или предложении). Эта потребность имеет определённый уровень мотивации и может быть извне задана или же быть естественной. Данный этап А.С.
Лурия назвал «созданием замысла» [Лурия, 2020], а
А.Н. Леонтьев – «внутренним программированием» [Леонтьев, 2020]. Человек знает, что сказать,
но это еще не мысль, а чувство, то есть, на этом
этапе определяется намерение говорящего общаться и формируется предмет высказывания;
2) Этап лексико-грамматического развёртывания. На этом этапе происходит планирование и
внутреннее структурирование деятельности, а
также выбор средств и типа реализации деятельности. Образно говоря, «кодирование смысла в вербально оформленную систему значений в соответствии с языковыми правилами и нормами, учитывая замысел высказывания» [Жинкин, 1982]. Таким
образом, студент извлекает суть из прочитанного
текста и устанавливает связи между словами и семантическими сегментами. Данный этап психолог
И.А. Зимняя делит на смыслообразующую и формулирующую фазы [Зимняя, Мазаев, Лаптев;
2020];
3) Этап звукового развёртывания и реализации
– уровень произнесения. На этом этапе происходит
артикуляция и интонирование мысли, которая вырабатывается и структурируется в соответствии с
законами языка мысли. Внутреннее коммуникативное намерение выражается во внутренней речи и
предполагает полную автоматизацию всех действий, обеспечивающих акт высказывания. «В результате реализации мотива во внешней речи вырабатывается высказывание, которое становится продуктом речевой коммуникации» [Зимняя, 2020, с.
157].
Таким образом, предоставляя иностранным
студентам тексты с перегруженным количеством
«смыслов», мы отяжеляем непосредственное воспринимание текста. Чтобы этого избежать, целесообразно использовать так называемые «опоры»
(пропозиции), которые сначала помогут понять сту-
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дентам текст, а затем с их помощью его воспроизвести. Опоры здесь представляют собой своего
рода текстовую модель.
Одной из возможных реализаций намеченных
пропозиций является типовая фраза – самостоятельная единица речи, которая выступает в качестве единицы коммуникации и играет роль типового образца. По мере того, как студенты наполняют пропозиции определённым языковым
материалом, растёт количество типовых фраз, элементарных по грамматической структуре и близкие
по смыслу, что является немаловажным для обучения иностранных студентов.
Типичные фразы лексически различаются в зависимости от подъязыка. Например, для наполнения пропозиции «что – это что» («что чем называется») мы отобрали языковой материал из учебников по математике, географии, экономике: «8 – это
четное число», «Африка – это континент», «Товар
– это экономическое благо, предназначенное для
обмена».
Для наполнения пропозиции «что из чего состоит» мы выбрали такие типовые фразы: «Число 8
суммарно состоит из чисел 2 и 6», «Сельское хозяйство в каждой стране мира состоит из множества
отраслей, производящих различную продукцию»,
«Термин экономика состоит из двух слов: экос – хозяйство и номос – закон».
Пропозиция «чем…, тем…» реализуется следующими типовыми фразами: «Чем меньше x, тем
больше y», «Чем выгоднее географическое положение страны, тем лучше налажены экономические
отношения», «Чем ниже цена, тем выше спрос».
Поэтому рекомендуется начинать движение к
целому (тексту) с псевдоцелого –схематичного
опорного ознакомления обучаемых с излагаемым
вопросом [Евсеева, 2018]. Подготовительная работа с опорами, «привязка» опор к предложениям и
мини-текстам – необходимое условие для восприятия учебного текста иностранными студентами, а
затем его воспроизведения.
Подведём итоги. В методике изучения русского языка иностранными студентами общепризнанно, что работа с учебным текстом имеет большое значение для усвоения языка специальности.
При обучении иностранных студентов именно
учебный текст диктует выбор лексико-грамматического материала, а не наоборот. Возможные пути
решения преодоления трудностей при воспроизведении учебных текстов иностранными студентами
предлагаются с помощью использования опор и
ключевых фраз.
Организация преподавания научной речи для
иностранных студентов согласно принципам постепенного и последовательного усложнения учебного
материала способствует созданию благоприятных
условий для эффективного обучения языку специальности и, в итоге, обеспечивает благоприятные
условия для подготовки иностранных граждан к
профессионально ориентированному обучению в
российском вузе.
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Abstract
The article examines synonymous series with words borrowed from the Yakut language. During the research,
it was found that synonymous series are enriched by borrowing from other languages. The examples of Yakut
borrowings, which denote the relationship of people, are presented.
Аннотация
В статье исследуются синонимические ряды с заимствованными из якутского языка словами. В процессе исследования установлено, что синонимические ряды обогащаются за счет заимствований из других
языков. Представлены примеры якутских заимствований, которые обозначают взаимоотношения людей.
Keywords: synonymy, borrowings, Yakutisms, Even language
Ключевые слова: синонимия, заимствования, якутизмы, эвенский язык
Исследование взаимодействия языков является одним из актуальных задач языкознания.
Главной целью нашего исследования является
описание развития эвенской лексики с точки зрения
анализа якутизмов, которые прочно вошли в словарный состав и повлияли на синонимию эвенского
языка. Исследование проведено с помощью описательного метода, метода сплошной выборки. Функционирующие в эвенском языке якутизмы изъяты

из «Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков» (I, II т.) [1], [2], «Эвенско-русского
словаря» [3] и из словников к монографиям [4], [5],
[6]. Для подтверждения значений якутских слов использован «Якутско-русский словарь». Под ред.
П.А. Слепцова. М.: Изд-во Советская энциклопедия, 1972. – 605 с.
Синонимия, как известно, непосредственно
связана с развитием языка. Синонимика эвенского
языка развивалась, как и другие языки, разными путями. Одним из них является заимствования из
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якутского языка. Рассмотрим семантический диа- слов, обозначающих взаимоотношения людей.
пазон слов, обозначающих взаимоотношения лю- Данные якутизмы функционируют наравне с эквидей, который в исследуемом языке довольно много- валентами из эвенского языка, изменив принимаючислен. Сюда вошли термины родства и свойства, щий язык не только количественно, но и качезаимствованные из якутского языка:
ственно.
эвен. тɵрүт «предки» Ск, Алл, М, Т < як. тɵрүт
Список сокращений:
1. 1) предок, родоначальник; 2) корень, основа, осЭвен. – эвенский язык
нование; коренной, основной, потомственный.
Як. – якутский язык
Надо отметить, что данное слово употребляется
Рус. – русский язык
наряду с эвенским словом хопкан «предок». НаприГоворы и диалекты
мер: Эрэк амкачар дяпкалитан мут хопкарти
Алл – аллаиховский
бигрэр. - В впадинах этих гор (давно) жили наши
Арм – арманский диалект
предки».
Б – быстринский говор восточного наречия
Эвен. эбэ «бабушка» Ск, Лам < як. эбэ «баБул – булунский говор
бушка»; эвен. «эhэ» Ск, Лам «дедушка» < як. эhэ
К-О – колымско-омолонский говор восточного
«дедушка»; эвен. heн Ск, Лам «внук, внучка» < як. наречия
сиэн «внук, внучка».
М – момский говор среднего наречия
Например: Дюганиду Ваня эбэнюн нян эhэнюн
Ол –ольский говор восточного наречия
ɵмэтту стадола hɵррин. - Ваня с бабушкой и дедушОх – охотский говор восточного наречия
кой уехал на все лето в стадо. Ноҥан hамай hоч
П – пенжинский говор восточного наречия
аяври hенни. - Он самый любимый внук.
С-Э – северо-эвенский говор восточного нареТакже сюда вошли слова, характеризующие чия
отношения между людьми: эвен. атас Бул «друг» <
Ск – саккырырский говор западного наречия
як. атас «друг»; эвен. коноhо Ск «гость (заночевавД-Ч – догдо-чебоголахский
ший)» < як. хоноhо «гость, оставшийся на ночь»;
Т - томпонский говор среднего наречия
эвен. доgо Ск «друг, товарищ» < як. доgор «друг,
Тг – тюгясирский говор западного наречия
товарищ»; эвен. дьукак Ск, Алл, Т, М «сосед» < як.
Лам – ламунхинский говор
дьукаах «сосед».
Знаки
В следующий ряд вошли глаголы, обозначаю< - развилось из…
щие качественные отношения между людьми: эвен.
> - дало ….
алтандай Ох «дразнить» < як. аал- «тереть; тереть
: после гласного указывает на долготу произчто-л. на бруске»; эвен. алта:дай Ох «упросить», ношения
«успокоить» < як. ааттаа- «успокаивать, утешать»;
эвен. астаммат Ск «расходиться, разъезжаться» <
Список литературы
як. аас- «1) миновать, проходить, проезжать; 2)про1. Сравнительный словарь тунгусо-маньтекать, миновать (о времени); идти, проходить, со- чжурских языков.– Л.: Наука, 1975. – Т. 1. (А-Н). –
вершаться»; эвен. бэлэктэ:дэй Б «дарить, подарить» 672 с.
< як. бэлэхтээ- “дарить кого-что-либо; давать, вру2. Сравнительный словарь тунгусо-маньчать подарок”; эвен. алгасаттай Бул «ошибиться» < чжурских языков. – Л.: Наука, 1977. – Т. 2 (О-Я). –
алҕаhаа- «ошибаться, делать ошибки»; эвен. атага- 992 с.
ста:дай Бул «обижать; пренебрегать кем-л.» < як.
3. Роббек В.А., Роббек М.Е. Эвенско-русский
атаҕастаа- «обижать, притеснять кого-л.; пренебре- словарь, Новосибирск, Наука, 2005, 353 с.
гать кем-л.»; эвен. кеддес Бул «просить» < як.
4. Лебедев В.Д. Охотский диалект эвенского
кɵрдɵс «искать, изыскивать; 2) просить, выпраши- языка. – Л., 1982. – 241 с.
вать; молить, умолять»; эвен. кейдэй Бул «побе5. Дуткин Х.И. Аллаиховский говор эвенов
дить» < як кыай- «1) мочь, осиливать; 2) побеждать, Якутии. – СПб.: Наука, 1995. – 142 с.
одолевать: 3) поражать, истреблять, уничтожать»;
6. Arvo Sotovalta. Westlamutische materialen.
эвен. мактандай Бул «благодарить» < як. махтан- Helsinki. 1978. – 212 s.
«благодарить»; эвен. ɵрɵhуйдэй Бул «спасти» < як.
ɵрγhγй- «спасать, избавлять кого-что-л.»; эвен.
References
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Таким образом, в результате языковых контактов в эвенский язык вошло немалое количество
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Abstract
The study analyzes stylistic trends in the development of modern literature, identifies key dominants of a
high-quality artistic text with an artistically motivated internal system, due to the artist’s individuality, subjectivity
of their worldview and attempts to objectively and truthfully cover a certain social phenomena (in particular the
war in the east of Ukraine).
Attention is paid to the “energy of style” formation in modern literature (M. Yevshan), it is determined that
the so-called “energetic” expressionism is not only an important feature of modernism, postmodernism or modern
metamodernism (megamodernism), but above all an indicator of national political maturity, conscious activity,
freedom, desire for personal participation of the masses in state problems solving.
It is well-known that the authors of works about the war in eastern Ukraine are often its participants or eyewitnesses. The level of “art” of this type of literature is not always maintained at the proper level, that’s why
stylistically and meaningfully significant texts in which the literary style is like an artistic phenomenon are chosen
as the material for the study.
It should be noted that the authors of works about the war in eastern Ukraine are already well-known writers
of the middle generation, and very young beginners, both men and women. We interpret this phenomenon as
related to the specifics of the artist's creative activity, which at the moment of inspiration is conditionally a bisexual
spiritual entity – androgyne (Mircea Eliade) that has the ability to create and reveal both female and male life
characters, destinies or trials.
At the same time, of course, art always has the gender characteristics of its author with the help of which the
recipients can unmistakably guess who is the author of literary works – a man or a woman. A literary style as a
philosophical and aesthetic phenomenon is being improved throughout their creative life by using markers of
gender and psychological features.
The presence of author's personality provides the text with, first of all, the unique style (Mykhailyna Kotsiubynska), the difference that distinguishes the literary style of one artist from the style of another author.
Анотація
У дослідженні проаналізовано стильові тенденції у розвитку сучасної літератури, визначено ключові
домінанти якісного стилістично значущого художнього тексту з художньо мотивованою внутрішньою системою, зумовленою індивідуальністю митця, суб’єктивністю його світобачення та намаганням охопити
об’єктивно і правдиво певне суспільне явище (зокрема – війну на Сході України).
Звернено увагу на формування в сучасній літературі «енергії стилю» (М. Євшан), визначено, що т. зв.
«енергетичний» експресіонізм є не тільки важливою ознакою модернізму, постмодернізму чи сучасного
метамодернізму (мегамодернізму), а насамперед показником політичної національної зрілості, усвідомленої активності, волі, жадоби до особистісної участі у вирішенні державних проблем широких мас.
Загальновідомо, що авторами художніх творів про війну на Сході України найчастіше є її учасники
чи очевидці подій. Рівень «художності» такого штибу літератури не завжди витриманий на належному
рівні, тому матеріалом дослідження обрано стилістично та змістовно значущі тексти, у яких прослідковується літературний стиль як мистецьке явище.
Відзначимо, що авторами творів про війну на Сході України є й уже відомі письменники середнього
покоління, і зовсім юні початківці, причому як чоловіки, так і жінки. Трактуємо це явище як таке, що
пов’язане зі специфікою творчої діяльності митця, який у моменти натхнення умовно є двостатевою духовною сутністю – андрогіном (Мірча Еліаде), наділеним здатністю творити та розкривати як жіночі, так і
чоловічі життєві характери, долі чи випробування. При цьому, звичайно, мистецтво завжди обов’язково
має ґендерні особливості статі свого автора (авторки), тобто реально більшою чи меншою мірою реципієнти безпомилково здогадуються, хто саме творець художньо-літературної продукції – чоловік чи жінка.
Літературний стиль як філософсько-естетичне явище під пером талановитого письменника впродовж
усього його творчого життя вдосконалюється, задіюючи маркери ґендерно-психологічних особливостей.
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Наявність індивідуального авторського «Я» при цьому забезпечує насамперед той унікальний «стилістичний лад» (Михайлина Коцюбинська), ту відмінність, яка відрізняє літературний стиль одного митця від
стилю іншого автора.
Keywords: literary style, author's style (idiostyle), universal idiographism, “grand” style, autobiographical
discourse as an element of the idiostyle, masculine-feminine markers of styles.
Ключові слова: літературний стиль, авторський стиль (ідіостиль), універсальний ідіографізм,
«grand»-стиль, автобіографічний дискурс як елемент ідіостилю, маскулінно-фемінні маркери письменницьких стилів.
Актуальність дослідження. Сучасна художня
література про війну на Сході України відзначається власним унікальним стилем, наближеним
до «grand»-стилю нашої національної літератури
першої третини ХХ ст., зокрема високим рівнем
національної самоідентифікації героїв, усвідомленим патріотизмом, а також антимілітарним ракурсом однозначної оцінки війни як світового зла.
Оскільки в сучасному українському письменстві
наукових досліджень такого штибу майже не існує,
наші літературознавчі студії про кращі зразки
текстів, присвячених війні на Сході України, можуть посприяти виправленню такого стану рецепції
антимілітарного дискурсу воєнної прози.
Мета публікації – дослідження літературного
стилю як непересічного явища (на матеріалі сучасної художньої прози про війну на Сході України),
яке здатне формувати у реципієнтів «нормативну
систему естетичних смаків», та виробити інструментарій обсервації літературних текстів і методів
дослідження основних категорій стилю.
Методи дослідження: описовий, герменевтичний, компаративістський, порівняльно-типологічний,
системно-функціональний,
лінгвостилістичний.
Питання стилю в літературознавстві вважається одним із найцікавіших та найбільш дискутованих. Як категорія (термін, поняття), ця лексема
загалом є полісемною і лише в контексті сказаного
можна чітко усвідомлювати, про який відтінок значення слова стиль йдеться. У наш час літературним
стилем прийнято вважати сукупність мовних засобів художнього тексту (текстів), що загалом характеризують «нормативну систему естетичних
смаків» [13, с. 433], окреслюють певну епоху, демонструють ключові особливості літературного
напряму, течії, школи, угруповання. Стилістичне
забарвлення у своїй повноті й неповторності
завжди розкривається насамперед у межах певної
стильової тенденції і обов’язково відображає специфіку експресивності художнього мовлення.
Літературний стиль як інтегральна основа художніх текстів має передусім інструментальну,
пов’язану зі змістом (Р. Барт) та його реалізацією,
функцію та при цьому, як наголошують В. Кожинов і В. Шкловський, демонструє водночас і певні
формальні ознаки. Стиль здатний поєднувати «в художньо мотивовану систему, зумовлену індивідуальністю митця» [2, с. 656], світовідчуття, тематику
й проблематику, закони конкретного літературного
жанру і витворювати «стильове «обличчя»» [2, с.
657] митця, яке постійно удосконалюється певним
автором і з роками набирає все більшої виразності

у процесі остаточного становлення його таланту.
Коли ж літературознавці аналізують властивості
художньої форми і внутрішню організацію змісту
літературного тексту, то в такому разі вже йдеться
про поетику. Тон і колорит художнього тексту, метод структурування художніх образів у ньому, забезпечення естетичної єдності й цілісності змісту й
форми твору – це також літературний стиль. Авторська позиція у прозових текстах, як відомо, відіграє
роль письменницького «Я», тому неможливо говорити про ідіостиль автора, не аналізуючи його авторської позиції у творі.
Еволюційний розвиток стилю упродовж історії
літератури відбувається за «маятниковим принципом» [13, с. 433]: стиль то формалізується (тоді
його зв’язок власне зі змістом послаблюється, стає
опосередкованим), то посилюється до краю, як відзначав Д. Чижевський. Саме тоді епохальні літературні утворення набирають вигляду «великих стилів» (Д. Лихачов). Літературний стиль завжди відносно стабільний і питомо проявляється як
«властивість цілісної художньої форми» [13, c.
433], тому присутній і в найменшому її фрагменті.
Літературознавець Д. Наливайко акцентував саме
на «формотворчому» розумінні стилю, а В. Кожинов запропонував розуміння цього явища як «щонайглибшої суті твору» [13, с. 433]. Літературний
стиль виявляється основним феноменом самодостатності художнього тексту. Без урахування поняття
стилю неможливо ні аналізувати окремі літературні
твори, ні характеризувати певні епохи у письменстві. Стиль є способом реалізації індивідуальної художньої творчості, тому він може бути авторським,
а значить, відповідно емоційно та лексико-стилістично забарвленим: важким, легким, ускладненим,
пластичним, орнаментальним, навіть «селянським», урбаністичним чи й «солодким», заколисуючим.
Ідіостиль – це індивідуальний стиль письменника, що завжди характеризується суб’єктивністю
світобачення автора, але водночас і намаганням
охопити певне суспільне явище (у нашому контексті – війну на Сході України) більш правдиво та
об’єктивно. Дослідниця М. Коцюбинська трактувала ідіостиль як творчі напрацювання письменника в цілому. Відображаючи екзистенційний вибір
автора, ідіостиль іноді набирає рівня універсального ідіографізму. Це феноменально прослідковується у Т. Шевченка, Лесі Українки, О. Довженка,
молодого П. Тичини, Ліни Костенко. Якщо ідіостиль притаманний багатьом, то ідіографізм як найвища якість ідіостилю не кожним письменником
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може бути досягнутим. Ним володіють лише знакові постаті в мистецькому середовищі. З цієї причини ми не можемо назвати жодного сучасного автора, який би власними творами про війну на Сході
України досягнув універсального ідіографізму.
Незважаючи на багатогранність індивідуальних авторських проявів, стиль літературного твору
для сприймання реципієнтами і розуміння ними під
певним кутом обсервації сюжетно-композиційного
каркасу тексту – надзвичайно цілісне утворення і
важливий компонент художності. Причиною такої
унікальності є те, що стиль взагалі неможливо
«нав’язати» силоміць, цілеспрямовано прищепити
його письменникам навіть найдосконалішими селекційними методами, оскільки, на відміну від методу, який може бути «вирощеним» навіть штучно
й так само штучно «прищепленим» (як це сталося,
наприклад, у радянські часи із одіозним методом
соціалістичного реалізму), стиль завжди проявляється як уже реально існуючі, а не ще тільки на перспективу можливі чи передбачувані тенденції,
тобто явні норми, взірці, еталони, канони «визначальні для письменства конкретно-історичного періоду» [13, с. 435]. Загалом, про літературний стиль
доречно вести мову лише тоді, коли він уже остаточно склався, чітко окреслився, а його основні маркери належно зафіксовані в літературному процесі.
Олександр Довженко небезпідставно писав: «Ніколи в історії не було випадку, щоб стиль проголошувався раніш, ніж були створені самі твори […].
Стиль є наслідок певного творчого періоду, вільного й обумовленого, а не спланованого. Не можна
планувати стиль у мистецтві, як це безпорадно намагається робити наша наївна громада у питаннях
мистецтва» [4, с. 185]. Закономірно, що поняття
стилю літературознавці десятиліттями розглядають
насамперед як: а) історичну традицію; б) виразну
домінанту в мистецтві певної епохи; в) індивідуальний «почерк» окремого письменника (ідіостиль,
«авторський стиль», ідіографізм) або типові особливості художньої творчості певної групи письменників.
Окрім суто технічних властивостей, літературний стиль здатний набувати рис, які значно більше
тяжіють до філософсько-естетичних концепцій, ніж
до мовно-художніх засобів вираження у тексті певної ідеї чи емоції. Це особливо стосується тих історичних моментів, коли перед нацією постає проблема захисту власної держави, і в літературі письменники порушують найгостріші й найболючіші
питання життя чи смерті народу, що, зрештою і відбувається в сучасному українському літературному процесі.
Цікавими є міркування дослідниці Н. Мафтин
про естетику так званого «grand»-стилю у західноукраїнській та еміграційній прозі часів між двома
світовими війнами. Мова йде про період, коли українці також опинилися перед загрозою повного винищення, і тільки художня література могла зберегти їх як націю шляхом творення культури й розбудови «культурно-національного комплексу» [18, с.
10]. У такому ключі, на наш погляд, варто аналізувати і стилі сучасних українських письменників, у
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яких творчо осмислена тема війни на Сході України. Наше зацікавлення «grand»-стилем доречне ще
й тому, що історичні умови в Україні зараз багато в
чому перегукуються із викликами того часу, про
який веде мову Н. Мафтин, спираючись на літературознавчі напрацювання про літературний стиль
таких філософів і культурологів, як Д. Донцов,
М. Євшан, Ю. Липа та Є. Маланюк. Дослідниця акцентує, що стиль високохудожніх текстів завжди
володіє могутньою вітаїстичною енергією.
Значущість індивідуально-авторського стилю
залежить від потужності таланту митця та об’єктивності сприйняття його реципієнтами. Не випадково М. Євшан робив акцент «на імперативі активності життєвої й літературної правди» [15, с. 20].
Цей посил у художньому творі, як енергія високої
амплітуди, здатний спонукати читачів до національної самоідентифікації, патріотизму, гідності й активного плекання національної ідеї, а також до безпосередньої участі у боротьбі за ідеали Української
держави.
Стиль є началом «світоглядної, естетичної та
поетикальної систем авторського художнього мислення» [15, с. 13]. У площині аналізу стилю творів
групи письменників Н. Мафтин розробляє поняття
«літературної реконкісти» як контрпротидії українців великодержавному шовінізму загарбницьких
націй, що проявляється у боротьбі не на життя, а на
смерть супроти довготривалого колоніального поневолення, у відчайдушному русі опору нації проти
злодійського присвоєння ворогом духовних цінностей, у захисті своєї питомої спадщини, свого законного права українського народу на повноцінний
державницький розквіт. Закономірно, що в літературних творах, позначених стильовими особливостями літературної реконкісти, письменники повинні були суттєво змінювати ущербні колишні на
уже нові повноцінні й вітаїстичні понятійні уявлення читачів про взірцевих героїв. Як пророче осяяння, до них прийшло важливе усвідомлення: мертві патріоти при всьому бажанні живих сучасників
не можуть захищати Україну. Отже, літературні герої повинні жити всупереч усім несприятливим
умовам і ворожим підступам. Вороги мусять їх поважати й дивуватися міцності їхнього духу. Культ
оспівування трагічних подій має бути зруйнованим,
сентиментально-жалісливий ухил художніх текстів
–повністю ліквідованим. Власне, саме така тенденція домінує зараз у художній літературі про війну
на Сході України. Наприклад, кіборги – це вже аж
ніяк не триста спартанців, як ще недавно історики
й літературознавці інтерпретували студентів і гімназистів, які загинули в нерівному бою з вишколеною російською армією Муравйова під Крутами.
Кіборги – зовсім інша духовно-інтелектуальна суть
свідомого протистояння ворогу. Це – монолітна когорта, яка постає не тільки перед здивованим, а й
уже навіть неабияк ошелешеним і переляканим силою духу звичайних українських хлопців загарбником, навіть якщо він значно краще озброєний, споряджений і підготовлений до війни. Це – взірець героїв, які не здалися й не попросили помилування у
ворога.
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У художніх текстах про війну на Сході України навіть другорядні образи-персонажі, витворені
сучасними українськими письменниками (наприклад, образи національно свідомого літнього подружжя Світлани Василівни і Сергія Федотовича у
«Дикому полі» Л. Капелюшного), набирають рівня
характеротворення повноцінних героїчних образів.
Це жодною мірою не типові нещасні й обездолені
психотипи українців-страдників, яких неодмінно
хочеться пожаліти і яким варто поспівчувати, але
від яких неможливо очікувати блискучих перемог.
Це яскраві пасіонарії, свідомі, відповідальні й жертовні громадяни України, які беруть зброю в руки
для захисту цілісності своєї держави, а не окремого
регіону, де окупантам вдалося спокусити місцеве
населення ідеєю сепаратизму. Проблема остаточної
реконструкції «священного поля власної націєконсолідуючої традиції» [15, с. 9] в сучасній українській літературі постає зримо, наглядно й актуально,
адже на Донбасі триває війна за всю національнотериторіальну цілісність, бо українська державність на початку ХХІ ст. знову перебуває під загрозою.
Незважаючи на акцент Д. Донцова на тому, що
естетика grand-стилю – це аж ніяк не естетика плебея, саме високий енергетичний порив в умовах
війни часто робить «з рабів буй-турів» (Є. Маланюк). Закономірно, що в окремих сучасних романах
про російсько-українську війну письменники виводять навіть образи сепаратистів (образ Павла Горлача (Л. Капелюшний «Дике поле»), образ Євгена
(С. Талан «Ракурс»)), які поступово, але неухильно
духовно перероджуються й у фіналі творів постають щирими патріотами України, її активними, відповідальними і свідомими громадянами. Мотив коханої, яка гине як зовсім не випадкова жертва за помилки світогляду таких чоловіків-екс-сепаратистів,
на рівні літературного стилю відповідних художніх
творів стає пересторогою іншим представникам сильної статі – не піддаватись на ворожі спокуси ворогів, бо це призводить до трагічних наслідків і для
держави, і для особистого життя. Хиткість, невизначеність у політичній позиції, очікування, невміння робити правильний вибір у відповідальний
момент завжди підлягає покаранню. Ось чому у Павла гине Іра, у Євгена – Люба, і цих найкращих для
них у світі жінок їм не замінять ніколи й ніде ані
найвишуканіші красуні, ані найдовершеніші інтелектуалки.
Крім наукових напрацювань Н. Мафтин у трактуванні grang-стилю, ми також брали до уваги монографію І. Констанкевич «Українська проза першої половини ХХ століття: автобіографічний дискурс», у якій багато уваги надано питанню
індивідуального письменницького стилю. Із цієї наукової розвідки ми почерпнули інформацію про автобіографізм у художніх текстах як об’єкт наукової
рефлексії, як важливий чинник суб’єктивізації письма, а також розглянули думки про автобіографічні сюжети й автобіографічні мотиви, алюзії (спогадів, імітацій, наративів, свідчень «уцілілого очевидця») у контексті автобіографічного письма [10].

І хоч автобіографічний дискурс письменники неодмінно белетризують, відчуття живого нерва особисто побаченого і пережитого митцем-очевидцем від
цього не применшується. Фікційні герої, звичайно,
у такому випадку не стають клонами автора, але час
від часу автор наділяє їх власним пережитим досвідом. Автобіографічна пам'ять здатна суттєво впливати на ідіостиль письменників, тому нехтувати таким ракурсом поняття літературного стилю при
його дослідженні не доречно.
Аналізуючи творчість саме тих письменників,
які бачили війну власними очима безпосередньо «із
солдатських шанців», ми використовуємо ще одну
дефініцію стилю, впроваджену Н. Мафтин, – «авторитетний стиль» [15, с. 98]. Останній відзначається
наративом «учасника», характеризується активною
політичною свідомістю героя, високим рівнем вітаїзму, антивоєнною наснаженістю. Подібні маркери
ідіостилю особливо характерні для тернопільського
автора Б. Гуменюка. В. Е. Матвієнко у статті «Художнє осмислення психотравматичного досвіду
війни у збірках Бориса Гуменюка «Вірші з війни»
та «Блокпост» пише: «Це незаангажована окопна
правда […]. Такі твори письменника […] є еклектичними за жанровою формою, але єдиними за темою, змістом, пафосом, формою наративу, світоглядом автора» [14, с. 64]. На наш погляд, у такому
умовиводі дослідниця означує якраз особливості
ідіостилю Б. Гуменюка, а не тематику й проблематику його художніх текстів, тим більше – жодною
мірою не жанрові особливості його творчості. Водночас не варто забувати, що герої і навіть події у
новелах Б. Гуменюка – це завжди щось значно більше чи дещо інше, ніж просто герої чи тільки події. На підтвердження нашого висновку проаналізуємо новелу «Міф» про відомого в Європі оперного
співака родом із України Василя Сліпака. Поетика
назви новели феноменальна: Міф – позивний цього
бійця, точніше, скорочений і дещо перекручений
псевдонім, який бійці утворили від слова «Мефістофель», – однієї з найбільш вдалих сценічних ролей і найвідоміших арій Василя Сліпака. Від природи наділений унікальним музичним слухом і надзвичайним голосом, він був солістом Паризької
національної опери, блискучим виконавцем партії
Командора і Мазетто в опері «Дон Жуан», партії
Фігаро в опері В. А. Моцарта «Весілля Фігаро», арії
Мефістофеля
в
найвідомішій
опері
Ш. Гуно «Фауст».
Водночас новела «Міф» Бориса Гуменюка – це
не опис того страшного бою, у якому загинув Василь Сліпак, чого можна би було очікувати від письменника, який взявся за відповідні образ героя як
реального прототипа на тему АТО. У художньому
тексті це тільки своєрідний постфактум очима другорядної дійової особи твору – журналістки Христини, яка знала Василя Сліпака ще до його вольового рішення йти воювати на Сході України. Вона
надзвичайно болісно пережила повідомлення про
смерть героя: «29 червня, передмістя Донецька, бій,
інформповідомлення про смерть оперного співака,
позивний «Міф», Львів, гарнізонний храм, багатотисячна процесія, Личаківське. Вона згадувала, а
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Василь зникав. І чим більше вона згадувала, тим
більше він прозрів, танув, вислизав із цього світу, з
рук, а за якусь мить його зовсім не стало. Їм обом
було жаль, але вже нічого не можна було поправити» [3, с. 2]. Гранично стисла новела (не більше
ста лексем) не містить жодних описів, діалогів, інформації про війну, Василевих друзів, його рідних,
довоєнне життя героя. Це все, так би мовити, за кадром, за кулісами художнього тексту. Психологізм
новели не проявляється окремою її ознакою опосередковано через характеротворення і вчинки основного героя, бо тісно переплітається з «grand»-стилем як контекстом і полягає в тому, що словесне наповнення твору Бориса Гуменюка – тільки найвищі
фази передчуття і переживання, почуття й емпатії.
Сюрреалізм метафізичного тілесного зникнення
Василя Сліпака в розв’язці цього твору підтверджує вагомість жертви цієї непересічної людини,
однозначну немарність загибелі оперного співака,
необхідність протистояння ворогу людей різних соціальних станів, професій, здібностей, але завжди –
героїв у екстремальних умовах і пасіонаріїв власними душами. Контекстуально це ознаки не психологізму, а саме «grand»-стилю.
Власне, поняття grand-стилю передбачало не
метаморфози у самих літературних жанрах, а суттєві зміни, навіть зрощення, літературних жанрових підвидів, оскільки саме вони, а не жанри, могли
зреалізувати високовольтну «енергію стилю». Коли
у сучасних творах про війну на Сході України родових жанрових канонів письменники ще так-сяк
дотримуються, то піджанри (видових канонів) узагалі не беруться до уваги ні авторами, ні видавництвами, ні критиками, ні літературознавцями, оскільки спільним знаменником усіх цих творів і їхніх
жанрів, на нашу думку, є саме grand-стиль.
Крім усіх запозичених у відомих науковців визначень поняття літературного стилю, для увиразнення нашого об’єкту аналізу ми також спробували
глибше осмислити суть окремих дефініцій. Наприклад, ми звернули увагу на той факт, що сучасна
проза переважно виразно інтелектуальна за своїм
змістом і стилем художнього втілення. Принаймні
саме такими є її найбільш художньо значущі взірці.
Інтелектуалізм – це важлива ознака літературного
стилю, особливо якщо саме під таким кутом розглядати повісті й романи Г. Вдовиченко («Маріупольський процес»), С. Жадана («Інтернат»), Л. Капелюшного («Дике поле»), Є. Положія («Іловайськ»), Й. Струцюка («Коридор»), В. Шкляра
(«Чорне сонце»). Що цікаво, не тільки головні герої, але й навіть другорядні персонажі цих художніх текстів – це не та частина соціуму, що, образно
кажучи, пішла на війну від верстата чи від трактора.
Переважно, це молоде покоління учорашніх студентів, науковців-істориків, інтелектуально обдарованих людей, які вміють і хочуть мислити, аналізувати, робити власні висновки на основі побаченого
на війні, зіставляти, порівнювати, проводити проекції на віддалені в часі події громадянської війни,
коли на території України проголошувалися карликові незалежні держави, вік яких був коротким.

45

Інтелектуального концепту в красному українському письменстві ХХ ст., особливо у творах на
воєнну тематику (винятком були хіба що романи
О. Гончара «Людина і зброя» та П. Загребельного
«Дума про невмирущого»), не вистачало. Якщо заходила мова про виразно інтелектуальну художню
літературу, то йшлося хіба що про інтелектуальну
лірику, наприклад, Богдана-Ігоря Антонича, Ліни
Костенко, Миколи Вінграновського, проте в жодному разі не про прозу. Сучасна література про
війну на Сході України належно компенсувала цей
суттєвий недолік, на повну силу проявивши відповідні стильові інтелектуальні маркери. Своєрідно
експериментуючи, найбільш сучасні автори, які пишуть про війну на Сході України, художньо «вмонтовують» у тексти своїх творів такі інтелектуальні
історичні алюзії, як, наприклад, в епізоді про перебування Романа – втікача із сепаратистського полону – у «місці сили» на Кам’яній могилі, де він
знаходить викарбуваний на камені велетенський
тризуб [1, с. 111], чи інформацію про Олену Телігу
й Дмитра Донцова, яку колишній сепаратист чує від
коханої дівчини-волонтерки [9, с. 86], чи розповідь
старого сепаратиста про те, що російська банда – це
не орда, бо Чингізханове військо мало поняття честі, ніколи не зраджувало й дотримувалося дисципліни. Закономірно, що відповідні високохудожні
багатоінформаційні вставні розділи у літературному стилі творів мають ключове значення. Наприклад, це роздуми героїв над минулим свого географічного чи історичного регіону, екскурси в минуле,
які стосуються життєвого шляху батьків, дідів чи
навіть прадідів (зокрема, кримських татар, одному
з яких – свідомому й готовому віддати власне життя
за Крим Ахтему – колишній сепар Павло дарує
свою бойову зброю) [9, с. 426]), певні світоглядні
концепції старшого покоління, яке пережило громадянську і дві світові війни на початку ХХ ст.
У результаті нашого дослідження ми дійшли
висновку, що стиль, за умови ущербності й кволості
творчих здібностей письменника/письменниці, здатний привносити фрустраційний складник у національну літературу в цілому. Наприклад, у наш час
саме стилем, а не течією чи школою, доречно вважати так звану «жіночу прозу» й навіть її негативний прояв – побутову (визначення наше, – І.В.) «жіночу прозу», адепток якої зараз у сучасному літературному цеху налічується доволі багато (на думку
Євгена Барана, близько 200 осіб на всю Україну).
Окремі критики й літературознавці, зокрема
П. Сорока, Є. Баран, В. Даниленко, цілком справедливо вважають побутову «жіночу прозу» другосортною літературою через низьку художню вартість,
надмірну дозу примітивної сентиментальності, наповненість жіночими надуманими проблемами, гіперболізовано-штучними плеканнями зримих образів героїнь, нещасливих у подружжі, невдах у
кар’єрі й у житті. Засилля таких псевдохудожніх
творів у наш час спонукає навіть талановитих письменниць у своїх інтерв’ю чи виступах перед публікою взагалі не вживати термін «жіноча проза» й у
жодному разі не використовувати і не приміряти
його до власної творчості. Тож не дивно, що саме
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цього словосполучення свідомо уникають не лише
Л. Пономаренко, О. Слоньовська, Є. Кононенко,
Марія Матіос, але й навіть сама авторка терміна –
О. Забужко. «Комплекс поразки» [16], причому
особистісної поразки усіх без винятку осіб жіночої
статі на сторінках такої псевдолітератури, на думку
Н. Сняданко, стає просто обов’язковим елементом
змісту. Відповідно, написані в такому стилі книги
про АТО принципово не аналізуємо, хоч найчастіше саме побутова «жіноча проза» азартно й легковажно бере на себе непосильну ношу описувати
події війни на Сході України. Такі заздалегідь ущербні тексти переважно закінчуються надуманим
happy endом, як-от, одруження матері «сепаратиста» Євгена з українським офіцером-есбеушником
Анатолієм Андрійовичем у романі С. Талан «Ракурс». Зазначений твір загалом можемо вважати ще
художньо-значущим літературним текстом. Із власне побутовою «жіночою прозою» він має тільки
окремі точки дотику. Що ж до попередніх книг письменниці про війну на Сході України (романи
«Повернутися дощем», «Я захищу тебе», «Оголений нерв»), то «вроджені плями» низької художньої
якості побутової «жіночої прози» у них відсутні.
Загалом слід зазначити, що індивідуальний літературний стиль талановитого письменника упродовж усієї його творчості постійно еволюціонує,
але при цьому обов’язково залишається упізнаваним і не втрачає лише йому притаманних домінантних рис. Значущість кожного індивідуально-авторського літературного стилю завжди залежить
від потужності й оригінальності таланту письменника. Водночас індивідуальні стилі здатні витворити стиль певної групи письменників (наприклад,
Розстріляного Відродження), стиль літературного
напряму чи літературної епохи (наприклад, постмодернізму). Наявність чітко оприявленого авторського «Я» забезпечує «стилістичний лад» (Михайлина Коцюбинська) твору, а власне авторська позиція завжди присутня в кожному художньому тексті.
Вона й забезпечує комплекс типових рис, які формують стилістичну відмінність творів одного митця
від творів іншого.
Висновки. Переважно всі ідіостилі високохудожніх текстів про війну на Сході України в сучасній українській літературі характеризуються насамперед філософсько-естетичними пошуками письменників, новаторськими принципами у втіленні
творчих задумів, європеїзмом художнього мислення. Антивоєнне і гуманістичне звучання їхніх
творів як літературних явищ про воєнні події відзначається високим рівнем художності й ідеєю домінування в людських душах добра, світла, справедливості.
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Abstract
The specificity of the formation of the foreign policy identity of the state in the modern theory of international
relations determines the interest in this problem. Foreign policy identity can give an understanding of the political
activity of the state and its positioning in the international arena. In this article, the author tries to consider the
conditions for the formation of foreign policy identity in general, and also points out the features of German foreign
policy identity.
Аннотация
Специфика формирования внешнеполитической идентичности государства в современной теории
международных отношений обуславливает интерес к этой проблеме. Внешнеполитическая идентичность
способна дать понимание о политической деятельности государства и его позиционировании на международной арене. В этой статье автор пытается рассмотреть условия формирования внешнеполитической
идентичности в целом, а также указывает на особенности немецкой внешнеполитической идентичности.
Keywords: foreign policy identity, state, nation, nationalism, society, Germany.
Ключевые слова: внешнеполитическая идентичность, государство, нация, национализм, общество,
Германия
Проблема внешнеполитической идентичности
государства является весьма актуальной несмотря
на то, что сам феномен недостаточно изучен. Исследование данного феномена представляется возможным в рамках психологии международных отношений, одним из главных предметов которой является
внешнеполитическое
восприятие.
Внешнеполитическая идентичность имеет ключевое значение для исследования таких проблем, как
особенностей формирования внешнеполитического курса государства, восприятие внешней политики массовым сознании и принятие внешнеполитических решений. Германия является ярким
примером трансформации внешнеполитической
идентичности на протяжении всей истории государства. Анализ текущей идентичности поможет
обеспечить российско-германские международные
отношения.
Термин «идентичность» происходит из латинского понятия identifico — отождествляю. Само понятие предполагает психологическое представление человека о своем Я, которое подразумевает
субъективным отождествлением себя (например, с
нацией (национальная идентичность), с этнической

группой, с социальной, с религией и т. п.) [2]. Получается, что идентичность — это часть политического сознания, которая формируется путем осознания группового «Мы», на основе которого выстраивается
коллективного
сознание.
Идентичность определяется по принципу бинарной
оппозиции «Мы-Они» [6].
Понятие внешнеполитической идентичность
намного шире. Оно включается в себя консолидацию политической, национальной, гражданской
идентичностей. Внешнеполитическая идентичность воспринимается как множественная, коллективная характеристика субъекта.
Внешнеполитическая идентичность является
комплексным феноменом, так как она социально
сконструирована, постоянно меняющаяся, так как
она продукт конкретных исторических условий. На
формирование внешнеполитической идентичности
государства оказывают влияния два вида фактора:
факторы эндогенного характера (особенности политического менталитета, политической культуры,
геополитических характеристик и специфика развития исторического процесса) и факторы экзогенного характера (политические идеологии и полити-
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ческие технологии, актуальная внешнеполитическая ситуация и экономическое положение) [1].
Факторы экзогенного характера могут влиять на
процесс как обновления, так и перверсии идентичности.
Как утверждал В.Коннор, внешнеполитическая идентичность существует благодаря восприятию со стороны населения и прожитой истории, которое может прочувствовать общество [7]. В этой
связи стоит упомянуть важность идентификации в
рамках национальных групп. Лояльность к собственному государство основывается на идее
нации, подразумевающее самоопределение индивида или группы к политическому образованию. В
данном процессе национализм играет главную роль
для построения общественного сознания на основе
противопоставления «Мы» с «Другими». Для построения национальной идентичности, которая лежит в основе внешнеполитической идентичности,
необходимо наличие нации, общих мифов, исторической памяти и этнической культуры. Эти конструкты и символы используются для выработки
нарратива идентичности в рамках государственной
идеологии и влияют на процесс внешнеполитической идентификации со стороны акторов международных отношений.
В этом ключе во внимание должна приниматься и коллективная память, т. е. историческая
память. Коллективная память и связанная с ней рецепция собственного исторического прошлого –
фундаментальный и ключевой фактор национальной идентичности в целом, и внешнеполитической
идентичности в частности. В случае преобладания
негативных образов об истории государства в массовом сознании создается образ «врага» и «коллективной травмы» как отправная точка национальной
истории [5]. Как следствие этого – формирование
феномена комплекса вины. Немецкий «комплекс
раскаявшегося государства» является одним из
факторов, благодаря которому нация психологически компенсировала преступления Второй мировой
войны.
Исследование трансформации внешнеполитической идентичность проводится в связи с феноменом кризиса идентичности, который подразумевает
нарушение границ и ценностей большинства социальных категорий и утрата позитивной определенности группового членства. Государство сталкивается с нарушением устоявшейся внутренней гармонией и возникновение необходимости выбора
возможностей для идентификации. Германия является ярким примером государства, пережившего 3
кризиса идентичности.
Внешнеполитическая идентичность Германии
складывалась в результате постоянных турбулентностей: поражение в Первой мировой войне, поражение во Второй мировой войне, почти полувековое существование двух Германий и, наконец,
окончательное объединение страны). Это осложнялось рядом фактором: раздробленность на княжества, а в дальнейшем на федеральные земли, отсутствие естественных границ, отсутствие на протяжении времени единой столицы, географические

положение, характеризовавшееся центральностью
государства, что вовлекало его постоянно в международно-политические процессы в Европе. Все это
являлось причинами надломов, или кризисов идентичности, что, в свою очередь, вносило громадные
коррективы как в национальное самосознание
немцев, так и в образ Германии внутри страны и за
рубежом.
Автор данной статьи отмечает особенность
формирования внешнеполитической идентичности
Германии в течение всего существования государства: оно было основано всегда на идее единого
национального государства. Так, эта идея прослеживается в трудах немецкой интеллигенции: Фридрих Шлегель, Эрнст Мориц Арндт, Фридрих Ян,
Иоганн Готлиб Фикте. В своих работах они говорили о национальном как главном. Это повлияло на
становление национал-социализма в Германии, который только радикализировал главные тенденции
того времени. Некоторые исследователи отмечают,
что главной миссией идеи об особой миссии немецкого народа („ der deutsche Sonderweg“) было компенсировать нехватку чувства единой нации и создать иллюзию таковой.
Поражение в Первой мировой войне привело к
кризису идентичности, так как государство оказалось дискредитировано Версальским мирным договором. Это повлекло за собой переход к региональной идентичности. Стоит отметить концепцию, которая появилась в тот период. Концепция
««Kulturnation», основа которой являлось наличие
общего языка, истории, традиции, обычаев». Внешнеполитическая идентичность того времени характеризовалась имперской ориентацией и этнической
эклюзивности [4]. Появилось желание догнать и перегнать другие нации в военной и экономической
мощи.
Поражение после Второй Мировой войны привел к обострению кризиса идентичности ввиду чувства коллективной вины («Kollektivschuld»). Это
все выражается потерей исторического сознания,
без которого нельзя построить национальную идентичность, потеря чувства принадлежности к единой
нации, коллективного чувства национальной гордости и готовности защищать немецкие интересы.
Все национальное попадает в разряд «табу», происходит отказ от идеи особого немецкого пути,
наблюдается потеря позитивного самообраза. Все
это происходит в связи с политикой денацификации [3].
После Второй мировой войны и национал-социализма была возможна только «постнационалистическая» внешняя политика, ориентированная на
мир, готовности передать национальный суверенитет наднациональным институтам и активного содействия международной взаимозависимости. Германия пыталась отгородиться от роли особо значимого субъекта внешней политики. Внешняя
политика ФРГ в послевоенное время характеризовалась «исторической ответственностью» и «культурой сдержанности». В основе внешнеполитических интересов лежали общие гуманистические
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ценности и идея «о служении делу мира во всем
мире».
Ориентация на Европу и Запад является составной частью послевоенной идентичности Германии. «Нам нужна не немецкая Европа, а европейская Германия», - эта цитата Томаса Манна кратко
резюмирует идентичность немецкой элиты после
Второй мировой войны. Быть «хорошим немцем»
всегда значит быть «хорошим европейцем». В то же
время ориентация на Запад включает членство в
трансатлантическом сообществе безопасности и
альянс с Соединенными Штатами. Видение европейского объединения определило европейскую
политику Германии как цель с 1950-х годов, и с тех
пор европейская интеграция является частью внешнеполитического курса Федеративной Республики.
Если говорить о немецком национальном самосознании, то для него такие понятия как «патриотизм», «нация», «национальные интересы» получили негативную коннотацию. Во внешней политике это проявлялось в растворении национальных
интересов в интересах объединенной Европы.
Стоит отметить, что понятия «государственный интерес» и «национальный интерес» противоречили
друг другу: первый означал интеграцию в западное
общество, безопасность и благополучие, то другой
не воспринимался никак. Национальный патриотизм в общественном сознании был вытеснен патриотизмом конституционным, который закреплялся в Основном законе ФРГ на демократических
и общеевропейских идеалах. Отказ от национальных интересов демонстрируется решением федерального правительства под руководством Гельмута Коля в рамках Маастрихтского договора отказаться от немецкой марки как символа
восстановления экономики Германии в пользу единой валюты
Период объединенной Германии характеризуется кризисом немецкой национальной идентичности, обусловленным проблемами консолидации этнической нации (западные и восточные немцы, этнические
немцы-переселенцы),
интеграции
иммигрантов в немецкое общество и формирования
общей гражданской идентичности. Общими для
обоих периодов являются проблемы исторической
памяти и соотношения разных уровней идентичности немцев (региональной, национальной и европейской).
Объединение Германии дало новый толчок к
эволюции внешнеполитической идентичности государства. Так были преодолены психологические
барьеры прошлого. В общественном сознании
немцев понятие «национальное» стало новым составляющим внешнеполитического дискурса. Эту
тенденцию можно было наблюдать и во внешней
политике Германии. В период канцлерства Г.Коля
говорилось о необходимости интегрироваться в
схему сбалансированных интересов единой Европы. Немецкие национальные интересы отождествлялись со стратегическими установками ЕС.
Однако уже позже Й.Фишер заявлял о настойчивом
отстаивании национальных интересов. Стали вы-
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двигать требования четкой национальной ориентации внешней политики, которая была бы не только
от имени Европы и Запада, но и от собственного
лица. Кульминацией этого стала смена политических элит. В 1988 году на выборах выиграли коалиция социал-демократов и «зеленых». Канцлером
стал Г.Шредёр, который говорил о том, что нет ничего негативного в четком выражении Германией
национальных интересов. Германская внешняя политика, согласно его словам, должна стать политикой «просвещенного собственного интереса».
Если говорить о современном положении дел,
то следует подчеркнуть, что в результате глобализации вытесняются универсальные модели самоидентификации, размываются устойчивые опоры
национального государства. Для Германии в XXI
веке характерно доминирование постнациональная
ориентация на универсалистские принципы и супранационаьные связи (идея объединенной Европы). По словам Л.Пробста, немецкий дискурс
«прошлого» приобрел тенденцию к европеизации,
то есть к выходу за узко немецкие рамки. Категория
«прошлого» стала главной во внешней политике
Германии и базисом для внешнеполитической
идентичности ФРГ.
Рассмотрев концепцию внешнеполитической
идентичности государства на примере Германии,
можно прийти к следующим заключениям. Внешнеполитическая идентичность государства представляет собой сложный комплекс исторических,
географических и экономических социальных политических идеологических маркеров, локализовавшихся в массовом сознании граждан государства в качестве фреймовых структур, которые определяют внешнеполитическое восприятие в целом.
Понимание внешнеполитической идентичности
определенного государства может помочь наладить
диалог между странами, а также для определения
направлений развития международных отношений
в будущем. Пример Германии наглядно иллюстрирует как нарратив «прошлого» может влиять на построение общественного сознания граждан ФРГ, а
также на восприятия государства себя на международной арене. Тень нацистского прошлого и проблема преодоления «разделенного» прошлого - эти
факторы предопредели внешнюю политику ФРГ
после объединения страны.
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Abstract
The phenomenon of "German guilt" has been sufficiently developed in modern political and related sciences.
At the same time, the phenomenon of the "German guilt complex" is less discussed in the political and politicalpsychological discourse of Germany and other countries. Despite the fact that there are heated discussions on the
topic of attitude to the past and historical memory, the problem of the "guilt complex" is gaining importance in the
context of international relations. The relevance of the article is due to the need to analyze the "complex of German
guilt" not only as a socio-political, but also as a political and psychological phenomenon that has a significant
impact on the formation of the foreign policy image and image of modern Germany by influencing the formation
of foreign policy identity, foreign policy perception, as well as systems for making foreign policy decisions.
Аннотация
Феномен «немецкой вины» в достаточной степени разработан в современной политической, а также
смежных науках. В то же время феномен «комплекса немецкой вины» менее обсуждается в политическом
и политико-психологическом дискурсе Германии и других стран. Не смотря на то, что ведутся острые
дискуссии на тему отношения к прошлому и исторической памяти, проблема «комплекса вины» приобретает значение в контексте взаимоотношений между различными странами. Актуальность статьи обусловлена необходимостью анализа «комплекса немецкой вины» не только как социально-политического, но и
как политико-психологического феномена, оказывающего существенное влияние на формирование внешнеполитического образа и имиджа современной Германии, посредством влияния на процесс формирования внешнеполитической идентичности, внешнеполитического восприятия, а также системы принятия
внешнеполитических решений.
Keywords: Germany, identity, collective guilt, “guilt complex”, mass consciousness, “The question of guilt”.
Ключевые слова: Германия, идентичность, коллективная вина, «комплекс вины», массовое сознание, «Вопрос о виновности».
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По окончании Второй мировой войны немецкое общество было подвергнуто процессу денацификации – любые госслужащие, замешанные в отношении или даже благосклонности к нацистской
партии или СС, были массово уволены и подвергнуты репрессиям. При этом, денацификация идеологической сферы оказалось невероятно трудной
задачей для нового правительства и властей, так как
в массовом сознании еще процветало расположение к нацисткой идеологии, искоренить которую за
пару лет или декад было крайне тяжело. Из этого
следует, что данный процесс протекал совсем не
быстро, отсутствие солидарности по ряду идеологических вопросов, новые веяние политического
курса Германии, а так же "холодная война" лишь
притупляла чувство вины за историческое и политическое прошлое. Подобным образом была даже
вызвана обратная реакция народа: "Мы не виноваты, это все СС и Гитлер, а мы ничего не знали про
концлагеря и преступления режима". [1]
Как уже было упомянуто ранее, в послевоенном немецком обществе не было единой точки зрения на главную проблему: коллективному отношению к нацистскому прошлому. При этом, Потсдамский тезис о «коллективной вине» немецкого
народа за преступления гитлеровского режима, которая сделала неизбежной оккупацию страны, был
отвергнут общественным мнением, но вопрос о
причинах произошедшей катастрофы оставался для
него центральным.
Главный факт заключался в том, что в рамках
возрождения страны не только в экономическом, но
и духовно-идеологическом контексте, проработка и
осмысление произошедшего были просто необходимы с точки зрения коллективной памяти и ответственности за историческое прошлое. При этом
было важно выявить предпосылки и движущие
силы утверждения нацизма.
Жители постнацистской Германии не были готовы и уклонялись от осмысления прошлого, так
как оно представляло для них нелегкую ношу не
только с точки зрения морали и идеологии, но и в
практическом смысле, в силу того, что немецкое
общество пострадало в не менее тяжелой степени в
экономическом, политическом и духовном плане.
Одну из главных ролей в формировании послевоенного самосознания Германии сыграл философ
Карл Ясперс. Именно он стал во главе общественно-политической дискуссии, нацеленной на
выработку единого подхода к тоталитарному прошлому и способов его преодоления. Написанная К.
Ясперсом книга «Вопрос о вине» открыла путь к
философскому осмыслению нацистской трагедии и
формированию самосознания немецкой нации,
явившись ответом на кризис идентичности, проявившийся в первые послевоенные годы. [4]
Исходя из этого, взгляд на «коллективную
вину» всего немецкого народа предстала для многих в качестве точки опоры на полное отрицание
своей собственной вины. Не исключается и тот
факт, что именно поэтому в послевоенной Германии можно было наблюдать тенденцию на перекла-
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дывание причин катастрофы нацизма на воздействие парадоксальных сил, в сетях которых находились народные массы. Тем самым искусственно создавалось представление о детерминированности
исторического процесса.
Урегулирование вопроса о «коллективной
вине» немецкого народа требовалось для того,
чтобы появилась возможность избавиться от наследия «коллективного мышления», которое являлось
объектом критики К. Ясперса. [4]
Идеи Карла Ясперса на практике дали толчок
всему послевоенному развитию Германии, при
этом заложив базис процесса преодоления тоталитарного прошлого как на уровне нации, так и на
уровне каждого отдельного человека. Также стоит
упомянуть, что именно он и был первым, кто разработал концепцию «немецкой вины», в основу которой легло полное и открытое общественное покаяние за историческое прошлое, а не умалчивание, перекладывание ответственности или забвение
злодеяний, совершённых под руководством
нацистского режима.
Постепенная смена поколений в Германии,
требования молодых к своим отцам не уходить от
ответственности за прошлое, отмена сроков давности для преступлений против человечности, а также
неудавшиеся попытки правых кругов навязать историческую картину и образ идентичности немцев,
исключающий принятие вины и ответственности за
нацизм, размыли систему общественного восприятия политического прошлого в контексте преодоления или усиления коллективной вины.
И таким образом, важно отметить, что феномен «немецкой вины» является социально-политическим, так как имеет непосредственную связь с
взаимодействием социальных групп, представителей немецкой нации и других, при этом оказывая
воздействие в том или иной мере на политическую
сферу общества.
Определившись с сущностью и предпосылками формирования феномены «немецкой вины»,
необходимо определиться, что он не мог не оставить след на массовом сознании нации в контексте
исторического и политического развития Германии. На этом этапе можно говорить о «комплексе
немецкой вины». Уже сущность этого феномена политико-психологическая, поскольку он имеет прямую связь с массовым политическим сознанием,
политическим восприятием и политическим поведением, при этом являясь одной из детерминант
принятия политических решений.
Особенностью феномена «комплекса немецкой вины» является то, что он имеет билатеральный
характер. Это значит, он оказывает влияние как на
субъект «комплекса», так и на процесс восприятия
субъекта другими нациями, индивидами и политическими акторами. Таким образом, в совокупности
это дает взаимосвязь восприятия внешнеполитического образа и имиджа Германии с точки зрения исторического прошлого.
«Комплекс немецкой вины» так же имеет тесную связь с проблемой идентичности. Понятие
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«идентичность» в широком смысле является как активным процессом, который «отражает представления субъекта о себе и сопровождается ощущением
собственной непрерывности, что позволяет ему
воспринимать свою жизнь как опыт продолжительности и единства сознания, дающий возможность
действовать последовательно» . [2]
Однако при рассмотрении проблемы в данном
контексте, речь идет не только о национальной
идентичности, но и о внешнеполитической наряду
с коллективной.
Ю.А. Цырфа рассматривает внешнеполитическую идентичность государства в качестве ключевого актора внешнеполитического процесса как
одну из разновидностей коллективной идентичности. Он определяет эту категорию как восприятие
государства, его роли и значения в рамках мирового политического процесса со стороны его других участников, сформированное путем анализа его
внешней политики как формализованной стратегии
поведения в международной среде, направленной
на обеспечение влияния на поведение других субъектов международных отношений и приспособление к последствиям процессов, происходящих в
рамках определенной международной системы.
«Формирование идентичности международного актора базируется на сознательном разграничении
внешнего и внутреннего ареалов существования
определенной группы, а также установлении четких границ между ними. Все перечисленные факторы конструирования идентичности могут быть
задействованы только после налаживания (и постоянного динамичного развития) интеракций между
представителями внутреннего и внешнего секторов
существования группы». [3]
Из этого напрашивается вывод, что ее создание никак не может быть «спроектировано» в рамках отдельной внешнеполитической стратегии или
стать результатом одной конкретной исторической
случайности. Идентичность является многогранным феноменом, эволюция которого протекает в
процессе определенного и чаще всего многолетнего
исторического, и, в данном случае, политического
опыта. При этом «Другой» иногда позиционируется с точки зрения угроз, что может привести к
возникновению конфликта между ними и, соответственно, легитимизации применения насилия в отношении «Другого». [3]
В конкретном случае Германии, этот процесс
идет в обратную сторону. «вина», будучи частью
внешнеполитической идентичности, не дает высвободить легитимизацию применения насилия к
«Другому», так как тот самый «комплекс немецкой
вины» на политическом и международном уровне
подавляет любые проявления враждебности с
точки зрения ответственности за историческое прошлое, а также в контексте формирования и поддержания внешнеполитического имиджа государства.

В рамках рассмотрения «комплекса немецкой
вины» следует обратить внимания на специфику
совместимости идеи национального величия и
честного изложения истории. Дискуссия о «немецкой вине» в Германии и мире стала основой для
укрепления положения о том, что любые положительные, но не связанные с реальностью, исторические мифы не способны стать основанием для
настоящего развития страны, апротивоядием от повторения страшных страниц истории служит не их
забвение, но непрестанная память.
Основательная реорганизация политической,
социальной и экономической систем после Второй
мировой войны и благодаря её грамотной реализации, а также компетентное воссоединений ФРГ и
ГДР, дали мощный толчок для современной Германии, которая стала экономическим гигантом и мощным политическим игроком. При этом Германии
пришлось смириться с утратой сверхдержавных амбиций и военно-силовых рычагов влияния на другие страны.
На сегодняшний день ФРГ воспринимается
другими странами в качестве экономического и европейского политического лидера, но не гегемона.
Немецкому руководству всеми силами нужно соответствовать такому внешнеполитическому образу,
дабы любая попытка «выхода вперед» в политическом смысле не была воспринята остальным миром
с точки зрения политического прошлого Германии.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть тот
факт, что современное общество Германии стало
мультикультурным, и актуальная повестка дня делает отказ от исторического прошлого государства
невозможным. В этой связи ключевым моментов
является то, что дискурс по теме «комплекса немецкой вины» остается открытым, но протекает он уже
не с точки зрения идеологии и конкретного коллективного чувства вины, а с точки зрения ответственности, для того, чтобы в будущем не случилось повторение истории.
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This article reveals the problems of traditional education at the university in the formation of soft skills among
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The multicultural space and the redundancy of information have led to the fact that the creation cycle is
shortened, and the development of information technologies, despite all the advanced advantages, leads to significant gaps in the skills and competencies of graduates. Which leads to significant difficulties in finding a
job.
When they talk about communication as one of
the soft skills, they emphasize the importance of conveying information, understanding it and building on
this basis mutual understanding.
Over the past 20 years, the concept of “soft skills”
has become a part of the global labor market in various
areas of the economy and society.
In many contexts, “soft skills” refer to concepts
such as “employability skills”, “people skills”, “nonprofessional skills”, “key skills” skills), and more recently - “skills for social progress” (skills for social development). These skills are described as “21st century
skills or “life skills”.
Foreign research on soft skills is primarily of an
applied nature. Interdisciplinary research has been carried out to define the concept of soft skills. For example, scientists from the Max Planck Institute in Munich
define personal dynamics, the field of interpersonal relations, the desire for success, and endurance as the
main components of soft skills.
As a result, additional training programs for the
development of personal qualities in all soft skills components are tested and implemented [5]. The psychological and pedagogical concept of soft skills was proposed by P. Salovey, J. Mayer and D. Caruso. In the
context of this approach, the main link is emotional intelligence - a certain group of abilities that leads to an
understanding of both one's own emotions and the emotions of others, such as self-control, self-awareness,
sensitivity, etc. [6].
The importance of soft skills is emphasized by
modern researchers. Analysts of the World Economic
Forum have made a forecast in which they identified
ten key competencies that will be in demand in 2020
[5]. According to the forecast, the most significant
competence will be the ability to solve complex problems. The second most important competence is critical
thinking, and the third is creativity.

In the context of an unstable market, socio-economic transformations, when the right to work is realized not through social guarantees, but through personal initiative, the problem of employment of university graduates becomes especially acute and requires
fundamental changes in the approach to employment of
young specialists on the part of the university. According to 80% of employers (according to the annual University report on the quality of graduate training), modern young specialists do not fully possess flexible
skills, therefore it is necessary to “pump” Soft skills
while still a student, namely in the learning process, immersed in a professional environment.
The University made an attempt to form Soft skills
competencies within the framework of the educational
project "From ASTU to Life".
Based on new trends dictated by the time, the
wishes of employers, students and graduates, the goal
of this project was to form practical skills (abilities)
(Soft skills) in the development of personal and professional competencies in students and graduates necessary for successful employment. Thus, the Project program was developed, consisting of various modules.
The topic of each module was coordinated with
employers in the region (137 employers took part in the
study), who noted what they would like to see primarily
in young specialists.
Therefore, the main tasks of the Project were to
justify and arouse interest in the possibility of obtaining
additional skills among students and graduates; attract
employers to participate in HR events and in the future
in the educational process; to expand the number of bases for passing internships, internships and the content
of internships; to attract leading business trainers to
joint work on the development of personal and universal competencies of students and graduates of ASTU.
So, at the moment, more than 800 certificates have
been issued confirming training within the framework
of the Project. When employed, this certificate in the
portfolio of students serves as a "marker" for the employer. In this case, as a guarantee that the student was
engaged in self-development during his studies at the
University, which means he is motivated to develop his
personal and professional competencies.
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Over 700 people took part in the training project
for the reporting period, these are students of higher education and secondary specialized education, graduates
of different years of study.
The effectiveness of project training is already
confirmed by the reviews of those organizations and
enterprises where the Project participants had an internship, internship or were employed.
The survey of employers was carried out after
each season of the Project (from 2017-2019), 130 out
of 150 representatives of employers who took part in
the survey noted the positive dynamics of growth in the
level of Soft skills.
It also turned out that the majority of teachers
(90.4%) and students (70.8%) believe that projectbased teaching methods influence the development of
“soft skills” to a greater extent than traditional ones.
Therefore, we can conclude that the development of
“soft skills” depends to a greater extent on teaching
methods, and students consider instrumental activities
outside of traditional lesson lessons to be the most effective tool. The content of the disciplines, like the subjects themselves, are less conducive to the development
of supra-professional skills.
In the future, research should be carried out on the
main areas of training in order to determine the specifics of the formation of “soft skills” depending on future
professions.
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Abstract
The article examines the problem of the formation of life competence in children with mental disorders in
order to ensure their safety. The relevance of the research problem is due to the insufficient level of formation of
safe behavior in schoolchildren with developmental disorders. The materials of the article can be useful for students of higher educational institutions, as well as for special psychologists when organizing work with children
with mental disorders.
Аннотация
В статье исследуется проблема формирования жизненной компетенции у детей с ментальными нарушениями в целях обеспечения их безопасности. Актуальность проблемы исследования обусловлена недостаточным уровнем сформированности безопасного поведения у школьников с нарушениями развития.
Материалы статьи могут быть полезны для студентов высших учебных заведений, а также для специальных психологов при организации работы с детьми с ментальными нарушениями.
Keywords: life competence; safe behavior; schoolchildren with mental disorders; correctional assistance.
Ключевые слова: жизненная компетенция; безопасное поведение; школьники с ментальными нарушениями; коррекционная помощь.
В настоящее время в сфере образования чрезвычайно актуальной является проблема формирования навыков безопасного поведения. Особенно
важным аспектом данной проблемы является формирование такой формы поведения у детей с нарушениями в развитии. Причем в данном направлении рассматриваются не только навыки социально
безопасного, но и социально опасного поведения.
Одной из главных целей обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями согласно традициям специальной педагогики
и федеральному государственному образовательному стандарту является формирование социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
овладения ими социокультурным опытом. Не вызывает сомнения тот факт, что школьникам с нарушениями в развитии намного труднее, чем их
сверстникам с условной нормой, стать ответственными за свою жизнь, проявлять социальную грамотность, а также быть социально мобильными.
В рамках разработки Концепции специального
образовательного стандарта для детей с особыми
образовательными потребностями Институтом
коррекционной педагогики РАО были определены
следующие направления коррекционной помощи в
сфере жизненной компетенции, общие для всех детей с нарушениями развития: а) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях; б) овладение социально-бытовыми
умениями, используемыми в повседневной жизни;
в) овладение навыками коммуникации; г) дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; д) осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и
социальных ролей. [1]
Рассматривая понятие «компетенция» в специальном образовательном пространстве, мы
склонны определять ее как способность и готовность принимать решения в важных жизненных ситуациях (И.А. Зимняя, Е. Лисейчекова, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской). Как подчеркивает Л.М. Сафонова, «это готовность к деятельности,
основанной на знаниях и опыте, ориентированную
на самостоятельность и поведенческую зрелость».
[6]

Компетентностный подход поможет обеспечить переход от полученных знаний к достижению
личностных результатов, определяющих успешность социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Под развитием жизненной компетенции ребенка с умственной отсталостью исследователи понимают процесс овладения им умениями и навыками, которые необходимы ему в данном возрасте
в обыденной жизни (О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, О.А. Карабанова). [4]
Согласно примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП) к основным
личностным результатам, определяющим сформированность жизненных компетенций относят:
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;
- овладение начальными навыками адаптации;
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению социального
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- сформированность навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- развитие эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление доброжелательности и сопереживания к чувствам других людей;
- сформированность установки на безопасный,
здоровый образ жизни;
- проявление готовности к самостоятельной
жизни. [5]
Следовательно, формируемая жизненная компетенция отвечает за развитие отношений с окружением такого ребенка в настоящий момент.
Работа по формированию жизненных компетенций является многозадачной и комплексной.
Жизненная компетенция у нормально развивающихся детей формируется ненаправленно, в то
время как у ребенка с нарушением в развитии для
ее формирования требуются совместные усилия семьи и школы. В данном процессе задействована ра-
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бота психолога, дефектолога, воспитателей и учи- нарушениями является повышение качества жизни,
телей, а также членов семьи, воспитывающей ре- что в свою очередь подразумевает повышение
бенка с ментальными нарушениями.
уровня самостоятельности; возможность устанавТермин «ментальная инвалидность» получил ливать социальные отношения; возможность
широкое распространение и используется в различ- учиться и работать; получать доступ к активному
ных средствах массовой информации, в ходе об- отдыху и досугу.
суждений и докладов, однако, общепринятой дефиФормирование компонентов жизненной комниции пока не имеет. К данной категории относятся петенции, как и навыков безопасного поведения в
лица, имеющие инвалидность вследствие наруше- экстремальной ситуации, – это непрерывный проний интеллекта, причем нередко в сочетании с дру- цесс, не заканчивающийся однажды по причине его
гими нарушениями развития, например, с наруше- окончательной завершенности, так как в сферу деяниями сенсорных анализаторов, опорно-двигатель- тельности человека с течением времени попадают
ных функций или с расстройством аутистического новые и более сложные проблемы, которые в свою
спектра.
очередь требуют новых подходов к решению.
Нарушение в развитии само по себе несет Наиболее благоприятным периодом для их формиугрозу безопасности ввиду трудностей социализа- рования является период обучения в школе.
ции. П.А. Кисляков, В.Н. Феофанов, А.Г. Удодов
Таким образом, чем выше уровень сформироотмечают, что у детей с ментальными нарушени- ванности компонентов жизненной компетенции,
ями несформированность понимания жизненных тем меньше вероятность вовлечения подростка в
ситуаций и их разрешения в безопасном ключе при- опасную ситуацию.
водит к дезориентации в социальной среде. В целях
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