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ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО
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Досаева А.Ж.
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PROBLEMS AND THE EFFECTIVE FUCTIONING OF COMPANY’S EXTERNAL AUDIT SERVICE
Dossayeva A.Zh.
«Turan» University, Republic of Kazakhstan, associate professor
Adi Aizhan
«Turan» University, Republic of Kazakhstan
Аннотация
В научной статье рассмотрены особенности функционирования службы внутреннего аудита и результаты ее работы для применения их внешним аудитором. В данной статье подробно раскрываются функции,
направления работы службы внутреннего аудита. Также определены показатели оценки для эффективной
работы этого подразделения и структура отчетности внутреннего аудитора. В заключении автором отмечены положительные стороны системы внутреннего контроля компании.
Abstract
The scientific article considers the features of the functioning of the internal audit service and the results of
its work for using by the external auditor. This article reveals the functions and aspects of work of the internal
audit service. Performance measures for effective work of this segment and reporting structure of the external
auditor are also identified in this article. In conclusion, positive aspects of the internal audit system are noted by
the author.
Ключевые слова: аудит, проведение аудита, внешний аудит, внутренний аудит, функции, служба
внутреннего аудита
Keywords: audit, internal audit, external audit, functions, internal audit service
Внутренний аудит по оценке деятельности организации, осуществляется ее структурным подразделением. В соответствии с международным стандартом аудита 610 внешний аудитор должен рассмотреть деятельность службы внутреннего аудита
и влияние результатов ее работы на аудиторские
процедуры, проводимые внешним аудитором [1].
Однако этот стандарт не рассматривает ситуации, в
которых служба внутреннего аудита оказывают помощь внешнему аудитору при выполнении им аудиторских процедур. В связи с этим, раскрытие особенностей функционирования службы внутреннего
аудита компании, определение возможности применения результатов ее работы внешним аудитором является актуальной проблемой.
Общеизвестно, что масштаб и задачи внутреннего аудита зависят от величины, структуры и требований руководства организации. Задачи службы
внутреннего аудита могут меняться в зависимости
от требований руководства организации, именно в
этом их отличие. Задача внешнего аудитора финансовой отчетности остается неизменной и состоит в
установлении достоверности финансовой отчетности. Результаты работы внутреннего аудитора полезны для внешнего аудитора и могут быть использованы, но он остается ответственным за выраженное мнение и определение характера, срока и
объема внешних аудиторских процедур.

Цель данной статьи заключается в том, что на
основе раскрытия функций и направлений работы
службы внутреннего аудита определить показатели
оценки ее эффективной работы и положительные
стороны деятельности этого подразделения.
Внутренний аудит является деятельностью, которая стремится определить степень соответствия
требованиям международных стандартов или собственных организационных положений. Эта проверка выполняется путем проведения анализа документации, а также путем опроса сотрудников [2,
с.303].
Квалифицированная работа службы внутреннего аудита предполагает применение профессиональных знаний и навыков в процессе предоставления такой услуги. Гарантия высокого качества работы СВА обеспечивается посредством повышения
качества, включающей в себя проведение периодических внутренних и внешних оценок и постоянного контроля [4, с.224].
Работа внутреннего аудитора заключается в детальном информировании и консультировании руководства по улучшению эффективности работы
компании [3, с.284]. В компетенцию внутреннего
аудита входят следующие функции:
а) обзор контрольной среды, мониторинг контроля, рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля организации;
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б) проверка финансовой и операционной информации, детальные проверки по отдельным статьям и классам операций организации;
в) рассмотрение эффективности мер, направленных на экономию средств, их рациональное использование, сохранность имущества организации;
г) контроль выполнения требований руководства организации, соответствие деятельности нормативам и законодательству.
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Функции службы внутреннего контроля устанавливаются руководством организации, а назначением внешнего аудита является представление независимого аудиторского отчета по финансовой отчетности.
Эффективность функционирования службы
внутреннего аудита рассматривается по показателям, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели оценки службы внутреннего аудита
Виды показателей
№
п/п
Количественные
Качественные
1.
Процент выполнения плана проверок
Прозрачность
Количество проведенных за период про2.
Компетентность
верок
Соблюдение установленных сроков
3.
Соблюдение профессиональной этики
аудита в целом
Наличие достаточной рабочей докумен4.
Добросовестность и объективность
тации
Выполнение
утвержденного
плана Выполнение работы в соответствии с требуемым уров5.
аудита
нем исполнения и качества
Количество критически важных ауди6.
Руководство консультируют своих подчиненных
торских рекомендаций
Степень удовлетворенности высшего
7.
Опыт работы и соответствующие знания
звена
Примечание: составлено автором [6]
В таблице 1 определены количественные и качественные показатели работы службы внутреннего
аудита.
Для более открытого понимания работы внутреннего аудитора рассмотрим этапы проведения оценки
деятельности организации, систематизированный порядок представлен на рисунке 1.

Оценка качества
планирования,
проведения аудиторской
проверки и выполнение
в установленные сроки

Определение
показателей качества
деятельности
структурных
подразделений за
определенный период

Оценка качества
деятельности службы
внутреннего аудита и
расчет показателя
качества деятельности
организации

Рисунок 1 - Этапы проведения оценки деятельности организации Примечание: составлено автором [6]
Таким образом, предварительные оценки могут проводиться консультантами, регистраторами
или компетентных лиц, которые являются экспертами в сертификации или стандартов, выбранных
вашей организации.
Оценка системы внутреннего контроля также
ставит перед аудитором еще одну цель – это выработка рекомендаций и предложений по ее совершенствованию, которая находит свое отражение в
письме, адресованному руководству компании.
Для оценки системы внутреннего контроля
аудитор должен собрать доказательства практической действенности данной системы.

Наличие соответствующих контрольных процедур – это непрямое доказательство эффективности работы системы внутреннего контроля организации, но является косвенным подтверждением
того, что система внутреннего контроля существует на данном предприятии и управляема [7, с.
307].
Для оценки системы внутреннего контроля и
принятия решения, в какой мере на нее можно полагаться, аудитор должен использовать соответствующие методики и приемы. К ним могут относиться специальные тесты, перечни типовых вопросов к специалистам организации, специальные
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проверочные листы, блок-схемы и т.п.
После проведения процедуры оценки аудитор
принимает решение о надежности системы внутреннего контроля и на его основе планирует соответствующие аудиторские процедуры.
Внешний аудитор документирует оценки и выводы по результатам работы службы внутреннего
аудита и содержание аудиторских процедур, проведенных по рассмотрению деятельности службы
внутреннего аудита организации.
Аудиторы могут оценить надежность и достаточность информации, которая используется руководством для принятия управленческих решений.
Внутренний аудитор осуществляет проверку хозяйственных операций, целевые программы с целью
оценки их производительности и эффективности.
Производительность характеризует достижение поставленных целей, а эффективность определяет ресурсы, используемые для достижения этих целей
[8, с.16].
Результатом работы службы внутреннего
аудита является отчет, который представляет собой
сведения о состоянии компании для высшего руководства. Внутренние аудиторские отчеты включают в себя несоответствия, а также наблюдения,
заслуживающие внимания, и усилия дающие возможность для улучшения деятельности компании.
В отчете внутреннего аудита содержатся
наблюдения, дающие организации информации для
действий. Достаточное количество рекомендаций,
возможных применению для улучшения работы
персонала, могут быть в этом отчете [4, с. 236].
В отчете внутреннего аудита указываются следующие основные данные: заголовок, информацию
о ревизии, фамилии и должности лиц, которым отчет составляется, дату подготовки и представления.
До доклада предоставляется резюме, с указанием основных результатов. Оно может состоять из
краткого обзора внутреннего аудита, описания ее
сферы и основных рисков, а также мнения внутреннего аудитора.
Основной текст доклада содержит основные
выводы и рекомендации аудиторов, детальную информацию о выявленных фактах и согласованных
действиях. В первой части доклада о результатах
внутреннего аудита рассматриваются основные выводы, риски и их значение, а также рекомендации,
а вторая часть содержит более подробное рассмотрение результатов выполненной работы.
Таким образом, отчет внутреннего аудита содержит информацию о рисках, согласованных мерах, ответственность и условия осуществления согласованных мер.
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В приложении отчета внутреннего аудита
включаются подробные разъяснения и соответствующий анализ, обеспечивающий основу для рекомендаций и мнений, высказанных в докладе.
В заключении хочется отметить, что систему
внутреннего контроля, существующую в организации, положительно характеризуют следующие моменты:
- наличие службы внутреннего аудита;
- наличие утвержденных схем документооборота;
- наличие оформленных результатов инвентаризаций, плановых и внезапных внутрифирменных
проверок, внутреннего аудита, актов проверок государственных органов, распорядительных документов по организации по результатам таких проверок;
- получение консультаций от налоговых органов, юридических, консультационных и аудиторских фирм;
- проведение аттестации работников, организация обучение и повышении квалификации персонала и т.д.
А аудитор оценивает фактическое соблюдение
всех перечисленных положений, при этом обратить
внимание на наличие таких фактов, как совмещение контрольных и административных функций,
когда работник контролирует сам себя и даже при
наличии процедур контроля может скрыть ошибку,
допущенную им при выполнении своей основной
работы.
Таким образом, служба внутреннего аудита
обеспечивает улучшение деятельности организации, способствует ей достичь поставленных целей
и повысить эффективность процессов управления и
контроля.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню проблематики управління процесом ресурсозбереження на підприємствах. Проаналізовано суть управління та означено наукові підходи до механізму управління. Запропоновано авторське бачення обґрунтування концептуальних засад формування механізму управління процесом ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах.
Abstract
The article is devoted to the exploration of the problems of managing resources in enterprises. Analyzes the
essence of management and recognized scientific approaches to the mechanism of management. Proposed copyright vision regarding substantiation of conceptual bases of formation of mechanism of control of the process
resource at the machine-building enterprises.
Ключові слова: управління, машинобудівні підприємства, механізм, концептуальні засади, ресурсозбереження.
Keywords: management, machine-building enterprises, mechanism, conceptual bases, resource-saving.
Постановка проблеми. Інтеграція України у
світовий економічний простір вимагає сучасного
обґрунтування процесу управління та нових методів й підходів до управління. В умовах економічної
реформації в Україні вітчизняні машинобудівні
підприємства перебувають у безперервному пошуку найбільш раціональних і ефективних інструментів, форм і методів управління процесами ресурсозбереження, що забезпечили б ефективність
та економічну доцільність їх функціонування. У системі управління процесом ресурсозбереження на
машинобудівних підприємствах визначальне місце
посідають концептуальні засади формування та забезпечення процесу його організації, де суб'єкт господарювання розподіляє ресурсні витрати, аналізує їх вплив на результати виробничо-господарської діяльності, а також формує раціональну
ресурсну політику підприємства та заходи ресурсозбереження у всіх функціональних сферах та структурних підрозділах. Отже, обґрунтування концептуальних засад управління процесом ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах – є
надзвичайно актуальним для сьогодення і посідає
одне із визначальних місць у економічній науці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями всебічного обґрунтування управління процесом ресурсозбереження підприємств займався
ряд наукових організацій ,а також окремі вітчизняні
та зарубіжні вчені. Суттєвий внесок у методологію
та теоретичну базу моделювання управлінських
процесів на підприємствах зробили видатні вчені
ХХ сторіччя – І. Ансофф, С. Брю, Дж. Л. Гібсон, П.
Друкер, Н. Дж. Еквілайн, М. Мескон, М. Портер та
інші, а також проблематику управління процесами
ресурсозбереження на підприємствах започаткували у своїх працях вітчизняні науковці – О.
Амоша, В. Геєць, О. Гопкало, М. Кадничанський,

О. Кузьменко, В. Куцик, М. Олійник, С. Хамініч, М.
Чумаченко та інші.
Аналіз наявних наукових праць показує глибину і складність проблем управління процесом ресурсозбереження на підприємствах, пов’язаних з
необхідністю урахування багатьох чинників при
прийнятті ефективних управлінських рішень, а
саме: макро- та мікроекономічних чинників; виробничих потужностей, кадрового потенціалу, сировини та матеріалів тощо.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Оцінка впливу різних факторів на управління процесом ресурсозбереження на підприємствах є складною науково-прикладною проблемою, що особливо важлива для машинобудівних
підприємств. Основні проблеми обумовлені складністю створення і реалізації методичного інструментарію формування концептуальних засад управління процесом ресурсозбереження на підприємстві. Більш глибокого дослідження потребують
питання теоретичного обґрунтування концептуальних засад формування композиції та складових механізму управління процесом ресурсозбереження
на машинобудівних підприємствах та практичного
спрямування їх застосування у сучасному бізнессередовищі.
Мета статті. Метою дослідження є формування
концептуальних засад механізму управління процесом ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах з урахуванням впливу факторів конкурентного бізнес-середовища.
Виклад основного матеріалу. Імперативи сьогодення та вектори еволюції національної економіки будь-якої країни задають ефективність управління її суб’єктами господарювання, модернізацію
технологічних процесів на підприємствах, впрова-
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дження інновацій, удосконалення процесу ресурсозбереження, адаптацію до загальносвітових тенденцій для забезпечення конкурентоспроможності
держави та протистояння глобальним викликам сучасності тощо. Сучасні реалії висувають нові вимоги до управління суб’єктами господарювання і
диктують необхідність осмислення та обґрунтування ресурсозбереження на промислових підприємствах машинобудівної галузі.
Існуючі технології управління машинобудівними підприємствами не забезпечують ефективного зв’язку між короткостроковим (оперативним)
та довгостроковим (стратегічним) плануванням, як
однією з основних функцій управління; не передбачають координування роботи його структурних
підрозділів та підсистем; не дають змоги та можливості використовувати повною мірою ресурсний
потенціал. Все це негативно впливає на розвиток
системи управління та формування концептуальних засад управління процесом ресурсозбереження
на підприємствах.
Дослідження сучасного стану розвитку вітчизняної промисловості дало змогу виявити низку причин, що гальмують розвиток економіки загалом.
Однією із найважливіших проблем – є відсутність
дієвої державної промислової стратегії розвитку,
основною складовою якої має бути ресурсозберігаюча компонента, оскільки збереження ресурсів, залучення й ефективне їх використання дає можливість підвищити ресурсний потенціал суб’єктів господарювання, їх конкурентоспроможність і, тим
самим, підвищити конкурентоспроможність національної економіки. Саме у такому ракурсі постає
ідея Концепції державної промислової політики,
що покликана забезпечити створення конкурентоспроможного промислового комплексу постіндустріального типу, в тому числі і машинобудівного,
здатного в умовах глобалізації вирішувати головні
завдання соціально-економічного розвитку суспільства та утвердження України як ресурсозберігаючої та високотехнологічної держави [7, с.8]. З метою ефективної реалізації впровадження цієї політики на рівні держави, перш за все, необхідно
забезпечити системний зв’язок між поставленими
цілями промислової політики та завданнями й економічними місіями суб’єктів господарювання, системне ресурсозабезпечення та ресурсозбереження,
прийняття грамотних управлінських рішень тощо.
Відсутність ефективної стратегії розвитку промисловості та концептуальних засад управління
процесом ресурсозбереження на промислових, зокрема машинобудівних, підприємствах спричиняє
виникнення інших проблем у промисловому секторі економіки, а саме:
- недосконалість структури промислового
комплексу та її незбалансованість;
- потребу у поглибленій промислово-технологічній переробці та збереженні ресурсів,
- відсутність маркетингової орієнтації машинобудування на прискорений розвиток внутрішнього ринку;
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- нерозвиненість системи забезпечення ефективного функціонування і розвитку промисловості на засадах збалансованого ресурсного забезпечення в умовах конкуренції тощо [7].
Для відновлення ефективної діяльності машинобудівних підприємств необхідно активізувати
складову ресурсозбереження суб’єктів господарювання.
Проблематика наукових досліджень, що присвячені концептуальним засадам управління процесом ресурсозбереження на підприємствах, присвячена економічному механізму управління як складовій функціонування і розвитку економіки країни,
її регіонів та господарюючих суб’єктів. На переконання переважної більшості науковців саме економічний механізм є найбільш рухомою і гнучкою
структурною складовою економічної системи.
Звертаючись до тлумачення досліджуваних
економічних категорій, у Великому тлумачному
словнику сучасної української мови уточнюється,
що управління – прийняття рішень в міру виявлення потенційних проблем (стратегічне управління – прийняття стратегічних рішень…); цільове
управління – метод управлінської діяльності, оснований на виділенні найбільш важливих у даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні зусилля керуючої організації [1, c.1511], ресурсозбереження – раціональне використання,
система заходів із його забезпечення [1, с.1216]; а
механізм – сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище, (в даному разі – економічне
явище) [1, c.665].
Враховуючи всебічність та глибину наукового
пізнання подальшого розвитку концепції стратегічного управління, вчені схиляються до різноманітних визначень механізму управління. Зазначене
сприяло систематизації існуючих наукових підходів щодо розгляду досліджуваного поняття з погляду різних об’єктів управління: системний підхід
(як сукупність елементів), функціональний підхід
(описується через взаємозв’язки елементів), системно-цільовий (базується на цільовому призначенні
системи); процесний підхід (визначається як діючий порядок, чи послідовність прийняття управлінських рішень); системно-структурний підхід (розглядає механізм як структуровану сукупність елементів, підсистем, методів і засобів впливу
підприємства на ресурсозберігаючі заходи і їх розвиток на підприємстві).
Ґрунтовні дослідження свідчать, що у системі
існуючих концепцій в області ресурсозбереження є
лише кілька типових визначень організаційно-економічного механізму управління ресурсозбереженням підприємств, що визначають його призначення
на рівні суб’єкта господарювання. Так, В. Куцик та
М. Олійник [6], вважають, що важливим є запровадження на вітчизняних підприємствах такого механізму ресурсозбереження, який дасть змогу обмежити вплив витрат ресурсної складової на формування і розподіл чистого прибутку. Таке бачення
процесу дає змогу розглядати процес ресурсозбереження як структуровану систему стратегічного уп-

8
равління підприємством, що передбачає дослідження його умов, результатів і показників удосконалення використання ресурсів на всіх стадіях і рівнях господарської діяльності суб’єкта господарювання [6, c.241].
Більш ґрунтовно за змістом досліджувану економічну категорію визначає І. Вовк та О. Погайдак
[2], розглядаючи механізм як систему організації й
управління, що включає певну сукупність взаємопов’язаних організаційно-економічних, соціальнопсихологічних, нормативно-правових, техніко-технологічних методів, які мають специфічні особливості у конкретних умовах суспільного виробництва. Враховуючи ці особливості, суб’єкт управління, спираючись на економічні закони та
застосовуючи економічні методи та прийоми управління, узгоджує особисті інтереси з інтересами
об’єкта управління (підприємства, цеху, бригади,
окремого робітника). Останні, в свою чергу, впроваджуючи ці методи планують, організовують та
здійснюють свою діяльність з метою досягнення
визначених цілей [2, c.319].
На думку О. Шеремет та О. Кривчун [12] мета
функціонування механізму управління процесом
ресурсозбереження підприємства полягає у раціональному використанні ресурсів на основі застосування технологій ресурсозбереження, тобто підтримки витрат виробничих ресурсів на конкурентоспроможному рівні. Варто відзначити, що розгляд
механізму лише на мікрорівні, звужує його функціональне призначення. Розгляд механізму слід розглядати також у контексті макрорівня. Розгляд механізму управління у площині мікрорівня та макрорівня є необхідною умовою для успішного
господарювання підприємства на ринку товарів та
послуг, бо він є самостійною системою управління
ресурсозберігаючими процесами на підприємстві, з
одного боку, а з позиції ієрархічності, з другого
боку, – є складовою зовнішнього економічного механізму управління, який базується на взаємозв’язку державного регулювання і ринкового механізму.
Ці положення дозволяють стверджувати, що
такого роду механізм є складною системою управління і потребує спеціального підходу до його формування. На думку автора, для побудови економічного механізму ресурсозбереження підприємства,
що реально виступає складною системою управління, можна застосовувати технологію, яка дозволить використати об’єктивну орієнтацію на вирішення широкого спектру проблем, що пов’язані з
системою управління процесом ресурсозбереження
на машинобудівних підприємствах.
В умовах динамічного конкурентного середовища система управління процесом ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах є системою проектних дії суб’єкта управління на об’єкти
управління з метою переходу цих об’єктів в рекомендований стан на засадах формування якісно нових параметрів процесу ресурсозбереження як кожного об’єкта окремо, так і в цілому. За таких динамічних умов об’єкти дослідження розглядається як
цілісна множина структурних елементів системи,
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що пов’язані між собою відносинами і функціональними взаємозв’язками.
Механізм управління розглянуто у наукових
працях багатьох вчених. У традиційному розумінні
в структуру будь-якого механізм управління включають такі складові як: суб’єкт, об’єкт, мета і завдання системи управління, цілі та результати,
принципи, методи, технології/моделі управління і
засобів впливу і контролю за процесом досягнення
поставлених завдань. Більшість із них надають перевагу структуризації цієї складної системи через
три підсистеми: систему забезпечення, функціональну систему, цільову систему [3-6; 8-11]. Отже,
вважаємо, що економічний механізм управління необхідно досліджувати у контексті визначених підсистем на мікрорівні, а саме :
- підсистеми забезпечення (суб’єкти управління; форми забезпечення управління ресурсозбереженням (організаційна, інформаційна, нормативно-правова, техніко-технологічна, соціально-психологічна, фінансово-економічні);
- функціональної підсистеми (функції та
принципи управління процесу ресурсозбереження;
об’єкти управління процесу ресурсозбереження;
методи управління процесом ресурсозбереження);
- цільової підсистеми (мета та цілі впровадження процесу ресурсозбереження на підприємстві; результати впровадження ресурсозбереження
на підприємстві).
Функціонування механізму у просторі мікрота макрорівня чітко проявляється у процесі взаємодії між керуючою і керованою підсистемами та зовнішнім середовищем, об’єктами та суб’єктами управління процесом ресурсозбереження.
Вплив суб’єктів на об’єкти механізму управління спочатку здійснюється на основі інформаційного забезпечення, що виступає базисом для прийняття подальших стратегічних рішень та співпраці
суб’єктів у процесі реалізації й впровадження ресурсозберігаючих заходів. Керуюча підсистема механізму управління процесом ресурсозбереження,
що проявляється на макроекономічному рівні – це
сукупність інституцій регулювання й координації
функціонування системи управління процесом ресурсозбереження на підприємстві, де приймаються
грамотні управлінські рішення у межах своїх компетенцій і функцій та орієнтовані на ресурсозбереження.
Група активних суб’єктів включає органи державної влади, що формують нормативно-правове,
мотиваційне поле для суб’єктів пасивної групи.
З точки зору внутрішніх та зовнішніх
суб’єктів, – до перших належать менеджери, власники, обслуговуючий персонал, працівники тощо.
Зовнішні суб’єкти управління визначають керуючу
підсистему і здійснюють вплив на внутрішні
суб’єкти. До них належать органи державного, регіонального, місцевого рівнів управління; зацікавлені в ефективній діяльності машинобудівних підприємств; фінансові установи, інвестори, кредитори,
громадські організації, наукові установи, що генерують інноваційні ідеї щодо ресурсозбереження та
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ін.; суб’єкти ринкової інфраструктури ресурсозбереження, що надають послуги з ресурсозбереження, виготовляють ресурсозберігаюче устаткування готують кваліфіковані кадри з ресурсозбереження; організації, які виконують інформативні
функції з ресурсозбереження тощо.
Базовим елементом у процесі управління ресурсозбереженням підприємства є постановка мети
та визначення основних завдань, на засадах яких
визначаються основні заходи щодо стратегічного
планування та використання ресурсного потенціалу
машинобудівного підприємства. Слід відмітити,
що формулювання мети і завдань механізму управління процесом ресурсозбереження має базуватися
на стратегічному характері з обов’язковим використанням методології технологічного проектування.
Стратегічною метою функціонування механізму управління є забезпечення базових економічних умов для максимізації прибутку за рахунок
впровадження ресурсозберігаючих заходів та технологій, виявлення та практичного використання
існуючих резервів усіх видів ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності машинобудівних
підприємства для забезпечення конкурентних позицій суб’єктів господарювання. Її досягнення реалізується шляхом використання прямих та опосередкованих форм забезпечення управління. За функціональним призначенням вони реалізуються на
основі використання комплексу інструментів та методів управління і їх можна поділити на організаційні, інформаційні, нормативно-правові, технікотехнологічні, соціально-психологічні, фінансовоекономічні.
Визначальними завданнями формування механізму управління є такі:
- прогнозування результатів і розробка стратегії управлінської діяльності та фінансово-облікової звітності на основі відповідної системи показників впроваджених заходів із ресурсозбереження
й раціоналізації використання існуючих ресурсів
підприємства, що впроваджені на всіх стадіях виробничого циклу продукції машинобудівного підприємства;
- задоволення вимог і узгодження інтересів
всіх суб’єктів, що задіяні у процесі створення та
впровадження ресурсозберігаючих технологій на
машинобудівному підприємстві;
- формування заходів щодо економічних обмежень нераціонального використання існуючих
ресурсів підприємства у виробничому процесі;
- економічне стимулювання раціоналізації
та оптимізації використання ресурсів на основі ресурсозберігаючих технологій підрозділами та
управлінськими службами машинобудівного підприємства;
- збільшення обсягу реалізованої машинобудівної продукції за умови незмінних витрат або зменшення їх матеріальної складової або собівартості
виготовленої продукції, підвищення рівня прибутковості, більш повного та раціонального використання виробничо-господарських потужностей, застосування інновацій (впровадження мало- та безвідходних технологій виробництва і споживання),
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застосування ресурсозберігаючих технологій у замкнених виробничих циклах, екологізації виробництва, утилізації відходів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства, підвищення
його ділової активності в умовах конкурентного бізнес - середовища, безпеки функціонування;
- удосконалення конструкцій виробничих
виробів, що спрямовані на ресурсозбереження;
- покращення якості навколишнього середовища внаслідок скорочення витрат природних ресурсів на одиницю виготовленої машинобудівної продукції у зв’язку із впровадженням ресурсозберігаючих технологій;
- раціоналізація способів зберігання матеріалів, сировини та паливно-енергетичних ресурсів,
їх перевезення;
- контроль за виконанням заходів по раціональному ресурсозбереженню на підприємстві
тощо.
Відповідно до головної мети та напрямків управління процесом ресурсозбереження на машинобудівному підприємстві, необхідно виробити основні стратегічні напрями та заходи реалізації ресурсозберігаючої
політики
підприємства,
що
спрямовані на підвищення науково-технічного рівня виробництва, удосконалювання організації й
керування, соціальні заходи, використання вторинних матеріальних ресурсів, раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.
Для вибору заходів і напрямків, згідно яких
слід проводити політику раціонального ресурсозбереження, необхідно визначити принципи, на основі
яких має функціонувати механізм управління та
здійснюватися процес управління ресурсозбереженням. Вони виступають методологічною основою будь-якої діяльності, є визначальними для використання методів і реалізації технологій впливу
на управління процесом ресурсозабезпечення, що
визначають які методи і яким чином вони мають використовуватися.
З урахуванням того, що механізм управління є
складною системою, сформовано три групи інтегрованих принципів, які визначають особливості управління процесу ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах, побудову механізму та
об’єктивну орієнтацію на ресурсозбереження, а
саме:
- цільові принципи, що визначають об’єктивну орієнтованість механізму;
- структурні принципи, що визначають властивості механізму управління та його складових;
- функціональні принципи, що визначають
порядок реалізації управлінських заходів щодо ресурсозбереження.
Важливим елементом функціональної системи
є функції механізму управління, що приводять його
в дію. Управління процесом ресурсозбереження на
машинобудівних підприємствах поділяють на дві
групи функцій:
- перша група – загально-управлінські функції управління: планування, прогнозування, аналіз,
організація, координація, контроль, мотивація;
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- друга група – спеціальні функції: фінансова, виробнича, логістична, технологічна функції.
Виконання визначених вище функцій потребує
використання необхідної та ефективної системи інструментів та методів. До них належать інструменти досягнення визначених завдань та мети щодо
реалізації ресурсозберігаючих технологій у діяльності машинобудівних підприємств. Традиційно
виокремлюють наступні групи методів та інструментів, що виступають базисом системи забезпечення
управління ресурсозбереження машинобудівного
підприємства: організаційні, науково-методичні,
нормативно-правові, інформаційні, економічні.
Технологія застосування тих чи інших інструментів, методів чи відповідних засобів, їх послідовність, порядок використання і спосіб поєднання визначають успішність реалізації ресурсозберігаючих
технологій підприємствами машинобудівної галузі.
Заходи сприяння ресурсозбереженню на підприємстві є достатньо чисельними і потребують постійних резервів вдосконалення залежно від ситуації.
Варто зазначити, що оптимізація їх практичного використання та поєднання у довгостроковій перспективі викликає ряд проблемних завдань, що потребують оцінки та діагностики.
Для оцінки ефективності реалізації ресурсозберігаючих технологій у поточній та стратегічній
перспективі виокремлюють значну кількість показників, застосовують різноманітні методи діагностики (експертні оцінки, факторний аналіз, кореляційно-регресійні моделі, методи інтегральної та
комплексної оцінки, система дерева рішень, нормативний метод тощо). Переважна більшість науковців та практиків застосовують такі групи показників, що характеризують ефективність чи раціональність використання ресурсів підприємства через
систему узагальнюючих показників ефективності
використання матеріальних, трудових, фінансових
ресурсів та виробничих засобів. Найбільш доцільним є використання системи показників, що характеризують ефективність застосування ресурсозберігаючих заходів як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі за функціональними
секторами ресурсного потенціалу підприємства
(фінансовий, виробничий, трудовий, інноваційний
та маркетинговий потенціал). Сучасні концепції ресурсозбереження базуються на засадах стратегічного управління. Їх аналіз дозволив сформулювати
основні напрями ефективного управління процесом
ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах, що полягають у наступному:
- вірно визначити і поставити мету (оптимально пов’язати можливості ринкової ситуації з ресурсним потенціалом підприємства);
- правильно спланувати всі заходи по ресурсозбереженню та ефективно організувати їх здійснення для досягнення визначених цілей;
- своєчасно проводити оперативне втручання у процес управління ресурсозбереженням
відповідно обставин та ситуації, що змінюється;
- ефективно контролювати і на основі цих
даних аналізувати та оцінювати весь процес ресурсозбереження на підприємстві, готуючи необхідні
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корективи цілей, заходів, та методів по ресурсозбереженню на майбутнє;
- стимулювати ефективну роботу всього персоналу, що зайнятий у заходах по ресурсозбереженню, для отримання максимальної віддачи.
Іншими словами, необхідно так управляти
процесом ресурсозбереження, щоб забезпечувати
підприємству не тільки відшкодування фактичних
витрат, але й можливості успішного розвитку.
Висновки та пропозиції. Таким чином, дослідження існуючих наукових підходів щодо необхідності існування та розвитку механізму управління
сприяло авторському баченню сучасної концепції
формування механізму управління процесом ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах,
що враховує стратегічний характер управління як
науково обґрунтованого проекту суб’єкта та можливості його прогнозованого бачення, по-друге, забезпечує економічну стійкість машинобудівного
підприємства в умовах нестійкої економіки та динамічного конкурентного бізнес-середовища, потретє, визначає адаптивний стратегічний вибір розвитку підприємства на основі ефективної стратегії
та наявного ресурсного потенціалу.
Концептуальні засади механізму управління
процесом ресурсозбереження на промислових підприємствах полягають у застосуванні широкого
комплексу заходів стратегічного і оперативного характеру, направлені на ефективне впровадження
ринкової поведінки суб’єкта господарювання з метою раціонального ресурсозбереження та ресурсозабезпечення.
Їх впровадження забезпечує досягнення основної місії підприємства та отримання економічного
ефекту за умови раціонального використання потенційних ресурсів і їх оптимізації для підвищення рівня прибутковості машинобудівних підприємств,
стійкості і адаптивного стратегічного вибору їх розвитку на основі ефективної комбінації ресурсного
потенціалу й використання ресурсозберігаючих заходів. Перспективи подальших наукових досліджень мають бути спрямовані на практичне їх застосування у діяльності машинобудівних підприємств в сучасних умовах господарювання.
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Аннотация
В работе определены причины дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. Названы
причины безработицы сельского населения. Проведен анализ среднегодовой численности занятых в РФ и
аграрном секторе. Проведен анализ производительности труда в РФ и аграрном секторе. Сделан вывод о
повышении производительности труда в сельском хозяйстве. Сделан вывод о структуре рабочей силы в
сельском хозяйстве. Проведен анализ численности безработных среди сельских жителей. Сделаны предложения по сокращению безработицы в сельской местности.
Abstract
The paper identifies the reasons for the shortage of qualified personnel in agriculture. The causes of unemployment of the rural population are named. The analysis of the average annual number of employees in the Russian Federation and the agricultural sector. The analysis of labor productivity in the Russian Federation and the
agricultural sector. The conclusion is made about the increase of labor productivity in agriculture. The conclusion
is made about the structure of the labor force in agriculture. The analysis of the number of unemployed among
rural residents. Proposals have been made to reduce unemployment in rural areas.
Ключевые слова: сельское население, рабочая сила, безработица, производительность труда.
Keywords: rural population, labor force, unemployment, labor productivity.
Введение. Труд является, наряду с землей и капиталом, одним из основных факторов производства. Дефицит рабочей силы может существенно
ограничить возможность экономического развития.
Неблагоприятная демографическая ситуация в европейских странах вынуждает привлекать трудовых мигрантов для выполнения работы, которая не
кажется привлекательной местному населению.
Российская Федерация так же испытывает дефицит
трудовых ресурсов из-за неравномерности их распределения. В России протекают внутренние ми-

грационные процессы, одним из направлений которых является переселение трудоспособного населения из сельской местности в города. Целью данного
исследования является анализ трудовых ресурсов
сельского хозяйства Российской Федерации. Для
реализации этой цели в работе решаются следующие задачи: 1) провести анализ занятости в аграрной сфере; 2) проанализировать производительность труда в сельском хозяйстве; 3) рассмотреть
проблему безработицы сельского населения. В работе использован монографический и статистический методы исследования.
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Основная часть. Соколова Т.А. определяет
трудовые ресурсы как трудоспособную часть населения, обладающую физическими и интеллектуальными возможностями, способными производить
материальные блага. По мере развития меняется
распределение трудовых ресурсов между городом
и сельскими населенными пунктами: городское
население увеличивается, а сельской местности
складывается неблагоприятная возрастная структура и растет неполная занятость. По мнению Соколовой Т.А., сельский труд является одним из самых сложных и требует высокой квалификации.
Можно согласиться с высказанным мнением о
сложности труда в сельском хозяйстве, но эта сложность скорее связана с его особенностями (использование земли как фактора производства и сельскохозяйственных животных) нежели необходимости
применения новейшей техники и технологий.
Напротив, именно в сельском хозяйстве сохраняется большая доля ручного, неквалифицированного
труда. Критерием обеспеченности рабочей силой
является отношение имеющейся численности работников к потребности в них [4,с.56-58]. Нефедова
Т.Г., Мкртчян Н.В., рассматривая проблему размещения трудовых ресурсов, утверждают, что для молодежи труд в сельском хозяйстве стал не престижным, а для граждан старшего поколения из-за низкой заработной платы более привлекательном
выглядит подработка в других сферах деятельности
и ведение личного подсобного хозяйства. В России
в 2011-2015 года сельское население сокращалось
наиболее интенсивно. Особенно это проявлялось в
регионах Дальнего Востока, Восточной Сибири и
Европейского Севера. Ежегодно сельское население сокращается на 1,5-3%. Основной отток приходиться на население молодых возрастов. Авторы
прогнозируют дальнейшее уменьшение официальной занятости в сельском хозяйстве, которая к 2030
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году составит 79% от уровня 2014 года. Называются два резерва увеличения трудовых ресурсов;
массовое отходничество (возвратная трудовая миграция) и неформальная занятость в месте проживания. В 2012-2014 годах число отходников в России оценивается в 1,6 млн. чел. [2,с.85-98]. Отходный промысел всегда использовался крестьянами
для дополнительного заработка, когда сезон работы
на земле заканчивался. В настоящее время региональным и местным органам власти необходимо
использовать данный ресурс для временного трудоустройства сельских жителей, разработав для этого
специальные программы. Например, в городах,
особенно в зимний период не хватает рабочих для
уборки территории. Сезонных рабочих привлекают
и сельском хозяйстве. Так в Пермском крае в 2015
году численность работающих в сельскохозяйственных организациях составляла 22531 человек.
При этом доля постоянных работников находилась
на уровне 94,6%[5,с.5-9].
Показателем эффективности использования
трудовых ресурсов является производительность
труда, определяемая, по мнению Волчёнковой А.С.,
Кравченко Т.С., как соотношение валовой добавленной стоимости к численности занятых рабочих
или количеству отработанного времени. В 20102016 годах в сельском, лесном хозяйстве, охоте по
России отмечался рост производительности труда.
Использую метод цепных подстановок, данные авторы определили, что рост связан с увеличением
валовой добавленной стоимости на 71% и высказали опасение, что высвобождение рабочей силы
вследствие увеличения производительности труда
может вызвать рост безработицы[1,с.8-14]. Использую данные статистики, рассмотрим обеспеченность трудовыми ресурсами сельского хозяйства
России (табл.1)[3].

Таблица 1
Среднегодовая численность занятых в РФ в 2017 году
Показатели
Тыс. чел. В процентах к итогу
Занятые всего, в т. ч.
71746,2
100
-сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
5059,3
7,1
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и
рыбоводстве в Российской Федерации в 2017 году было занято 5059,3 тыс. человек, что составляет 7,1 %
от общей численности занятых.
Эффективность использования трудовых ресурсов подвержена колебаниям, что отражено в таблице
2)[3].
Таблица 2
Темпы роста производительности труда в РФ ( в % к предыдущему году)
Показатели
2005г.
2010г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Всего
105,5
103,2
101,8
100,7
98,1
99,7
Сельское, лесное хозяйство, охота
101,8
88,3
106,5
103,3
104,5
103,5
Анализируя данные таблицы 2 можно сказать,
что производительность труда в Российской Федерации с 2005 года по 2014 год ежегодно возрастала
в среднем на 2,8% в год. Однако в 2015 году и в
2016 году данный показатель снизился, что является отражением кризисных явлений в экономике,
связанных с использованием экономических санкций. Ситуация в сельском, лесном хозяйстве и

охоте выглядит иначе. Все годы анализируемого
периода за исключением 2010 года наблюдался
рост производительности труда. Даже в кризисные
2015 и 2016 годы наблюдался рост этого показателя
в среднем на 4%. В условиях экономических санкций и ответных мер РФ, связанных с запретом на
ввоз некоторых видов сельскохозяйственной про-
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дукции, аграрный сектор экономики России получил возможность развиваться, что и проявилось в
росте производительности труда на фоне снижения
этого показателя по экономике в целом.
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На производительность труда оказывает влияние структура рабочей силы, что отражает таблица
3[3].

Таблица 3
Структура рабочей силы в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в РФ в
2017 году (в среднем в год, тыс. чел.)
В т. ч.
Показатели
Всего
мужчины
женщины
Квалифицированная рабочая сила
1814
960
854
Неквалифицированная рабочая сила
432
294
138
В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в РФ в 2017 году (табл.3) преобладала квалифицированная рабочая сила, составляющая более 80% от общего количества. В структуре рабочей силы преобладаю мужчины, на
которых приходиться больше половины от общего
количества. Среди квалифицированной рабочей

силы женщины составляют 47% , среди неквалифицированной рабочей силы - 32%. Следовательно,
среди работников аграрной сферы более высокий
уровень образования имеют женщины.
Однако рост производительности труда свидетельствует о высвобождении рабочей силы и росте
безработицы, показатели которой отражены в таблице 4[3].
Таблица 4
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости,
проживающие в сельской местности
Показатели
1992г.
2000г.
2005г.
2010г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Тыс. чел.
102
325
891
699
425
382
377
336
306
В%
17,6
31,4
48,7
44,0
46,3
43,3
37,7
37,6
39,5

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что
с 1992 года и до 2005 года количество безработных
в Российской Федерации, зарегистрированных в
службе занятости, увеличивалось и на 2005 год составляло 891 тыс. чел. В последующий период
число безработных ежегодно сокращалось, и в 2017
году этот показатель составлял 306 тыс. чел. Проблема безработицы стоит наиболее остро для жителей сельской местности. Среди безработных селяне
в некоторые годы составляли от 40 до 48%. При
этом речь идет об официально зарегистрированных
безработных. Многие из тех, кто не имеет работы,
не прибегают к официальной регистрации, т.к. не
слишком рассчитывают с помощью службы занятости найти работу, а пособие по безработице из-за
малого размера не является стимулом для регистрации. Сельские жители более склонны получить статус безработного, чем горожане, т.к. на селе пособие может быть единственным способом получения регулярного дохода.
Выводы. Важнейшим фактором воспроизводственного процесса является труд (рабочая сила).
Сельскохозяйственное производство наиболее
остро ощущает дефицит высококвалифицированных кадров, т.к. уровень жизни, размер заработной
платы, благоустройство в сельской местности еще
сильно отстает от города. Сезонность сельскохозяйственного производства еще больше усугубляет
проблему занятости, т.к. наряду с дефицитом отдельных категорий работников, имеет место и безработица, более характерная для сельской местности, чем для города. Государство предпринимает

усилия, что бы сделать жизнь в сельской местности
более привлекательной. Например, в результате изменения пенсионного законодательства, работники, имеющие большой стаж работы в сельском
хозяйстве имеют право на доплаты к пенсии. Однако необходимо разработать специальные программы трудоустройства сельского населения на
региональном и муниципальном уровне с целью
снижения остроты проблемы безработицы и улучшения обеспеченности трудовыми ресурсами в целом.
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Аннотация
В статье рассматривается проблемы метисации и ассимиляции среди коренных жителей и восточных
славян, переселившихся на Дальний Восток Российской империи. Автор обосновывает актуальность своего исследования современным состоянием региона, характеризующимся малочисленностью населения, а
также возможностью возникновения новых переселенческих потоков на Дальний Восток. В статье отражено мнение автора о том, что обращение к историческому опыту реализации политики органов власти по
созданию условий для протекания процессов метисации и ассимиляции, может быть полезено современным органам власти. Работа содержит информацию об особенностях протекания этих процессов среди
различных слоев населения региона. В статье приводятся сведения о причинах, побудивших восточных
славян и коренных жителей к созданию смешанных семей. Автор приводит свидетельства исследователей
Дальнего Востока, характеризующие процессы метисации и ассимиляции и их последствия.
Abstract
The article deals with the problems of breeding and assimilation among the indigenous inhabitants and Eastern Slavs who migrated to the Far East of the Russian Empire. The author substantiates the relevance of his research on the current state of the region, characterized by a small number of people, as well as the possibility of
the emergence of new migrant flows to the Far East. The article reflects the author's opinion that appeal to the
historical experience of the implementation of the policy of the authorities to create the conditions for the processes
of the metisation and assimilation, can be useful to modern authorities. The work contains information on the
peculiarities of the course of these processes among various segments of the population of the region. The article
provides information about the reasons that promoted Eastern Slavs and indigenous people to create mixed families. The author cites testimonies of researchers from the Far East, characterizing the processes of methysation and
assimilation and their consequences.
Ключевые слова: Дальний Восток; переселенцы, метисация, ассимиляция, смешанный браки, история.
Keywords: Far East; immigrants, breeding, assimilation, mixed marriages, history.
Переселенческая политика предполагает изменение демографической ситуации в регионе за счет
появления новых потоков переселенцев. Среди них
могут быть представители других национальностей
или этнических групп. В этой связи представляется
актуальным исторический опыт протекания процессов метисации и ассимиляции в дальневосточном регионе в рассматриваемый исторический период.
Сближение народов, заселивших российский
Дальний Восток, привело к изменениям в семейных
отношениях: появились смешанные браки между
представителями разных этнических групп, сословий и вероисповеданий.
Исторический анализ, проведенный на основе
изучения источников и литературы, позволил сделать вывод о том, что брачных союзов между представителями европеоидной и монголоидной рас

было значительно меньше, нежели между этническими группами внутри расовых общностей.
На Нижнем Амуре за период с 1887 по 1917
годы в метрических книгах зафиксированы только
два брака русских с коренными жительницами
(русско-эвенкийский и руско-негидальский) и несколько браков, заключенных между удэгейками и
русскими поселенцами на Сахалине [8, С. 14].
В 1860-1917 годах в Приморье, Приамурье и на
Сахалине наибольшее распространение получили
смешанные браки между представителями коренных народов.
Стихийные бедствия, голод, эпидемии оспы и
кори служили причинами частой гибели представителей коренного населения. Оставшиеся в живых
нередко покидали обжитые места и передвигались
в другие районы Дальнего Востока, попадая при
этом в другую этническую среду.
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В результате возникали ассимилятивные процессы, зависящие от численности переселившихся
семей, от близости культур пришлых и местных, от
сохранности связей с сородичами, оставшимися на
прежнем месте жительства.
В процессе контактов переселившихся семей с
местными аборигенами часть их культуры исчезла
совсем или подверглась изменениям. Например, в
XIX веке так произошло с нивхами, вступившими в
брак с ульчами, негидальцами, орочами, айнами,
эвенками. Исследователь дальневосточного аборигенного населения Л.И. Шренк отметил, что в результате смешанных браков “трудно отличить гиляков от ульчей и даже айнов от гиляков” [11, С.
210-211].
Широкое распространение получили браки
между представителями восточнославянских народов – русскими, украинцами и белорусами.
В местах водворения в процессе своей жизнедеятельности семьи переселенцев были вынуждены
устанавливать новые связи и знакомства. При этом
постепенно утрачивались старые земляческие и
родственные связи, чему в немалой степени способствовал отрыв от этнической родины.
Семьи переселенцев стремились селиться компактными группами, поэтому общая картина расселения характеризовалась этнической пестротой.
Населенные пункты, основанные выходцами из
разных губерний Российской империи, соседствовали друг с другом. В результате создавались предпосылки для установления тесных хозяйственных
связей между представителями различных этносов.
На первых порах браки заключались между
жителями одного села (земляками, переселившимися из одной губернии). Постепенно они стали заключаться с представителями своей губернии, проживавшими в других селах, со временем – с представителями других губерний.
Среди восточнославянского населения преобладали социально однородные браки с принадлежностью жениха и невесты к одному сословию – казачеству или крестьянству.
Существовали и смешанные браки представителей этих сословий. Причиной возникновения подобных браков стала малочисленность женского
населения и пестрый состав дальневосточного казачества. Так, среди казаков было много семей переселенцев из Забайкальского казачьего войска, к которому в середине XIX века администрация приписала около 29 тыс. горнозаводских крестьян [6, С.
38.].
Казакам – вчерашним крестьянам не было присуще чувство высокомерия и превосходства, с которым относились к крестьянству казаки в Европейской России. Они не считали унизительным для
себя вступать в браки с крестьянами. Например, в
начале XX века среди жителей Приханкайской низменности и прилегающих к ней районов социально
смешанные браки в крестьянских селах составили
7,1 %, в казачьих станицах – 14,5 % [1, С. 98].
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С научной точки зрения представляют интерес
результаты процессов метисации в северных округах региона, где совместное проживание русских и
аборигенов продолжалось более двух веков.
На Северо-Востоке группы метисного населения получили название “камчадалы”. Вначале этим
термином обозначались аборигены Камчатки, состоящие из ительменов и коряков. Позднее этот
термин стал использоваться для обозначения метисов, появившихся в результате смешанных браков
между русскими и аборигенами как на Камчатке,
так и в других северных округах.
В районе Гижиги широкое распространение
получили русско-корякские браки. Географ К. Дитмар, побывавший в Гижиге, писал: “Большая часть,
как почти все казачьи семьи, представляла помесь,
возникшую от смешанных браков русских с туземцами. Чисто русская речь слышится нечасто, напротив, язык пересыпан чуждыми словами и оборотами и искажен инородным выговором” [4, С. 423].
Аналогичные процессы метисации происходили в Анадырской округе, где располагалось село
Маркова, основанное в XVIII веке.
По свидетельству исследователя А.В. Олсуфьева, в результате смешанных браков и метисации
изменились антропологические данные русских
жителей. Он отмечал: “Хотя тип лица колымчанина
почти русский, однако он мал ростом, слаб, большею частью без всякой растительности на лице;
большинство русских не выговаривают букв Р, Л,
Ш, Ч, так что выговор их поражал своими странностями” [7, С. 194].
В результате совместной хозяйственной деятельности и смешанных браков произошла взаимная ассимиляция русских крестьян, казаков и части
коренного оседлого населения Камчатки, в основном ительменов. По словам известного исследователя В.Л. Комарова, “теперь далеко не всегда скажешь, кого видишь перед собой, … настолько они
перемешались … и настолько одинаковы их образ
жизни, одежда и утварь” [ 5, С. 105]. Последствием
этого процесса стала своеобразная культура метисного населения, представлявшая нечто среднее
между прежней аборигенной и русской крестьянской культурой начала XIX века.
Процессы метисации происходили не только в
северных округах. В XVIII веке в Забайкалье состоятельные русские сельские жители, а также многие
горожане имели обычай выбирать себе в жены бурятских или монгольских женщин. Как отмечал исследователь А.А. Белявский, “буряты, побуждаемые временными выгодами или расчетами, охотно
дозволяли своим дочерям креститься и выходить
замуж за русских” [2, С. 59].
Метисы, появившиеся на свет в результате
смешанных браков, имели темные волосы. Через 23 поколения у метисов глаза становились не такими
узкими и скуластость лица была более сглаженной.
В народе метисы получили название “карымы”.
Метисации в Забайкалье способствовали обстоятельства, сложившиеся в результате численного преимущества мужчин из ссыльнопоселенцев
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и нехватки женщин. Царская администрация учитывала этот фактор в проведении переселенческой
политики и тем самым оказывала влияние на процессы метисации.
Стремясь увеличить численность восточнославянского населения в Забайкалье, она предприняла
ряд мер. Среди них - посылка женщин из Европейской России, стимулирование старожилов к созданию семей с ссыльнопоселенцами.
Посылка женщин из Европейской России
большого результата не принесла, поскольку была
делом дорогостоящим для государственной казны.
Более выгодным оказалось создание семей из местных жителей.
В соответствии с законом 1831 года было
предусмотрено в Восточной Сибири “каждому старожилу из казенных крестьян и мещан, который
дочь свою или родственницу отдаст за ссыльнопоселенца и примет его в свой дом, выдавать 150 рублей” [9].
Кроме того, органы власти приняли меры для
заинтересованности женщин свободного состояния
в создании семей с ссыльнопоселенцами. Согласно
закону “О денежных пособиях, установленных для
поощрения ссыльнопоселенцев к водворению, а
женщин свободного состояния к выходу за них в замужество (1843 г.)” [10], каждая женщина, вышедшая замуж за ссыльного, получала 50 руб.
В целом, по мнению исследователя А. Буцинского, процессу метисации в Забайкалье соответствовали качества русского человека, который
“умеет ужиться со всякой народностью. Благодаря
этой способности, он быстро превращал в свою
плоть и кровь всяких сибирских инородцев, хотя,
конечно и сам не вполне оставался тем, чем был до
переселения в Сибирь” [3, С. 12].
Таким образом, характеризуя процессы аккультурации и метисации, следует отметить, что на
Дальнем Востоке они способствовали укреплению
межэтнических связей и превращению восточнославянских переселенцев, коренных народов и корейских иммигрантов в стабильное дальневосточное население.
Органы власти Российской империи обеспечили условия для мирного проживания этнических
семей на одной территории. Кроме того, осуществляя адаптационную семейную политику, они стремились усилить контакты в семейно-брачных отношениях независимо от сословных перегородок и верований.
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Относительно короткие сроки совместного
проживания населения не позволили повсеместно
осуществиться процессам метисации. Это произошло в тех местах региона, где продолжительность
совместного проживания семей достигала почти
двух веков, причем восточнославянское население
по сравнению с аборигенным оказалось в меньшинстве и относительной изолированности, где диспропорция полов (нехватка восточнославянских женщин) неминуемо приводила к смешанным бракам.
В социальной сфере смешанные браки приводили к ломке перегородок по этническому, сословному и религиозному признакам. Сближению этнических семей способствовала политика русификации, направленная на унификацию образования и
введение русского языка как основного средства
общения, а также на христианизацию и укрепление
позиций православной церкви как официальной религии.
Список литературы
1. Аргудяева Ю.В. Украинцы. Крестьянская
семья украинцев в Приморье (80 г. XIX – начало
XX вв.). М., 1993.
2. Белявский А.А. Метисация забайкальского
населения // Производительные силы Дальнего Востока. Хабаровск-Владивосток, 1927. Вып. V.
3. Буцинский А. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889.
4. Дитмар К. Поездка и пребывание в Камчатке в 1851-1855 гг. Карла фон Дитмара. Исторический отчет по путевым дневникам. СПб., 1901. Ч.
I.
5. Комаров В.Л. О русском населении Камчатки. / Русский антропологический журнал. 1912.
N 2-3.
6. Обзор
земледельческой
колонизации
Амурской области. Благовещенск, 1913.
7. Олсуфьев А.В. Общий очерк Анадырской
округи, ее экономического состояния и быта населения // Записки приамурского отдела ИРГО. СПб.,
1896. Т. II. Вып. I.
8. Православный благовестник. 1895. N 11.
9. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). II. Т. VI. 1831. Ст. 4317.
10. ПСЗ. II. Т. XVIII. 1843. Ст. 16810.
11. Шренк Л. Об инородцах Амурского края.
СПб., 1903. Т. I. С.

Znanstvena misel journal №30/2019
РЕФОРМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО АЛФАВИТА

17

Гулиева З.Г.
Азербайджанский Государственный Университет
Нефти и Промышленности, доцент
REFORMS OF THE AZERBAIJAN ALFAVIT
Guliyeva Z.
Azerbaijan State University
Oil and Industry Associate Professor
Аннотация
Азербайджанский народ до вхождения в состав царской России пользовался арабским алфавитом.
Азербайджанский алфавит в XX веке сменялся три раза. До 1929 года азербайджанская письменность основывалась на арабской, в 1929–1939 годах – на латинской, в 1939-1991 годах – на кириллической, а с 1991
года – вновь на латинской графике.
Abstract
Before entering the Tsarist Russia, the Azerbaijani people used the Arabic alphabet. The Azerbaijani alphabet
has been changed three times in the 20th century. Until 1929, it was based on Arabic, during 1929-1939 - on Latin,
during 1939-1991 - on Cyrillic, and from 1991 - again on the Latin writing
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Азербайджан страна с многовековой историей.
Она богата своими историческими памятниками,
которые свидетельствуют о ее культуре. Всемирно
известные изображения в Гобустане и Гемигая
говрят о том, что азербайджанский народ уже пользовался алфавитами, существующими в тот период.
После арабского завоевания на территории
Азербайджана стала распространяться исламская
религия, и использовался только арабский алфавит
и письменность. Арабский язык был языком религии, науки и просвещения. Но он не мог выразить
все особенности азербайджанского языка. Арабская графика была препятствием для выхода достижений азербайджанского народа на мировую арену.
В XIX веке были просветители, которые выдвигали
идею о преобразовании алфавита. Во главе их стоял
Мирза Фатали Ахундов. Программа М.Ф.Ахундова
была направлена на борьбу за реформу арабского
алфавита. Борьба Ахундова за коренное изменение
арабской письменности была неразрывно связана с
его основной идеей о решающей роли науки и просвещения в жизни народов. Ахундов потратил
много энергии и труда, чтобы доказать необходимость нового алфавита. Он критикует недостатки
старого алфавита и предлагает свой проект его реформы. Но в тот период реформам не суждено было
реализоваться. [2, с.286]
После того, как Азербайджан стал независимой республикой, в 1919 году была создана специальная комиссия, которая должна была разработать
проект нового алфавита. Комиссия разработала и
представила три проекта, из них был одобрен проект перехода азербайджанской письменности на латинскую графику. Этот проект был составлен Абдуллой беком Эфендиевым. [3,c.60]
После того, как проект обсуждался съездом
учителей, он был направлен на рассмотрение в Парламент. Но этому проекту не суждено было реали-

зоваться, так как в апреле 1920 года большевистская Россия захватила Азербайджан и национальное правительство пало.
Реализацией азербайджанского алфавита занялись большевики. В 1920-е годы письменность
многих народов СССР была переведена на латинскую графику. Изменений в своей письменности не
претерпели лишь грузины и армяне. В 1922 г. Совет
Народных комиссаров Азербайджанской ССР создает Комитет нового алфавита, который должен
был разработать алфавит для азербайджанского
(тюркского) языка, в основе которой лежала латинская графика. С 1923 г. этот процесс ускорился. В
1926 году в Баку проходил Первый Всесоюзный
Тюркологический съезд, который предлагал перейти на азербайджанский язык, основой которой
должна была стать латинская графика. [4, с.390 ] По
решению IV сессии ЦИК Азербайджанской ССР от
11 октября 1928 года был осуществлён переход на
латинизированный алфавит, который получил широкое распространение с 1 января 1929 г. Все тюркские, мусульманские народы СССР уже с 1920 г.
перешли на латинскую графику.
Почему Советская власть пошла на этот шаг,
выбрала не кириллицу, а латиницу? Тут были свои
причины. СССР в тот период в своей национальной
политике следовала сохранению этнической идентичности cнациональная идентичность не только
азербайджанцев, но и всех других этнических
групп. Эта политика проводилась во всех союзных
республиках, цель которой была в том, чтобы поставить республики в зависимое положение. Но у
большевиков была серьезная проблема, так как уровень культурного развития различных народов был
не одинаков. Были этнические группы, не имеющие
своего алфавита. Поэтому некоторые были
склонны к арабской графике, а другие хотели все
же перейти на латиницу. Поэтому в этом вопросе
были разногласия, что привело к хаосу. Выход был
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один – переход к латинской графике. Переход к кириллице мог бы восприняться как русификация.
Была и другая причина, власть большевиков в
переходе на латинскую графику преследовала цель
прервать все культурные связи тюркоязычных
народов СССР с Турцией и Ираном, где использовалась арабская письменность. Поэтому в употребление вошла латиница.
С переходом на латинизированный алфавит
центральная власть разрешила ряд проблем: предохранила себя от зарубежной критики; продемонстрировала якобы отдалённость национальной политики от русификации; отгородила народы от литературы,
написанной
арабским
письмом;
получила дополнительные возможности для отрыва мусульманских народов от ислама; создала
фундамент для перехода спустя несколько лет на
кириллицу. Несмотря на все эти намерения, переход к алфавиту на основе латинской графики был
прогрессивным.
В 1939-1991 гг. были следующим этапом изменения азербайджанского алфавита - переход к графике на основе кириллицы. 11 июля 1939 года Верховным Советом Азербайджанской ССР было принято постановление о переходе с 1 января 1940 года
с латинской графики на кириллицу. Теперь народы
СССР, которые пользовались латинской графикой,
должны были перейти на кириллицу. [1,с.111]
Этому тоже способствовало ряд причин. В 1936
году была принята Конституция, после чего стала
вестись политика централизации. После того как
был осуществлен переход на латиницу страна поделилась на две части – русские, украинцы, белорусы,
которые могли использовать кириллицу, и другие
народы, которые пользуются латинской письменностью. Ни русские, ни украинцы и ни белорусы не
понимали и не могли ни писать, ни читать на латинице.
Другой причиной была политическая обстановка в 30- х годах. Назревала вторая мировая
война. В таких условиях экономика и управление
нуждались в едином алфавите и языке. Вопрос алфавита превратился в проблему государственной
безопасности. Советское руководство, понимавшее
угрозу начала большой войны, уделяло особое внимание оборонной промышленности, усилению армии, подготовке военных кадров. Солдаты, представлявшие многочисленные народы, не могли
наладить между собой общение. Не удавалось разъяснить солдатам, не знавшим русского языка, правила управления танком, артиллерийским орудием
и самолётом. В такой ситуации ощущалась потребность в языке общения и едином алфавите. В стране
таким языком считался русский, а алфавитом – кириллица. Советские лидеры стали видеть в латинском алфавите препятствие обучению народов
СССР русскому языку. По их мнению, переход
национальных языков к письменности на основе
кириллицы облегчил бы изучение русского языка.
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Следующей причиной было ухудшение отношений между СССР и Турцией, которая также перешла на латиницу. СССР боялась, что тюркские
народы, живущие на ее территории, могут иметь
культурные связи с Турцией. Все это привело к
тому, что азербайджанский алфавит вновь претерпевал изменения. Азербайджанский народ не мог
серьезно протестовать против таких изменений.
Это было связано с массовыми репрессиями 1937
года.
Последнее изменение азербайджанского алфавита было в 1991 году, после распада СССР. Азербайджанский народ требовал возвращения к латинице. В начале 90-х годов была создана рабочая
группа по восстановлению латинской графики, которая была переименована в Алфавитную комиссию. 25 декабря 1991 года проект, подготовленный
Комиссией, был утвержден парламентом Азербайджана. И в 1992 году был принят закон о введении
азербайджанского алфавита на основе латинской
графики. Но претворение этого проекта в жизнь задерживалось, так как были группы несогласные с
этим. Но большинство положительно относилось к
этому процессу, так как новый латинский алфавит
даст возможность расширению культурных, экономических и политических связей с передовыми
странами. Но пока еще проект не был реализован.
С приходом к власти Гейдара Алиева этот проект претворился в жизнь. Указом президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 18
июня 2001 года на всей территории Азербайджана
был осуществлён переход к более прогрессивному
азербайджанскому алфавиту на основе латинской
графики.( Указ президента Г.Алиева «О переходе
на латинскую графику») . Согласно указу Гейдара
Алиева “Об учреждении Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка” от 9 августа
2001 года, в Азербайджанской Республике 1 августа было объявлено Днём азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.
Таким образом, благодаря желанию и стойкой
политической воле народа и руководства была
успешно разрешена проблема, веками волновавшая
азербайджанский народ. Переход к азербайджанскому алфавиту на основе латинской графики был
прогрессивным явлением.
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Abstract
The Institute of Veto has long historical roots. The descendants of the first Roman settlers were the skeleton
of the Roman nobility - the patricians (from the Latin. - "parent", that is, those who had notable parents). The other
group was the plebeians (from the Latin. - Mass, people). At first the plebeians had no political rights and parts in
communal land. The struggle between the plebeians and the patricians lasted for the V - III centuries. BC e. The
plebeians demanded complete political equality, the right to hold public office, the abolition of debt bondage.
Keywords: veto, Roman Republic, Plebeian tribunes, law, authority, election
A typical example was the events of 494 BC.,
when the plebs with full armament left Rome and
moved to the Sacred Mountain. Since they represented
the main body of the Roman army, the boycott of their
military service under conditions of constant military
threat led to a catastrophic situation. Patricians were
forced to allow them the election of tribunes of the
people - defenders of the interests of the plebeians.
These officials were elected by people's assemblies by
tribe (tributary committees). Tribunes got the right of
veto - protesting the orders of all other officials.
The tribunes of the people represented the interests
of the plebeians and constituted a kind of
counterbalance to other aristocratic authorities. The
tribune owned the right of veto on any decisions of
public assemblies or officials. They introduced bills to
people's meetings, controlled the activities of
magistrates. But their powers did not extend beyond the
city limits. Consequently, the emergence of the right of
veto is associated with the period of the Roman
Republic and was due to the purpose of protecting the
interests of the plebeians from patricians, ensuring
coordinated decision-making by the consuls and
controlling the highest officials over lower-level
officials (magistrates) [1].
In those days, veto power was vested in:
- tribunes of the people (which could veto any
decision made by the Senate or any magistrate (with the
exception of the dictator and the censor);
- one of the two consuls, who could veto the
decision of the other consul;
- one of the magistrates, who had the right of veto
on the decisions of magistrates of equal or lower level.
Plebeian tribunes, which were elected by
plebeians in the amount of up to 10 people, did not have
direct administrative authority, but were vested with the
right of veto and could prohibit the execution of any
official’s order or even the senate’s ruling if they
thought they violated the rights or legal interests of
citizens [2]. The veto used by these magistrates was
absolute. For example, if the tribune had a veto, the
Senate’s decision did not receive force, the draft veto
decision could not be submitted to the tributary
committees (the national assembly for territorial
districts - tribes). If one of the consuls applied the right

of veto to the decision of the other consul - the decision
was considered such that it was not accepted by both
consuls and did not enter into force.
The veto mechanism in this aspect ensured a
balance of interests between patricians and plebeians
and the control of higher magistrates over the activities
of lower magistrates, and prevented usurpation of
power by one of the consuls. However, some
researchers believe that the tribunes' veto often caused
institutional paralysis of the authorities of the Republic
and anarchy — unresolved (as a result of the veto use
by the tribunes) relations were regulated at their own
discretion by the participants of these relations [3].
During the empire, the institution of veto
(intercession) evolved. The Senate in the amount of 300
people, the people's assemblies, at which bills proposed
by princeps are adopted, several consuls become
executors of orders of the senate and princeps. At the
disposal of the princeps passed people's tribunes, which
were denied the right of veto. Starting from 23 BC, the
princeps (emperor) received the authority of tribunes
(tribunitia potestas), and therefore the right of veto over
any decision or draft decision of the Senate or other
magistrate, including the tribunes of the people. At the
same time, the power of the tribunes did not extend
beyond the city of Rome, in connection with which
Octavian Augustus provided himself with two types of
other powers - the power of the consul (consular
imperium), which allowed the princeps to apply the
right of veto to the decisions of the consuls when he
was in Rome, and the highest authority (imperium
maius) - if the princeps was outside of Rome. He could:
- apply the right of veto to the decisions of the
consuls, but the consuls could not veto the decisions of
the princeps himself;
- apply a veto on decisions of local magistrates of
the respective provinces [4].
Starting from 284 AD e. (the dominant period,
when the power of the emperor gained absolute
character) the institution of the veto lost its meaning,
since all key decisions in the state were taken by the
emperor personally. The Senate became the Rome City
Council, and all the magistrates became municipal
officials.
In the course of its further development, the
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institution of the veto repeatedly changed under the
influence of trends in the social and state development
of the respective periods. In fact, during the Middle
Ages, the right of veto retained those features that were
characteristic of it in the period of the ancient world,
and acquired new features. This combination was made
possible by the appearance of different types of veto
(royal, liberal veto).
During the Middle Ages, the concept of a veto was
mainly associated with the monarchs of individual
countries (Austria, Spain, Holy Roman Empire,
France) to block the election of a certain cardinal by the
Pope of Rome (jus exclisivae), the right to approve or
not to make decisions adopted by parliament (royal
consent), and also the so-called liberal veto (veto
liberum) [5].
The latter reached a significant development and
application in medieval Poland - not least because of
such an important principle of government as
unanimity, recognized in 1859 as a necessary condition
for making any decision by the Sejm. Any member of
the Polish Sejm could stop the current session and
cancel all laws adopted on it, exclaiming “Nie
pozwalam!”, Which was the essence of a liberal veto.
In the first half of the 18th century, its use became
a common occurrence in Poland and led to its decline.
Due to the abuse of the principle of unanimity,
meetings were often disrupted, which affected the
efficiency of decision-making and required the
introduction of restrictions. In addition, the legislative
process was complex and ineffective, and could
become the object of influence of foreign diplomats
who, through the bribery of one member, significantly
weakened
the
state.
As a result, in 1768 all the issues resolved in the Diet
were divided into economic and state: the economic
should have been decided by a majority of votes, and
the state - unanimously. And the Constitution of 1791
abolished veto liberum.
In general, a liberal veto or unanimity principle
that existed in Poland can be considered a historical
prototype of a modern veto. It was based on the
statement of the absolute political equality of all Polish
men, who were represented in the legislature. In the
Polish state law there was a custom that required
complete unanimity in the decisions of the Seimas. Any
person who was legally present at the relevant
meetings, in deciding the issue could use the right "nie
pozwolam" (do not allow) and the decision in this case
was considered not to be taken. Unanimity as a
principle of the state system was applied in Kievan Rus,
but it was in Poland that this principle reached its full
development, resulted in a rather severe form and
exercised a significant influence on the entire course of
state life.
In 1589, unanimity was finally recognized as a
necessary condition for the adoption of any decision by
the Sejm. The abuse of the unanimity principle
nevertheless led to the fact that meetings were often
disrupted, decisions were not made, and the same
decision-making process became ineffective. In
connection with this, restrictions began to be
introduced, the first of which appeared in 1768 Rock,
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when all the matters for which the decision of the Seym
was required were divided into economic and state.
Economic were to be decided by a majority vote, and
state - unanimously. And already the Constitution of
1791 abolished the right liberum veto.
The essence of royal consent was that the decision
of the royal council (which evolved into parliament)
was subject to approval by the monarch. Accordingly,
if the monarch did not consider it expedient to approve
the decision, he could refuse to give his consent to gain
strength. Now the institute of royal consent exists in
Belgium, Great Britain, certain countries of the British
Commonwealth (where the governor agrees to the
decision taken by the parliament on behalf of the
monarch), Denmark, Jordan, Spain, Luxembourg,
Liechtenstein, Norway, Japan and some other countries
with a monarchical form of government.
The right of the monarch to grant royal consent to
the entry into force of the law passed by parliament in
different countries is limited in different ways. Thus, in
1789 the right of the absolute veto of the French
monarch was restricted - if, after the monarch returned
the law for reconsideration by the parliament, the
National Assembly re-enacted the vetoed law, the
monarch was obliged to sign and publicize it. Similarly,
the monarch’s veto in Spain was restricted - according
to the Spanish Constitution of 1812, the monarch could
twice apply the veto to a law passed by the Houses of
Parliament, but after the third adoption of the veto by
the parliament, he was obliged to sign it. Similar rules
(see Appendix) are also reflected in the 1814
Constitution of Norway.
In Belgium and Liechtenstein, granting or refusing
to grant royal consent is the exclusive right of a
monarch, the scope of which is not restricted by law. In
Belgium, the monarch took advantage of this right in
1990 (for the first time since 1831), refusing to agree to
the enactment of the law on the legalization of
abortions, while appealing to the government to remove
him from his duties as head of state. The law was signed
by the prime minister, after which the parliament
resumed the king as head of state.
A similar case occurred in Liechtenstein, where
the monarch also refused to sign the law on the
legalization of abortions, which led to a political crisis.
The consequence of this crisis was amending the
Constitution of Liechtenstein, which significantly
expanded the powers of the monarch in the field of
legislative and executive power. In particular, Article
65 of the Constitution of Liechtenstein stipulates that
the Prince’s failure to sign the law for 6 months from
the date of its adoption by the Parliament entails nonentry into force of the law, and the Constitution does
not provide for overcoming the veto. And also a law
was passed on the legalization of abortions for a
national referendum, at which it was adopted in 2005.
Until recently, the Grand Duke of Luxembourg
had absolute veto power. Over the past 100 years, the
Luxembourg monarchs have exercised this right only
twice; the last time was in 2008, when the Grand Duke
refused to sign the law on the legalization of euthanasia.
As in other similar cases, this led to a political crisis,
which resulted in amending the Constitution: the
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monarch was denied the right to refuse consent to the
entry into force of a law passed by parliament.
It is worth noting that the United Kingdom,
Belgium, Liechtenstein and Denmark are exceptions to
the constitutional practice of European monarchies. In
other European countries, the monarch or in general
does not have the right to refuse to provide consent for
the entry into force of the law passed by Parliament
(Spain, Sweden), or:
- is obliged to sign the law if, as a result of its
consideration by Parliament, the law was re-approved
(Norway);
- instead of the monarch (in case of failure to give
him consent), the law may be signed by the government
(Netherlands).
During the period of colonial development,
governors were appointed at the head of the colonies by
the king or owners, who could also be elected by the
entire population. In the colonies, representative bodies
had the right to issue laws on which the governors could
impose a veto.
According to the Charter of France of 1848 (the
norms of which extended to its colonies), the king and
the chambers jointly exercised legislative power, and
the executive power belonged exclusively to the king.
At the same time, the king was defined as the “supreme
head of state”, and his personality as “sacred and
inviolable” (Article 4.5). The king had the right of
legislative initiative, the right of suspensive veto (laws
regarding which the king applied the veto could be reexamined by the chambers only at the next session).
In his political and legal theories, the ideologue of
French liberalism B. Constant noted the need for an
electoral institution (representative office) [6]. The
representative institution is necessarily included in the
system of higher authorities. In the constitutional
monarchy there must exist a "neutral authority"
represented by the head of state. The monarch
participates in all power, prevents conflicts between the
authorities, ensures the coordinated activity of the
authorities, has the right of veto.
The president, A. Hamilton believed, should be
elected for life and possess wide powers, including the
ability to control the representative body of the
legislature, since the parliament, under pressure from
voters, can make “arbitrary decisions”. The Thinker
spoke in favor of vetoing the president: the “The first
motive to give the president the right in question is to
give him the opportunity to defend himself, and
secondly, to increase the chances of the commonwealth
against accepting the bad ones due to haste, negligence
or evil intent laws ... the presidency will often have a
tacit and imperceptible but strong influence. When
employed in unworthy deeds know that they can be put
in an obstacle from a source beyond their control, they
are out of simple fear of position to refrain from what
would be willing to do if you do not fear the outside
obstacles, "- wrote Alexander Hamilton [7].
According to V.Ye. Chirkin, the institute of veto
was introduced into the system of restraints and
counterbalances
by
theorists
of
American
constitutionalism, as one of the most important
counterbalances of the legislative power of the

21
parliament. However, now the institute of veto is
associated not only with its binding to the exercise of
executive power - the right of veto is characterized by
its connection with the right of the head of state to
exercise unspecialized constitutional control over the
legislative activity of parliament [8].
The modern-day veto institution evolved from the
concept of J. Locke and S. Montesquieu on the division
of power into legislative, executive, and judicial.
Setting the goal of restricting the royal power of the
young bourgeoisie, the thesis was put forward about the
need to distribute state power to these three branches,
the first belongs to the parliament elected by the people,
the second to the head of state headed by the
government, the third power is exercised by
independent courts with the participation of
representatives of the population.
This concept, supplemented by the principle of
checks and balances, for the first time found
consolidation at the constitutional level in the United
States. The creators of the American Constitution
conceived a veto as a means of "containment and
counterbalance" against the encroachment of Congress
on the power of the President, as well as a guarantee
against rash legislation. Thus, the veto was conceived
as an institutional means provided to the president to
control the legislative process.
Already during the first attempt to consolidate the
theory of the distribution of power in constitutional
norms (USA, 1787), the question of the balance of
power appeared before the creators of the Constitution.
The problem was that none of the branches of power,
even in the sphere of its authority, would remain
uncontrolled, so that there would be no willfulness in
its activities. This problem was solved by introducing a
system of checks and balances:
- the president could not dissolve the congress, but
the latter could not dismiss the president (except in
cases of impeachment);
- the president could delay the law of the congress
with the help of a suspensive veto, but the congress
could overcome his 2/3 vote;
- the ministers were subordinate to the president,
but the very appointment of the ministers by the
president required the approval of the senate;
- control over the compliance of actions of state
bodies with the constitution is entrusted to the courts.
The aforementioned liberal veto was often used
during diplomatic conferences. They, as a rule, required
the unanimity of delegates for the adoption of relevant
resolutions (for example, for the organs of the League
of
Nations).
Therefore, in the completed form, the veto, as a way for
the president to participate in the legislative process,
was first received by the US President. In accordance
with the US Constitution, any bill, before becoming a
law, must be signed by the President within 10 days,
not including Sundays. In case of disagreement with the
draft law, the President returns it with his objections to
the parliament, which can override the veto by 2/3 of
the votes of members of the congress [9].
And if within 10 days he does not speak out
against, then the law enters into force. At the same time,
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the president did not depend on how the policies
adopted by the chambers would be perceived, except in
cases where the implementation of this policy would
have been impossible without the assistance of the
congress (appropriation, conclusion of international
treaties, etc.). The practice of using the veto in the
United States has been constantly changing due to the
balance of political forces in the country, the positions
of the leading parties and the political situation in
Congress.
J. Bryce notes the moderation and even the
awareness with which the majority of the presidents
exercised this right - only in case of a need for a delay
or confidence that the population of the country will
also be against the majority in Congress.
Washington only vetoed two bills; its successors
until 1830 - seven; In all, there were 77 cases of the use
of the veto during the 96 years before taking office as
President of Cleveland (in 1885), including the “pocket
veto” (pocket veto) [10].
President Cleveland enjoyed the most veto power
— until March 1887, he returned more bills to Congress
than all his predecessors, most of which concerned the
appointment of pensions to employees in the armies of
the North during the civil war. In 1886, he returned 115
bills to Congress, 101 of which are retirement. Only
eight of them tried to hold again and only one
succeeded.
J. Bryce believes that in American practice only
one president abused the right of veto - Andrew
Johnson (1865-1869). For three years, he unreasonably
returned bills on critical issues. As a result, an
opposition majority was formed in both chambers, with
the result that most of the bills passed in the second
discussion. In the 60-70s. Presidents were much less
likely to use the right of veto during the restructuring of
the relationship between the president and Congress.
The veto power of the President of the United
States was, according to J. Madison and A. Hamilton, a
“natural defense,” a “necessary barrier” to imperfect
laws. According to V. Wilson, realizing it, the President
acts as an integral part of the legislative power. Today,
the veto power in the United States is a fairly effective
means of influencing the course of the legislative
process, since the Congress manages to overcome the
veto by only 7% of the bills that were returned by the
president for reconsideration. Often, vetoed laws are
reviewed and adopted in a format that has been edited
by the president.
An analysis of the practice of vetoing in the United
States shows that presidents frequently use this power.
The first American presidents shared the view of the
creators of the Constitution that the Congress better
represents the will of the people. The veto extended
only to those bills that were considered
unconstitutional. But after World War II, the veto
became the main means of influence of presidents on
legislation. One of the reasons for the increase in the
number of vetoes was the phenomenon of separate
control, when one party controls the presidency, and the
second - Congress. In such a situation, the veto was
used more often and was more actively used in the
political struggle.
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Consequently, the veto is a peculiar way for the
President to participate in the legislative process.
Hinting at the right of veto, US President D.
Eisenhower in 1959 declared: “I am part of the
legislative process” [11].
However, there were opponents of this institution.
So Thomas Payne criticized the US Constitution of
1787. Instead of the president, in his opinion, there
should be a collegiate body according to the
Constitution. He also offered to veto the president.
The genesis of the modern veto is also associated
with lawmaking practice in the UK [12]. Parliament
appealed to the king with a special petition to issue a
specific legal act. If the king agreed with the stated
principles in the petition, he issued the corresponding
act. At the beginning of the seventeenth century. this
practice was changed and petitions acquired the value
of draft legal acts, which the king could approve or
reject, but not change in content. The refusal of the king
to authorize the act approved by the chambers was
based on certain arguments and was called the veto. It
was of an absolute (or resolute) nature and did not
provide for the possibility of overcoming it.
The stage of the formation of a dualistic monarchy
(XVII - the beginning of the XIX century) was
characterized by the process of separation of legislative
power, which in fact fell into the hands of the
parliament, and the government and administrative,
which the monarch continued to control, i.e. You can
talk about the dualistic monarchy. Formally, the
monarch retained the right to impose a veto on the
parliament’s decision, but the last time they used it
were in 1707 [13]. The Bill of Rights of 1689 sharply
restricted the crown's prerogatives and guaranteed the
rights of parliament. The king continued to participate
in legislative activity, he was also granted the right of
absolute veto.
An important part of the English constitution are
the unwritten rules, the establishment of which
determines its further development. These rules were
established in the XVIII century. and became known as
constitutional precedent. One of the main ones is the
rejection of the king of the right of veto.
Ultimately, the establishment of parliamentarism
transformed the understanding of the veto, it acquired
the character of the powers of the head of state, carried
out in conditions of separation of powers.
Thus, in the process of socio-political evolution
and the emergence of parliamentarism, the essence of
the veto has been transformed. In the first half of the
XIX century. In a number of European monarchies, the
right of veto has acquired the character of the powers
of the head of state exercised under conditions of the
separation of powers. Remaining in many
parliamentary monarchies of the formal component of
the monarch's prerogative, absolute veto in our day is
practically not used in the countries of permanent
democracy.
According to the results of the analysis, it is
advisable to single out such prerequisites for the
emergence of the veto institution in the global political
space (Fig. 1.1). In general, the process of evolution of
the institute of the veto can be divided into two major
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stages - pre-presidential (the veto had kings, monarchs,
etc.) and presidential (since the inception of the
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presidency).

Background of the institution of
the veto
the formation of representative bodies that became the prototype of modern parliaments
Transition from a system of government based on sole decision making
to a collegial form
Transition from the protection of monarchical interests (royal veto) to the
democratization of public administration (liberal veto)
Transformation of various historical forms of the veto, different in subjects (folk tribunes, consuls, monarchs, etc.), subject (decisions of representative bodies, consuls, etc.) and volume (absolute and relative veto)

At the present stage, numerous international
organizations have deviated from the rule of unanimity.
In particular, the UN adopts resolutions by two thirds
of the General Assembly, by a majority of the
Economic and Social Council. Although in its essence
liberum veto is the application of the principle of
unanimity in the activities of the UN Security Council.
According to the UN Charter, each of the permanent
members of the UN Security Council may veto a draft
decision on a non-procedural issue. By this, the UN
Charter directs the Security Council to take decisions
by consensus.
In modern conditions, the system of deterrence
and balances in one form or another is enshrined in the
constitutions of many states. So in most EU countries
this right is enshrined in the constitutional powers of
the heads of state. In some states, the term "deterrence
and balances" is directly included in the constitution,
and most of them are used as descriptive. Modern
constitutional forms of government in the countries of
established democracy are based on a system of
restraints and balances in one configuration or another.
Undoubtedly, under different political regimes, this
system has differences, but one or another of its
elements is always inherent in a democratic system of
government.
The right to return a law passed by the legislature
is one of the most important powers of the President of
the Republic with a mixed form of government in the
legislative process. Such a right is enshrined in the
constitutions of all mixed republics: Belarus (clause 21
of article 84), Bulgaria (clause 1 of article 101),
Armenia (part 2 of article 55), Georgia (article 68),
Kazakhstan (part 2 44), Lithuania (art.71), Moldova

(part 2 art.93), Mongolia (paragraph 1 part 1 art. 33),
Poland (part 5 art.122), Portugal (art. 139 ), Russia (Part
3 of Article 107), Romania (paragraph 2 of Article 77),
Ukraine (Article 94), France (Article 10).
During the constitutional reform in the Republic
of Kazakhstan, a lot was done to improve legislation on
the law-making activities of the highest public
authorities, in particular, the President. But, despite a
number of changes made to the Constitution of our
state, there are many problems that require immediate
resolution at the legislative level, in particular, this
concerns the reform of the institution of the presidential
veto law regarding laws adopted by parliament. After
all, such a right is one of the most important lawmaking powers of the president of a mixed republic,
and in the context of a parliamentary-presidential
republic, it can greatly influence the effective work of
parliament, as a legislative body.
Thus, the institute of the veto did not immediately
acquire today's content and form. Its formation was
preceded by a long process of evolution of institutions
that were designed to help maintain the balance of
powers of state bodies, branches of government and
prevent the usurpation of power and abuse of one of
them. For many centuries, state scholars tried to find
tools to maintain the balance of powers of branches of
government, one of which was the right of veto.
The political significance of the veto remains the
same as it was reflected by S. Montesquieu and his
followers. More than a century of history of
constitutionalism confirmed the effectiveness of this
institution, its importance for preserving the
constitution, ensuring the interests of a politically
weaker minority, especially in the conditions of the
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hegemony of parliament.
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Abstract
A special attention is given to natural science in the world today, as there is a lack of specialists in this area,
which negatively affects the sustainable development of society. The problem of pedagogical staff training that
provides training in natural sciences, in particular biology is relevant nowadays. The purpose of the study is to
clarify the peculiarities of the training of future biology teachers at the universities of Slovenia. As a result of the
analysis of scientific literature, teaching materials and information on the official websites of the universities of
Slovenia, the main features of the of biology teachers training at the universities of Slovenia – the University of
Maribor and the University of Ljubljana have been identified. In this study, it was found that teachers are prepared
in accordance with two-level (bachelor + master) two-subject (biology + other subject) training program. Pedagogical and methodical disciplines are concentrated mainly in the magistracy. The students learn the basics of
biological sciences at the first (bachelor) level. In Slovenia, an important place is given to the introduction of
practice-oriented learning technologies, to familiarize students with information and communication technologies
and the use of living organisms in the biology teaching.
Keywords: professional training, methodical training, methods of teaching biology, didactics of biology,
future biology teachers.
Introduction. In the context of the reform of
higher education in Ukraine, it is necessary to review
carefully the content of vocational training of pedagogical personnel, taking into account the experience of
other countries in this area. According to M. Barber and
M. Murshed, «the reform of education is one of the
main tasks of almost all countries» [1, p. 7], the quality
of school education is based on the quality of the work
of teachers at school [1, p. 17]. The fact that the teacher
organizes the pedagogical process as a methodologically correct one depends not only on the level of student achievement, but it also influences on the development of their cognitive interests, the choice of the future
profession and so on.
With this in view, it is expedient to study the domestic and foreign experience of methodological training of future biology teachers and introduction of the
best achievements in higher educational institutions of
Ukraine.
In the conditions of higher education integration
of Ukraine into the European educational space, introduction of new requirements for the quality of training
for future specialists in accordance with the provisions
of the Bologna Convention will be useful to get acquainted with the current state of methodological training of future biology teachers in the countries of the
European Union, to use their progressive experience in
the educational process of domestic higher education
institutions.
The Republic of Slovenia is a small country with
a high quality of education among the European countries. So, according to the PISA–2015 International
Student Assessment Program in Science (natural subjects), Slovenia took the thirteenth place out of 72 countries. Such results give grounds for asserting the high
level of students’ knowledge in Science, but also for the

proper level of professional training of their teachers,
biology teachers in particular.
In view of the above, we consider that it is expedient to analyze the peculiarities of the future biology
teachers training in the Republic of Slovenia.
Different aspects of professional training of teachers in Slovenia were studied by T. Desiatov [3], T. Kristopchuk [4], O. Tovkanets [5] and others. However, the
professional training of natural science teachers at Slovenian universities has not been studied in detail by
Ukrainian scholars.
The purpose of the article: to analyze the peculiarities of the professional training of future biology
teachers in the universities of Slovenia.
Results. The first university in Ljubljana was
opened in Slovenia in 1919. After it, universities were
established in Maribor (1975), Koper (2001) and Nova
Gorica (2006).
There are 3 state universities in the Republic of
Slovenia today (Ljubljana, Mariborsky, Primorsky) and
1 private – Nova Goritsy University. In these institutions of higher education, a special attention is paid to
natural sciences, in particular biological (bio-cybernetics, biodiversity, biochemistry, molecular biology, biotechnology, etc.).
1. Training of future biology teachers at the
University of Ljubljana
In the largest state university – Ljubljansky (Univerza v Ljubljani), the Faculty of Pedagogy specializing in «Two Subjects Teachers» prepares teachers for
two subjects, such as: biology-chemistry, biologyphysics, biology-households and other [10].
The students study for 4 years (240 credits ECTS)
according to the program of the first degree studying.
The training program is aimed at the training of primary
and secondary school teachers who acquire basic
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knowledge, skills and abilities in two subject areas that
are important for education in this subject area, special
didactic knowledge from the two selected educational
objects, as well as practical pedagogical training. The
curriculum consists of three main groups of disciplines:
1) general education; 2) biological disciplines; 3) disciplines from the chosen second subject (chemistry,
physics).
The graduate acquires the basic skills of pedagogical, psychological, philosophical and sociological sciences, which are essential for work in the field of education.
The biological cycle includes: general zoology,
general botany, basic principles of invertebrate zoology, microbiology, human anatomy, didactics of biology, systematics of botany, biochemistry, genetics,
phytophysiology, zoology (physical aspect), ecology,
human biology, evolution, higher nervous activity and
disciplines for choice (cell biology, embryology of vertebrate animals, marine ecology, surface water ecology,
neurobiology, ecological changes and nature conservation, flora and fauna of Slovenia, plants and humans,
toxic organisms, living organisms in biological science
and education, microbiology-at school.
The mastery of these disciplines is based on modern pedagogical techniques supported by the use of information and communication technologies and they
envisage active activity of students(pupils), for example, through experimental work in the laboratory, preparation of individual speeches, group and project work,
e-learning, etc.
The discipline «Didactics of Biology» is taught
during I–IV courses (2, 3, 5, 8 semesters), which provides 19 credits, which include: 90 hours of lectures, 15
hours of seminars, 15 hours of practical classes, 60
hours of laboratory work, 45 hours of practical training,
60 hours of pedagogical practice and 285 hours of individual work. In addition, the courses «Didactics with
the basics of ICT», «Pedagogical methodology» are
also interesting.
A student must complete a second degree program
– a magistracy, where the teaching of such disciplines
of methodological direction as «Selected sections of
Biology with didactics» («Izbrana poglavja biologije z
didaktiko»),«Extracurricular classes on Biology»
(«Pouk biologije izven šole»- in other words, «Teaching Biology outside the school») and «Ecological Education» («Okoljsko izobraževanje») for working and
teaching in gymnasium.
Gregor Torkar and Jelka Strgar teach the Didactics
of Biology and methodologically oriented disciplines.
G. Torkar conducts scientific researches in the field of
environmental education, education for sustainable development, nature conservation, he also studies the attitude of future teachers to nature, the role of a teacher
in nature conservation, the influence of teacher’s values
on educational and educational work, which is based on
nature conservation [9]. J. Stargar explores the problems of increasing the students’ interest in biology, the
motivation of educational and cognitive activity, as
well as the methodology for studying the cell cycle, the
properties of living systems, in particular the breathing
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of organisms and other related topics in secondary
school [7].
At the Biotechnical Faculty of the University of
Ljubljana, biology teachers are trained according to
Master's program for a second-degree «Biological Education» («Biološko izobraževanje»).
Masters are trained on the basis of the first degree
of «Bachelor» on the specialty «Biology». The preparation program of bachelors in Biology lasts for 3 years
(6 semesters) in the amount of 180 hours and it involves
the study of such disciplines:
The first course:
1 semester – microbiology, cell biology and histology, general chemistry, selected questions of mathematics, physics and a discipline by choice;
2 semester – workshop on microbiology, general
botany, general zoology, human anatomy, organic
chemistry;
The second course:
3 semester – biochemistry, genetics, invertebrate
zoology, biodiversity of vertebrate and a discipline by
choice;
4 semester – systematics of botany, genetics, comparative anatomy of vertebrates, field researches on
botany and zoology and a discipline by choice;
Sports education as a compulsory activity in the
first year is carried out in the form of exercises in the
amount of 60 hours.
III course:
5 semester – bioinformatics, animal physiology in
combination with a workshop, statistics, human biology and a discipline by choice;
6 semester – ethology, evolution, plant physiology, ecology and a discipline by choice.
The faculty offers the following selective disciplines: mycology, geology with paleontology, applied
genetics, toxicology, practice on environmental protection, introduction to the relationship between organisms, beekeeping, project work.
Studying at Master’s level lasts for two years and
amounts to 120 credits [10].
The purpose of the training program is to educate
a biologically and pedagogically highly skilled and motivated biology teacher who will respond to the challenges of teaching biology in gymnasia, as well as secondary technical and vocational schools.
After graduating from the magistracy, the graduate receives the qualification «Master of Biology
Teacher» (abbreviated as mag. prof. biol.).
A pedagogical work in schools, in the centers of
school and extracurricular activities, in museums and
other similar institutions that require a high level of professional biological knowledge and, at the same time,
pedagogical qualifications is the main opportunity for
employment of graduates of the given curriculum. The
corresponding biological and pedagogical education of
graduates of the curriculum also includes an employment in the publishing house (publishing textbooks,
manuals, popular science journals and other professional literature), as well as with other manufacturers of
teaching materials and tools.
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The curriculum of the magistracy on specialty
«Biological Education» provides the studying of the
following disciplines:
The first course:
1 semester – didactics of biology, functional cell
biology, ecosystemology, psychology of learning and
teaching and pedagogical discipline by choice («Methodology of pedagogical research» or «Philosophical
and sociological aspects of learning»);
2 semester – didactics of biology, biological practice for a teacher, pedagogy with andragogy, didactics,
pedagogical practice and a selective discipline;
The second year:
3 semester – didactics of biology, genetics of eukaryotes, human physiology and discipline by choice;
4 semester – pedagogical practice and writing a research work on Master’s degree.
Students for Master’s degree are offered to choose
the following disciplines:
- pedagogical – «Organisms in the study of biology», «Talent and creativity at school»;
- biological – «The fundamentals of theoretical
and systematic biology», «Applied genetics», «Plant
growth and development», «Ecology of inland waters»,
«Ecological changes and nature conservation»;
- a broad professional choice – «Fundamentals of
forestry» and «Technologies for agricultural crops production».
During 1–3 semesters, the methodists Elka Stargar
(Jelka Strgar) and Iztok Tomashich (Iztok Tomažič) for
biology students conduct the course of the main discipline of methodological direction – «Didactics of Biology», which consists of 16 credits: 105 hours of lectures, 45 hours of seminars, 65 hours of laboratory lessons, 15 hours of field work, 250 hours of individual
work.
The main questions of the course: the importance
and use of living organisms in the study of biology (the
cultivation and care of living beings in an artificial environment, the development of a positive attitude to living beings, safety rules and ethical standards in the use
of living organisms in the learning process); forms of
educational work; basic methods and techniques of educational work; means of training (textbooks and workbooks on biology, audiovisual means, information and
communication technologies (ICT) in biology education); curriculum and programs in biology; the basics
of the educational process construction (annual and thematic planning, classification and taxonomy of
knowledge relevant for the school space (Benjamin
Bloom, Robert Marzano and Grant Wiggins), adaptation of the content of education to the target group of
students); realization of the educational process (usage
of the corresponding forms and methods of work, management of the educational process in different situations and at different levels of education); evaluation of
the educational process (methods of training evaluation, verification and evaluation of knowledge, selfevaluation); methods of laboratory works, biological
experiment and field work conducting; pedagogical researches; school documentation; education system in
Slovenia and foreign countries.
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Methods for evaluating academic achievement of
students: written examination, colloquium, seminar,
portfolio, testing.
Over their course of study (the second and the
fourth semesters), students conduct pedagogical practice in elementary and secondary schools, during which
students observe lessons of their teacher-mentor, help
him to organize the educational process, get acquainted
with school documentation, prepare, conduct and evaluate their own classes and form a portfolio of pedagogical practice. The pedagogical practice is evaluated after the portfolio presentation in public.
We consider that the selective disciplines «Giftedness and Creativity in School» («Nadarjenost in ustvarjalnost v šoli»), as well as «Organisms in the Study of
Biology» («Organizmi pri pouku biologije») are interesting and important for the methodological training of
biology teachers. It should be noted, that there is a vivarium at the department under the direction of
I. Tomazych, where the students have the opportunity
to look after living organisms, observe their behavior
and carry out experiments. In addition, the named scientist is a co-author of the manual for teachers «Wolf
as a model organism in biology teaching» («Volk kot
modelni organizem za pouk biologije») [8], where the
methodology for the study of living organisms in biology teaching is described.
2. Training of future biology teachers at the
University of Maribor
At the University of Maribor (Univerza v Mariboru), applicants are offered educational programs of
all levels: 1) educational programs for higher vocational training of the 1st degree (3 years); 2) university
degree programs of the 1st degree (3 or 4 years); 3) unified Master’s degree programs of the 2nd degree (5 or
6 years); 4) educational programs of the 2nd degree
(from 1 to 2 years) [11].
Future biology teachers are trained at the Faculty
of Science and Mathematics. The training is conducted
in two stages: Bachelor and Master (university unified
two-subject educational program, 5 years, 300 ECTS).
Biology can be combined with Chemistry, Physics, Engineering, Mathematics and Computer Science. Andrei
Shorgo (prof. dr. Andrej Šorgo) is the head of «A Subject Teacher» program.
It should be noted that the development of curricula within the curriculum for Biology and Ecology is
partly funded by the European Union through the European Social Fund.
A curriculum for the specialty «A Subject
Teacher. Biological Education» provides the teaching
of natural sciences: the biodiversity of Slovenia, biochemistry with the basics of microbiology and genetics,
human biology, workshop on didactics of biology, field
practice biology, biological research, cytology practicum, didactics of biology, ecology, entomology, ethology, evolution, phytocenology, physiology of plants,
physiology of animals, human genetics, selected questions on physiology, molecular methods in botany,
plant cell reaction to environmental factors, environmental research, the basics of biotechnology, pedagogical practice, botanical systematics, zoological systematics, general botany, general zoology, useful plants
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and plants in everyday life, the protection of birds and
mammals, vivaristics, physics, chemistry, mathematics, the basics of computer sciences, the basics of science and technology [11].
In addition, a general pedagogical module is envisaged for future subject teachers: alternative pedagogical concepts, the work with special needs children,
didactics, information and communication technologies, selected themes from the school subject, environmental project in school, pedagogy, psychology of development and learning, computer support for laboratory research, rhetoric and teamwork, creativity at
school, e-learning, communication and rhetoric for students of natural sciences and technologies, Master’s
seminar, Master’s work [11].
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As the students acquire a teacher’s degree in two
subjects, the teacher training program encompasses
three blocks of disciplines: general pedagogical disciplines (32 ECTS credits), disciplines of biological education cycle (29 ECTS credits) and disciplines of another subject teaching methods – chemistry, physics,
etc. (32 ECTS credits). In total, it consists of 93 ECTS,
which exceeds the minimum of required 60 ECTS in
pedagogical education.
In order to compare the educational programs of
vocational training for biology teachers at Ljubljana
and Maribor Universities, we present the academic disciplines and the number of credits assigned to their
study in table 1.

Table 1
Comparing educational training programs for future teachers of biology at the Universities of Slovenia
University of Maribor
University of Ljubljana
Five-year master’s dePedagogical faculty, study proBiotechnical Faculty
gree program «Subject ECTS gram «Two Subjects Teachers» ECTS
ECTS
Teacher»
(biology–chemistry), 4 years
1
2
3
4
5
6
General Botany
5
General Botany
4
General Botany
9
General Zoology
5
General Zoology
6
General Zoology
6
Human Biology
5
Human Biology
3
Human Biology
6
Human Anatomy
3
Human Anatomy
5
Chemistry
6
General Chemistry
10
General Chemistry
6
Analytical Chemistry
5
Inorganic Chemistry
5
Organic Chemistry
16
Organic Chemistry
6
Physical Chemistry
5
Selected Chapters in
Мathematics
6
Mathematics in Science
5
5
Mathematics
Fundamentals
of
Information tools for chemistry
6
5
Bioinformatics
3
Computer Science
teaching
Base for science and
6
Statistics
5
technology
Physics
6
Physics in Science
5
Physics
5
Ecology
6
Ecology
7
Biochemistry with fundamentals of microbiol10
Microbiology
3
Microbiology
3
ogy and genetics
Cell Biology and His6
tology
Functional cell biolPracticum of citology
3
8
ogy
Biochemistry
3
Biochemistr
9
Genetics
3
Genetics
9
Systematic Botany
5
Systematic Botany
7
Plant Systematics
9
Systematic zoology
7
Vertebrate Diversity
4
The basics of invertebrate zool6
Invertebrate Zoology
9
ogy
Comparative
Zoology of the vertebrates
4
7
Vertebrate Anatomy
Genetics of
Human genetics
3
9
eukaryotes
Evolution
3
Evolution
3
Evolution
5
Brains and Behavior
3
Ecosystems
8
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Pedagogy with
andragogy
Didactics of Biology

Didactics of Biology

6

11

Pedagogical methodology

3

Psychology for teachers

6

Sociology of Education

5

Selected chapter in philosophy
Phytophysiology

3
4

Zoophysiology

6

Experimental work
Experimental and project work

11
3

5

Plant Physiology
Ecology
Animal Physiology
Ethology
Human physiology

9
10
10
6
6

12

Biological practicum
for teachers

6

8

Pedagogical practice

15

Botanical and
Zoological Field
Work

4

Vivaristics

3

Biological research
Biological
didactical
practicum
Pedagogical
practice
for biology

5

Biology Field Course

Didactics of chemistry
Didactics with the basics of information-communication technologies
Theory of education

16

4

5
6
6

of

19

Didactics
Research methodology in education
Psychology of learning and teaching
Philosophical and sociological aspects of
education

Plant Physiology
Ecology
Animal Physiology

Biodiversity
Slovenia

Didactics of Biology

5

4

Inclusive education
Evaluation of knowledge

4
4

Basics
of
chemistry

4

4
7
4

4
environmental

3

As you can see, the main subjects in the training
of future biology teachers are similar, but each faculty
has its own differences. The subjects of pedagogical
and methodical cycle in the magistracy are especially
diverse.
The Maribor University attaches great importance
to the methodical training of future biology teachers.
It is important to master the knowledge, skills and
abilities that are necessary for teaching the subject, in
addition to the professional biological knowledge in the
work of a biology teacher. The teacher should act from
a practical position, be ready to use novelties in own
work and critically evaluate them. Therefore, the work
at the Department of Didactics of Biology of the university is based on experimental teaching, where teachers are trying to prepare a student for an active process
for a successful career.
In the process of learning, students get acquainted
with the theoretical basis of the pedagogical profession,
undergo testing in the educational environment of various types of professional activity and tasks of the pedagogical profession from preparation to conducting

classes, study various methods by which it is possible
to conduct studies, to design and organize laboratory
and experimental exercises, work with living organisms, to check and evaluate knowledge, as well as to
carry out research activities. Future biology teachers
test their knowledge in direct contact with pupils during
pedagogical practice in the secondary school.
The research work of the department is focused on
the development of new laboratory exercises and the
verification of their effectiveness in practice; study of
socio-scientific topics that go beyond biology; use of
ICT in the study of natural sciences; developing a methodology for problem learning; the development of interdisciplinary themes and the implementation of interdisciplinary connections.
The department of biology didactics provides
teaching of the following methodological direction disciplines for the students of Master course: «Didactics
of Biology» («Didaktika biologije»), «Biological Didactic Practicum» («Biološki didaktični praktikum»),
«ICT in biological education» («ICT v biološkem izobraževanju»), «Mentoring in extracurricular activities»
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(«Mentorstvo obšolskim dejavnostim») and conducting
pedagogical practice in biology. Andrej Shorgo (Andrej Šorgo) is the lecturer of the named disciplines, he
manages the department of didactics of biology and he
is engaged in the research of information and communication technologies [6].
In the course of methodical training, students get
acquainted with the theoretical foundations of the
teacher's profession at lectures, they test themselves as
teachers during laboratory studies, use different teaching methods, carry out laboratory experiments, experiments with living organisms, conduct testing and assessment of abilities and skills and then check their
knowledge and skills in direct contact with pupils at
schools.
The curriculum for the Master course discipline
«Didactics of Biology» (Didaktika biologije) includes
6 ECTS credits: 30 hours – lectures, 15 hours –seminars, 45 hours – laboratory work, 90 hours – independent study.
The lectures deal with the following issues: the
subject of didactics of biology; the connection between
general and special didactics; the specifics of the didactics of biology and the methods of teaching biology; the
models of teaching biology in Slovenia and in the
world; curriculum and syllabus on biology in elementary and secondary schools; the model of pedagogical
content and technical knowledge; competences in the
field of education; lesson planning, goal setting, teaching and learning strategy; didactic principles; methods
of work within the class; forms of learning; checking
and evaluating the work of the school; inquiry and
problem-oriented learning; teaching aids and equipment; ICT in education; learning evolution; social and
natural subjects; action research; the work of tutorteacher. The students present their knowledge on selected topics at seminars.
Laboratory exercises include the practical work of
future teachers: the preparation of lesson plans, the development of training manuals, teaching aids, methodical materials, the devices production, multimedia
presentations, and microteaching.
After completing the course a prospective teacher
should possess:
- theoretical and practical knowledge on the field
of didactic and methods on biology education;
- skills needed for preparation, performance and
assessment of student’s and his/her own work in biology teaching:
- knowledge needed for leadership of the classroom and school administration;
- understanding of the meaning of lifelong learning and self-evaluation from the viewpoint of critical
practitioner.
Written examination, colloquium, seminar, portfolio and testing serve as academic evaluation methods
for students.
There are 12 ECTS credits for 2 semesters for the
study of the discipline «Biological Didactic Practicum»
(«Biološki didaktični praktikum»), among them: 30
hours – lectures, 15 hours – seminars, 75 hours – laboratory works, 15 hours – field work, 225 hours – inde-
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pendent work. At classes students learn methods of laboratory and practical work, conduct didactic biological experiments, planning of laboratory and experimental work, study safety rules during the work, apply
ICT in laboratory and field work, learn to evaluate of
laboratory and experimental work, work with living organisms, sampling and maintaining of collections;
maintaining of vivarium; independently conduct laboratory work in the form of microteaching.
After the course student should know and be able
to: teoretical knowledge from the field of didactics and
methodics of laboratory and experimental work; skills
for preparing, performance and evaluation of students
work on laboratory and experimental work; skills evaluation of own work on laboratory and experimental
work; skills needed for material preparation of laboratory works; knowledge and skills to work sfely;
knowledge how to adjust manuals to given situation;
strategies to organize and lead excursions, nature days,
or summer schools; usage of ICT in school.
Pedagogical practice for biology (6 and semesters,
8 ECTS credits) – basic skills in pedagogy and psychology; attendance at lectures, seminars and laboratory
work for subject Didactics of Biology.
Seminars include the following types of student
activity: organization of the education in primary and
secondary schools; school documentation and subject
curricula for technology education; organization of
pedagogical practice; the documentation of the observation, monitoring, implementation and evaluation of
the activities in the continuous two-week teaching practice in primary school; planning of educational process
– preparing for class appearances; diary of pedagogical
practice; evaluation of class appearances and pedagogical class practice.
Laboratory work: practical instructions in lower
secondary school and pedagogical school work at
school.
Individual work: written lesson plans; to learn
about pedagogical documents (annual and daily preparation for educational process, school diary); work and
organization of departmental and school community;
the structure of interest activities, school projects, associations and teacher groups; realization of class appearances and pedagogical class practice in primary school;
writing of diary of pedagogical practice.
Pedagogical class appearances in school: 2 appearances in elementary school, 3 observations (teachers), least 3 observations (students).
Pedagogical practice with class appearances (instructions), observations and other pedagogical obligations (1 week): in elementary school, 4 class appearances, 6 observations (teachers), other pedagogical obligations.
Conclusions. The research work deals with the
leading trends in the training of future biology teachers
in Slovenia [2].
1. Implementation of competence-oriented learning. The reorientation of learning is not grounded on the
assimilation of a certain range of knowledge and the
formation of special skills, but on the development of
competencies that will enable students to master the
professional activity of the teacher and implement it in
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practice at a general educational establishment. A competent approach has already been introduced in European countries, and nowadays it is gradually being implemented in Ukrainian education.
2. Updating the content of vocational training.
Modernization of the content of disciplines through the
inclusion in the educational programs contents information about new achievements of biological and psycho-pedagogical and methodological sciences. The
emergence of new disciplines by choice and special
courses, which reveal in details the specific issues of
biology and methods of its learning, they also complement, extend and deepen the knowledge of future teachers, develop students’ thinking. For example, the following methodical disciplines can be considered interesting: «Didactics of Biology», «Biological Didactic
Practicum», «ICT in biological education», «Mentoring in extracurricular activities» etc.
3. The innovation strengthening of the future biology teachers training by introducing new learning technologies into the learning process, such as interactive
technologies, project, case study, technology «workshop», portfolio, research-oriented learning, etc.
4. The transition to information technologies
training, which involves the development of video
courses, video lectures, video tutorials, multimedia
presentations, virtual laboratories and excursions, computer testing of student achievements, etc. The usage of
the Internet to find information (a text, images or some
video) today is a prerequisite for the organization of the
learning process. The Internet is becoming one of the
main sources of knowledge.
5. The development of distance learning for future
biology students is closely linked to the development of
a new teaching and methodical support of disciplines,
in particular the creation of electronic textbooks and
manuals, a bank of test tasks, a glossary. There is a program of the course, lectures, plans and assignments for
laboratory and practical classes, tests and tasks for final
control on the universities’ websites.
6. Raising the role of students self-training, that
envisages the future biology teachers of the individual
teaching and research tasks, research works, designing
their own educational trajectory, forming an individual
methodological style.
7. Strengthening the relationship of theory with
practice. In the course of professional training of students, various types of field and pedagogical practices
are organized, during which students test their forces as
teachers, adapt to further professional activities. Practice provides opportunities for scientific work, scientific and methodological research in the teaching of biology. The indicated trend involves the elimination of
the gap between the pedagogical theory and the practice
of preparing a future biology teacher, involving experienced teachers in preparing students.
Consequently, in Slovenia, an important place is
devoted to the training of future biology teachers, the
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introduction of practice-oriented learning technologies,
the familiarization of students with information and
communication technologies, the use of living organisms in biology teaching. It should be noted that universities generally prepare teachers for two school subjects, enabling them to master two related academic disciplines and increase opportunities for successful
employment.
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Аннотация
В статье будет дан анализ понятиям патриотическое воспитание и краеведение, отобраны наиболее
эффективные методы и технологии краеведческой работы, на примере Приморского края, подходы к организации краеведческой работы в дошкольных образовательных организациях.
Abstract
The article will analyze the concepts of patriotic education and local history, selected the most effective
methods and technologies of local history work, using the example of Primorsky Krai, approaches to the organization of local history work in pre-school educational organizations..
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Воспитание современного россиянина неразрывно связано с патриотическим аспектом. Решение проблемы воспитания патриотизма в Российской Федерации приобрело государственное значение. В связи с этим Правительством Российской
Федерации был разработан ряд документов, в которых раскрываются цели, задачи и направления работы по воспитанию патриотических чувств у подрастающего поколения. В постановлении Правительства Российской Федерации «О национальной
доктрине образования в Российской Федерации», в
Законе РФ «Об образовании» определены цели современного образования, раскрыт принцип государственной политики в области образования воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Патриотизм - это одна из базовых составляющих национального самосознания народа, выражающаяся в чувствах любви, гордости и преданности
своему отечеству, его истории, культуре, традициям и быту, в чувстве нравственного долга его защиты, а также в признании самобытности и самоценности других сообществ, в осознании их права
на самобытность и существование без конфронтации друг с другом [7]. Изучением вопроса патриотического воспитания в дореволюционной России
занимались А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.А.
Добролюбов, и др.. В советский период процесс
патриотического воспитания изучали А.А. Аронова, М.С. Джунусова и другие ученые. В настоящее время проблемой патриотического воспитания
занимаются В.И. Андреев, А. Быков, А.И. Попова,
Ю.В. Савин, Е.С. Троицкий и др. Д. С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной
культуре, к родному городу, к родной речи - задача
первостепенной важности, и нет необходимости

это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она
начинается с малого - с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в любовь к своему государству,
к его истории, его прошлому и настоящему, а затем
ко всему человечеству» [3].
Данное направление воспитания реализуется с
раннего детства. Психолого-педагогические исследования показали, что детям дошкольного возраста
могут быть доступны знания о некоторых событиях
истории, фактах географии, культуры и искусства,
если они преподнесены в доступной форме, затрагивают чувства, вызывают интерес, т. е. детям дошкольного возраста доступны занятия краеведением. Педагогические условия для направления
патриотического воспитания должны создаваться
уже в дошкольных образовательных учреждениях.
Патриотическое воспитание сегодня является многоаспектным понятием включающим элементы
экологического образования, краеведения, истории, обществознания и др.. Для дошкольных образовательных организаций (в дальнейшем ДОУ)
наиболее эффективны направления экологического
образования и краеведческая работа. Что же такое
краеведение? Это совокупность знаний об истории,
экономике, природе, быту, культуре того или иного
края. «Край» - понятие условное и зависит от того,
кто и с какой целью его изучает. Это может быть и
город, и район, и улица, т. е. то, что нас окружает.
Для малыша это, прежде всего, родной дом, детский сад, улица, город. Это природа, люди, дома,
окружающие их, которые они видят повседневно. К
основным задачам краеведческой работы в ДОУ
можно отнести следующие: формирование представления о Родине как месте, где человек родился
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и страны, где он живет; воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее,
восхищение ее красотой; развитие у дошкольников
способности эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира; воспитание потребности
узнавать о культурных и природных ценностях родного края, беречь и охранять их; воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам; расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. Дети начинают понимать, что
состояние родного города зависит от отношения к
нему жителей.
В разное время в понятие «краеведение» вкладывалось различное содержание. В 20-х годах ХХ
века оно рассматривалось как «метод синтетического изучения какой-либо определенной, выделяемой по административным, политическим или хозяйственным признакам относительно небольшой
территории». В 30-х годах краеведение определялось как «общественное движение, объединяющее
местное трудовое население, активно участвующее
в соцстроительстве своего края на основе всестороннего его изучения». А. С. Барков считал, что
«краеведение есть комплекс научных дисциплин,
различных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей совокупности к
научному и всестороннему познанию края в интересах социалистического строительства». Краеведением занимаются историки, естествоиспытатели,
специалисты языка и литературы, архитекторы, работники искусств. Поэтому современное краеведение бывает разных типов: историческое, географическое, топонимическое, биологическое, литературное, этническое, экологическое и др. Мезенцев
А.Л. отмечает, что в духовно-нравственном развитии личности, в патриотическом воспитании особое
место занимает знание истории своей страны, своей
малой родины [4]. Сам термин «краеведение» означает, что изучается небольшая территория, определяемая понятием «родной край» или «малая родина».
С чего начинается Родина для ребенка? С места, где он родился- его «малой родины», с красоты
природы, которая его окружает, с семьи, которая
живет рядом. Любовь к Родине, патриотические
чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлении об окружающем его мире, об истории и традициях русского или коренного народа, о жизни страны, о
труде людей и о родной природе, уважения к родному дому, детскому саду, улице, на которой он живет, к родному городу или селу, уважение к защитникам Отечества одержавшим победу в Великой
Отечественной войне. Любовь ребенка к Родине характеризуется яркой эмоциональной окрашенностью: красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству. Понимание и
чувственные влечения могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками красоту. Высокие чувства любви к Родине,
преклонение перед памятью о тех, кто отдал за нее
жизнь, не возникают сами по себе в сердцах наших
детей, их надо пробуждать.
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В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие. В
содержании двух образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» определено содержание по организации образовательного процесса в направлении
краеведения. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; ‒ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; ‒ развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной
образовательной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества [5].
Что же такое краеведение? Это совокупность
знаний об истории, экономике, природе, быту,
культуре того или иного края. «Край» - понятие
условное и зависит от того, кто и с какой целью его
изучает. Это может быть и город, и район, и улица,
т. е. то, что нас окружает. Для малыша это, прежде
всего, родной дом, детский сад, улица, город, объекты природы, которые они видят повседневно. К
основным задачам краеведческой работы в ДОУ
можно отнести, во-первых формирование представления о Родине как месте, где человек родился
и страны, где он живет. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее,
восхищение ее красотой. Во - вторых развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира. Воспитание
потребности узнавать о культурных и природных
ценностях родного края, беречь и охранять их. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. Дети начинают
понимать, что состояние родного города зависит от
отношения к нему жителей. В соответствии с
ФГОС ДО содержание должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования
детей (далее — образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. В содержании двух образовательных областей «Социально-коммуникативное разви-
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тие» и «Познавательное развитие» определено содержание по организации образовательного процесса в направлении краеведения. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; ‒ развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; ‒ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в дошкольной образовательной организации; ‒
формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; ‒ формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; ‒ формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; ‒ формирование
первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира [6].
Методы и технологии работы в этом направлении разнообразны: беседы (Приморский край у
моря ты живёшь и др.), викторины краеведческой
направленности, прогулки, экскурсии, наблюдения
за представителями древесной растительности
Приморского края используя принцип самый, самый (самый большой – сосна кедровая, самый ранний – горицвет амурский, самый полезный – женьшень и др.), чтение литературы отражающею особенности природы Приморья (рассказы о тигре,
белке литяге и др). Использование происведений
изобразительного искусства краеведческой направленности позволяет расширить познавательный интерес к малой родине, например рассматривание
картин Дальневосточного пейзажа или отражающих бытовые сцены коренных народов Приморья и
Приамурья (иллюстрации Павлишина Г.Д. рис 1).

Рис. 1 иллюстрация Павлишина Г.Д. «Амурские сказки»
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному городу (селу), способствующих
проявлению познавательного интереса: чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного
края; просмотр фото и видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения; рассматривание книг, слушание историй, рисование и
конструирование; рассказывание детям сюжетных

истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением
их функций; использование плоскостного моделирования архитектурных сооружений и их частей
(например, крепости, площади) [4].
Для детей среднего и старшего дошкольного
возраста познавательным будет рассмотрение примеров обычаев коренных народов Приморья и Приамурья. Также познавательным является применение элементов знаний по этноэкологии, демонстрирующих жизненно важную зависимость коренных
народов от среды обитания [2]. Принято считать,
что обычаи есть форма отражения особенностей
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жизни народа в различных сферах его деятельности: политической, производственной, бытовой, религиозной, нравственной и т.д. В них находят свое
выражение и воплощение нравы общества, т.е.
определенные нормы поведения, тяготеющие к моральным установкам людей и имеющие силу естественного закона. «Любовь, дружба, жалость столь
же естественны для человека, как и чувство справедливости или несправедливости. Эти чувства не
имеют никакого смысла вне жизни сообща. Человечность подразумевает человеческие отношения»,
– отмечает Ф. Бенетон [1, с. 25].
Эффективным методом работы является игровое моделирование. Это метод направленный на решение проблемы в воображаемой ситуации, моделирующей реальную атмосферу. Это позволяет ребенку стать активным участником решения
познавательной задачи, вызывая активность за счет
проживания игровой ситуации. Например, для того
чтобы повысить заинтересованность детей городскими достопримечательностями используется игровое моделирование: «Давайте закроем глаза и
представим, что мы оказались в парке. Вокруг нас
высокие ели. Откройте глаза (На экране слайд –
тайга Приморья). Как Вы думаете, ели, изображенные на этой картине, – молодые или старые? Как
можно об этом узнать? Давайте представим, что мы
идем между деревьями. Какие звуки мы слышим
под ногами? Какой запах, мы ощущаем? Мы идем
и смотрим на стволы деревьев. И вдруг... нам открывается место, где стоит каменная черепаха.
Таким образом, для детей дошкольного возраста патриотическое воспитание должно начинаться с краеведческой работы. Методы и формы
при этом наиболее эффективны активные или позволяющие воздействовать на эмоциональную
сферу ребенка.
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Анотація
Проведено теоретичне та емпіричне дослідження мотиваційного компоненту мотиваційно-ціннісної
сфери особистості студентів інженерно-педагогічних спеціальностей із низькою академічною успішністю.
Наводяться рекомендації щодо врахування особливостей мотиваційного компоненту мотиваційно-ціннісної сфери особистості студентів інженерно-педагогічних спеціальностей із низькою академічною успішністю у начальному процесі.
Abstract
A theoretical and empirical study of the motivational component of the motivational and value sphere of the
personality of students of engineering and pedagogical specialties with low academic performance was conducted.
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Recommendations are given on taking into account the peculiarities of the motivational component of the motivational and value sphere of the personality of students of engineering and pedagogical specialties with low academic
performance in the educational process.
Ключові слова: мотиваційно-ціннісна сфера особистості майбутнього інженера-педагога, навчальна
мотивація, особливості мотиваційної сфери студентів інженерно-педагогічних спеціальностей із низькою
академічною успішністю.
Keywords: motivational and value sphere of the personality of the future engineer-teacher, educational motivation, peculiarities of the motivational sphere of engineering and pedagogical students with low academic performance.
Актуальність дослідження та постановка
проблеми. Розвиток вищої освіти в Україні характеризується підвищенням вимог до професійної
підготовки спеціалістів усіх галузей, що передбачає
необхідність нового погляду на проблему формування у майбутніх фахівців таких особливостей мотиваційно-ціннісної сфери, які б сприяли їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Сучасна система освіти покладає на студента
весь тягар відповідальності за власний рівень знань
і прагнень в ході навчального процесу, а значить,
посилається на систему внутрішньої мотивації студента, яка формується ще до вступу до навчального
закладу вищої освіти.
Проблема професійної мотивації на сьогодні
набуває особливого значення. Саме в ній специфічно описуються основні моменти взаємодії індивіда та суспільства, в якому освітній процес набуває
пріоритетного значення.
На сьогодні існує достатньо представлений
пласт досліджень мотивації.
Але практично відсутні дослідження, в яких
комплексно вивчаються особливості становлення
мотиваційної сфери студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.
Разом із тим, саме на майбутніх інженерів-педагогів покладене важливе завдання забезпечення
ефективної професійної підготовки майбутніх спеціалістів інженерно-технічних спеціальностей,
яких так потребує наша держава.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою розв’язання проблеми становлення мотиваційної сфери студентів інженерно-педагогічних спеціальностей є науковий доробок вітчизняних дослідників Г.О. Балла, М. Й.
Боришевського, О. К. Дусавицького, Г.С. Костюка,
С.Д. Максименка, В. А. Семіченко, О. В. Скріпченка (види та генезис мотивів, функції мотивів у детермінації життєдіяльності людини, особливості
структури мотиваційної сфери особистості, мотиваційні основи професійної діяльності); О. Л. Афанасенкової, Н. А. Башкаєвої, А. Г. Бугрименко, М.
В. Буянової, А. О. Вербицького, Т. О. Гордєєвої, Е.
Л. Десі, Т. Д. Дубовицької, Р. Г. Зверєвої, Є. П. Ільїна, С. М. Кетько, О. Ю. Кондратьєвої, М. В. Овчиннікова, С. О. Пакуліної, Р. М. Райана, О. А. Чаденкова, В. Е. Чудновського (розкривається зміст поняття навчальної мотивації, визначаються чинники
її формування); К. О. Абульханової-Славської, Б. Г.
Ананьєва, Н. О. Антонової, Л. Г. Будинайте, Н. А.
Буравльової, О. О. Кроніка, О. М. Леонтьєва, Г.
Олпорта, М. Рокича, О. А. Самотаєвої, В. В. Шпунтової, В. О. Ядова (проблема ціннісних орієнтацій

особистості) та ін.
Формування цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження особливостей
мотиваційного компоненту мотиваційно-ціннісної
сфери особистості студентів інженерно-педагогічних спеціальностей із низькою академічною успішністю.
Виклад основного матеріалу. Мотивація як
рушійна сила поведінки та діяльності людини посідає провідне місце в структурі особистості, пронизуючи всі її структурні утворення: спрямованість,
характер, емоції, здібності, психічні процеси тощо.
На сучасному етапі розвитку психологічної науки дослідження мотиваційної сфери розглядаються в контексті різних наукових напрямків.
Вивчаючи питання класифікації мотивів, можна помітити, що єдиної класифікації не існує. Класифікацій мотивів стільки, скільки існує підстав
для їх класифікації. Існують різні підходи до визначення мотиваційної сфери особистості, розуміння її
структури, змісту, динаміки, механізмів.
Це доводить багатогранність і складність даної
проблеми.
Особливості становлення майбутніх інженерів
досліджували: О.Ю. Дороніна, Н.Ю. Ігнатова, Е. Н.
Ломакіна та інші.
Становлення майбутніх педагогів досліджували: О.А. Абдулліна, З.М. Мірошник, О. Г. Солодухова та інші.
Проведений теоретичний аналіз дозволив зробити висновок, що сутність інженерних спеціальностей полягає у спрямованості на моральні цінності, себе, справу та завдання, а педагогів – альтруїстичні цінності, спрямованість на інших.
Становлення мотиваційної сфери студентів інженерно-педагогічних спеціальностей має розглядатись через призму особливостей розвитку особистості студента в контексті його провідної діяльності.
Згідно з специфіки нашого дослідження розглянемо особливості майбутніх інженерів-педагогів.
Розглянемо підходи до визначення поняття
«інженер-педагог». Його еволюція починається з
кінця 20-х рр. XX сторіччя. На окремих етапах розвитку інженерно-педагогічної освіти для позначення викладачів теоретичних, політехнічних і спеціальних дисциплін використовувалися також найменування „агропедагог” (з початку XX ст.),
«технопедагог» (у 1920 рр.), «інженер-педагог» (кінець 20-х – початок 30-х років XX ст.), «інженервикладач» (1960–70 рр.), «педагог-дизайнер», «гірничий інженер-педагог» та ін. (1980-ті – середина
90-х років).
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Сутність поняття «інженер-педагог» характеризується вченими у різних аспектах. Семантичний
аналіз цього поняття вперше проведено Е. Зеєром,
який показав, що поєднання двох ключових слів
веде до утворення нового за змістом поняття. Інженер-педагог – є особистість яка поєднує в собі якості інженера та педагога, отже має складну особистісну структуру [1, с. 16].
На думку А. Ганопольського [2, с. 43-44] у 20
– 30-і роки ХХ ст. поширеною була думка, що «інженер-педагог» – перш за все інженер певної спеціальності, якому необхідно дати додаткову психолого-педагогічну підготовку у вигляді «надбудови»
над інженерною основою.
До такої ж думки схилявся М. Рубінштейн,
який уважав, що інженер-педагог повинен бути
«просвітителем» (носієм
загальнокультурних
знань), учителем (викладачем), вихователем, організатором; разом із тим, він повинен не «поривати
зв’язку з виробництвом», «виконувати суспільнопедагогічну місію» [3, с. 25-27].
Близька такої позиції точка зору С. Купідонова, який вважав, що інженер-педагог повинен
мати в першу чергу спеціальні й загальнотехнічні
знання в обсязі вищої школи, а також стаж роботи
на виробництві: «На додаток до них потрібна спеціальна педагогічна підготовка. Викладач індустріальної школи повинен бути не тільки інженером,
але й педагогом» [4, с. 49].
У 1970 – 90-і рр. поняття інженер-педагог використовувалося для позначення й характеристики
фахівця, який здійснює педагогічну, навчально-виробничу та організаційно-методичну діяльність із
професійної підготовки спеціалістів, які навчаються за однією з галузей виробництва в системі
профтехосвіти, і кваліфікованих робітників на виробництві.
Тим не менш розкид думок, підходів, акцентів
був достатньо великим.
На думку Л. Чикваїдзе, «інженер-педагог» –
фахівець-педагог, якому необхідно дати відповідну
інженерну підготовку без будь-якої фахової спеціалізації [5]. О. Маленко вважає, що «поняття «інженер-педагог» – це гармонійне поєднання суспільних, загальнонаукових, інженерних, психолого-педагогічних і методологічних компонентів» [6, с.
51].
А. Сейтешев відзначає, що «це – не поліпрофесія, це – не дві спеціальності і не два паралельні цикли підготовки, а монопрофесія, що є органічним
сплавом інженерної і педагогічної освіти, які взаємно проникають одна в одну, та відповідає об’єктивним потребам сучасних професійно-технічних
училищ у якісно нових інженерно-педагогічних кадрах» [7, с. 74].
Є. Зеєр подає таке визначення професії: «інженер-педагог – фахівець із вищою освітою, який
здійснює педагогічну, навчально-виробничу й організаційно-методичну діяльність із професійної
підготовки майбутніх фахівців в одній із галузей
виробництва в системі профтехосвіти, а також кваліфікованих робітників на виробництві. Його хара-
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ктеризує широкий педагогічний профіль, він здатний виконувати функції майстра виробничого навчання й викладача профтехциклу, а також суміщати
ці функції» [1, с. 47].
Сучасне тлумачення терміна «інженер-педагог» в Україні трактується Н. Брюхановою у двох
значеннях: «Перше значення – більш розмовне, широке і вказує на викладача професійно орієнтованих
чи спеціальних дисциплін у системі професійної
освіти або вищої освіти, яку надають заклади І – ІІ
рівнів акредитації (технікуми, коледжі). При цьому
не є принциповим, саме для учнів яких спеціальностей викладаються зазначені дисципліни: спеціальностей технічної, медичної, сільськогосподарської,
економічної галузі тощо. Друге розуміння терміна
«інженер-педагог» – як кваліфікації, що дає її власнику право викладати професійно орієнтовані чи
спеціальні дисципліни в системі професійно-технічної освіти або вищої освіти, яку надають заклади І
– ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі) для учнів спеціальностей, які пов’язані з промисловою галуззю» [8, с. 46].
Професійна підготовка інженерів-педагогів
включає дві складові – професійно-інженерну та
професійно-педагогічну (О. Е. Коваленко).
Таким чином, інженер-педагог – це особистість, яка поєднує у собі специфічні інженерні (в залежності від спеціальності) та педагогічні знання.
Для ефективного виконання професійної діяльності інженер-педагог повинен володіти певними
професійно-важливими якостями, а також бути професійно компетентним.
Проведений теоретичний аналіз дозволив зробити висновок, що професійна компетентність інженерів-педагогів включає мотиваційну сферу.
Мотиваційна сфера особистості інженера-педагога визначається особливими вимогами до його
діяльності.
Л. З. Тархан, розглядаючи професійну компетентність інженера-педагога зазначає, що це якісна
характеристика ступеня оволодіння педагогом професійною діяльністю, обумовлена глибоким знанням властивостей перетворюваних предметів праці,
вільним володінням засобами виробництва і навчання, здатністю здійснювати складні види дій [9].
Студентство – це особлива соціальна група,
яка формується з різних верств суспільства і характеризується особливими умовами життя, праці і побуту, певним статусом і морально-психологічними
властивостями.
Для даної соціальної групи набуття знань та
професійна підготовка є головним і в більшості випадків єдиним заняттям [10].
Провідна діяльність студентського віку – навчально-професійна (Б. Г. Ананьєв, О. Ф. Рибалко).
Для нашого дослідження важливо розглянути
механізми мотивації досягнення у навчанні студентів.
Мотивації навчання студентів присвячені дослідження таких вчених: О. Л. Афанасенкової, Н. А.
Башкаєвої, А. Г. Бугрименко, М. В. Буянової, А. О.
Вербицького, Т. О. Гордєєвої, Е. Л. Десі, Т. Д. Дубовицької, Р. Г. Зверєвої, Є. П. Ільїна, С. М. Кетько,
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О. Ю. Кондратьєвої, М. В. Овчіннікова, С. О. Пакуліної, Р. М. Райана, О. А. Чаденкова, В. Е.Чудновського та ін.
Теоретичний аналіз показав, що навчальна мотивація визначається як певний вид мотивації,
включений в діяльність навчання. На її формування
впливають наступні чинники: специфіка освітньої
системи; особливості освітнього процесу; суб’єктивні особливості студентів; суб’єктивні особливості
педагога і система його стосунків зі студентами;
специфіка навчальних предметів.
Навчальна діяльність має зовнішню структуру,
яка складається з таких основних компонентів, як:
мотивація; навчальні завдання в певних ситуаціях в
різній формі завдань; навчальні дії; контроль, який
переходить в самоконтроль; оцінка, яка переходить
в самооцінку. Кожному з компонентів структури
цієї діяльності властиві свої особливості.
Важливість вирішення проблеми мотивації навчальної діяльності залежить від того, що мотивація навчання є суттєво необхідною для ефективного
здійснення навчального процесу. Відомо, що саме
негативне або байдуже ставлення до навчання може
бути причиною низької успішності або неуспішності учня.
Розглядаючи проблему низької успішності
студентів, можна виділити кілька основних причин
цього явища:
1) проблема адаптації та звикання до нової форми навчання;
2) можливі проблеми з однокурсниками;
3) великий вибір предметів;
4) зниження мотивації;
5) спроба поєднати роботу з навчанням.
Діагностика та корекція мотивації навчання як
основа вирішення проблеми мотивації навчання є
нагальним завданням психологів.
Проблема полягає в тому, щоб знайти такі методи педагогічного впливу, які не тільки найкращим чином мотивували б цю особистість, а й сприяли б максимальному її розвитку, дозріванню і реалізації. Однією з причин слабкого розвитку
мотивації навчання є також ігнорування індивідуально-психологічних властивостей учнів [10].
Для вирішення поставлених у роботі завдань
використовувався комплекс методів, до якого увійшли: теоретичні методи дослідження – теоретичний аналіз, систематизація, узагальнення, класифікація наукових даних щодо особливостей мотиваційного компоненту мотиваційно-ціннісної сфери
особистості студентів інженерно-педагогічних спеціальностей із низькою академічною успішністю;
емпіричні методи дослідження – діагностика мотивації учнів М. В. Матюхіної і шкала Д. Крауна та Д.
Марлоу «Мотивація схвалення».
Висновки. Аналіз результатів вивчення мотиваційної сфери студентів показав, що у студентів
провідним виступає мотив самовизначення і самовдосконалення (86%), що, можливо, пояснюється
пошуком студентом власного «Я». На другому місці, за ступенем вираження, перебуває мотив досягнення успіху (68%), що, ймовірно, пов’язано з бажанням студента довести власну силу і значущість
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у реальному світі. Далі йдуть навчально-пізнавальний мотив змісту навчання (37%) і мотив обов’язку
та відповідальності (26%) на 4-му місці. Далі,
майже в рівних співвідношеннях (13-11%), розташовуються мотиви афіліації, комунікативні мотиви, мотив творчої самореалізації, навчально-пізнавальні мотиви процесом навчання і мотив престижу. Найменш вираженим виявився мотив
благополуччя (7%). Розмитість вираження більшості мотивів дозволяє зробити припущення про незавершеність становлення мотиваційної сфери сучасної студентської молоді.
Аналіз структури мотивації в групах студентів
із різним рівнем успішності показав як схожість,
так і відмінність у мотиваційній структурі студентів із різним рівнем успішності.
Подібність проявляється в переважанні мотивів самовизначення і досягнення успіху в обох групах, і однаково низькому вираженні комунікативних мотивів, мотиву престижу і благополуччя.
Відмінності видно в переважанні деяких мотивів. У студентів із високим рівнем успішності більш
виражений мотив досягнення успіху і самовизначення, у студентів із низьким рівнем успішності –
мотиви до творчої самореалізації і до навчального
процесу.
Таким чином, можна припустити, що мотиваційна сфера студентів із високим рівнем успішності
ширше, ніж у однолітків із низькою успішністю, за
рахунок приєднання творчості і процесу навчання в
структуру мотивації.
Результати порівняння процентних співвідношень мотивів у групах студентів із різним рівнем
успішності:
У підгрупі студентів із низьким рівнем успішності були виявлені достовірно значущі відмінності
за ступенем вираження мотиву самовизначення і
самовдосконалення (φ=1,67 при p≤0,05), мотиву досягнення успіху (φ=1,7 при p≤0,05), мотиву афіліації (φ=3,85 при p≤0,01) і мотиву престижу (φ=3,1
при p≤0,01). У студентів із високим рівнем успішності були виявлені достовірно значущі відмінності
за ступенем вираження мотиву до процесу навчання (φ=2,91 при p≤0,01).
Аналізуючи отримані дані, можна припустити,
що студенти, які навчаються на високі оцінки,
більш активно підходять до процесу навчання, вміщуючи її в структуру мотивації. Слабкі студенти,
мабуть, прагнуть до самореалізації та престижу не
завдяки досягненню результатів навчання, а через
соціальне схвалення і систему міжособистісної взаємодії.
Аналіз структури мотивації юнаків і дівчат із
низьким рівнем успішності показав як схожість, так
і відмінність мотиваційної структури юнаків і дівчат.
Подібність проявляється в переважанні мотиву
самовизначення, досягнення успіху і навчально-пізнавального (змістом навчання) над іншими мотивами всередині обох підгруп. Крім того, мотиви досягнення успіху, пізнання змісту навчання виражені однаковою мірою, як у юнаків, так і у дівчат.
Відмінності мотиваційної сфери проявляються
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в більшому вираженні мотивів самовизначення і
досягнення успіху у юнаків, у порівнянні з дівчатами, у яких більш виражені мотиви творчої самореалізації і мотивація до навчального процесу.
Аналізуючи отримані дані, можна припустити,
що дівчата, перебуваючи на стадії самореалізації,
більш орієнтовані на процес, який намагаються зробити максимально приємним, незалежно від результату.
Юнаки, зі свого боку, прагнучи до самовдосконалення, можливо, шукають способи реалізувати
себе в більш конкретних сферах діяльності.
У ході проведення математичного аналізу, не
було встановлено достовірно-значущих відмінностей між показниками мотивації схвалення. Це свідчить про відсутність зв’язку між схваленням як соціально-психологічним феноменом і успішністю
студента.
У ході математичного аналізу було встановлено переважання показників мотивації схвалення
у слабких у навчанні дівчат у порівнянні з підгрупою слабких юнаків (t = 3,17 при p≤0,01).
Такі показники свідчать про те, що при низькій
успішності у юнаків і дівчат по-різному проявляється мотивація схвалення. Дівчина більше потребує схвалення, ніж юнак, і в результаті менше часу
присвячує навчанню, витрачаючи його на соціальні
контакти.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема и описывается опыт использования в образовательном процессе
инновационных игровых трендов для развития интеллектуального и творческого потенциала человека;
описаны краткие характеристики игровых новаций и осуществляется критический анализ «новизны» современных трендов. Автор предлагает своё видение образовательных квестов, и актуализирует проблему
обучения самих педагогов вузов игротехнической компетентности и инновационным ролям, без которых
эффективно проводить новые игровые форматы невозможно.

40

Znanstvena misel journal №30/2019

Abstract
The article deals with the problem of the use in the educational process of innovative gaming trends for the
development of intellectual and creative potential of the human person; Describes the characteristics of game
innovation and critical analysis is carried out by the novelty of modern trends. The author offers her educational
vision quests and actualizes the problem of teaching professors of themselves igrotehnicheskoj competence and
innovative roles, without which effective new gaming formats impossible.
Ключевые слова: игровые тренды, геймсторминг, форсайт-технология, воркшоп, эскейп-рум, образовательный квест, модератор, фасилитатор, ментор, игротехник.
Keywords: gaming trends, gejmstorming, Forsythe Technology, workshop, escape room, educational quest,
moderator, facilitator, mentor, igrotehnik.
Problem statement. Modern society is considered to be a society of global changes, great changes,
constant creative evolution and human intelligence, as
well as the results of its heuristic and creative activities,
which are influenced by mechanisms that combine both
macro (social – strategies, concepts and ideas that meet
any needs of society) and micro (individual factors –
the personal potential of a person that allows you to create innovations), sometimes completely unexpected
and unpredictable, and often radically new. From the
above it is obvious that the pace of development of
modern society depends not only on the key representatives of the country in all systems of science, technology and professional activity, but also on the creative
efforts of each individual, its potential and natural abilities, which it has and how it is implemented in practice.
Thus, globalization voluntarily or unwittingly
stimulates the activity of the individual, actualizes the
need for its innovative preparation for the future, and in
this regard puts fundamentally new educational, educational and developmental goals and objectives for the
entire education system, both school, secondary special
and higher. Among the goals and objectives of the educational policy of the entire world community, the
most important is the use of the intellectual potential of
the individual, as well as the development of strategies
for the intensive acquisition of knowledge and the development of professional and vital practical skills [1,
p. 284].
Main content. The intensification of these processes, carried out with the help of various interactive
technologies and innovative trends, which have become very widespread in recent years, was the answer
to the tasks set in the education system, as well as in the
organization of leisure activities, especially for young
people and adolescents. In that today only not play.
This, for example, hamstring (from the English. game
- game), combining short game formats and brainstorming, have already been sufficiently developed and
known, for example, in the IT environment, under the
brand "forest forms", but it is not much different from
the traditional role-playing games and brainstorming,
which are implemented in the educational process for
many decades. Foresight technology (from the English. foresight – a look into the future, foresight), involving not only forecasting, but to a greater extent, design, as a result of the interactive interaction participants should get an action plan on how to bring the
desired future, and answer the questions: "what should
be done?"and what trends (trends) in the future will become dominant, and which will come to naught. Undoubtedly, this is a real practical tool for changing the

future, giving the opportunity to answer, including the
question: what events, technologies will become decisive in changing the social, economic, political aspects
in the sphere of the state, business, politics and other
spaces. However, as the analysis shows this practice
carried out a foresight session, unfortunately, no different from the widespread discussion and debate, where,
as a rule, more controversy and debate in terms of the
ill-managed debate, rather than generating ideas and
creativity. In our opinion, this is due to the fact that
many organizers are not ready for innovative technologies, do not possess the relevant competencies (moderators, facilitators, speakers) and only use new names to
meet new requirements.
In recent years, more and more often used workshops, which are group workshops on specific topics or
analysis of a specific situation, where each participant
demonstrates its technology to solve a problem. In fact,
this technology is not new in content, as in the educational process in the preparation of managers, we are
widely practiced such game formats as game design,
innovative, simulation and search and testing games,
technology "world cafe", Japanese training technology
to solve problems, such as: K-Jay, rings; or the technique of reflective thinking by John Dewey, based on
which complex problems are analyzed, tasks are formulated, ideas are generated and group decisions are
made, culminating in the development and presentation
of projects [2].
Among the innovative gaming trends that develop
the intellectual and creative abilities of the participants,
the most popular in recent decades were escape rooms,
including demo quests and quest laboratories as well as
a variety of educational quests (from the English. guest
– search). It is known that in Russia there is a boom in
the opening and popularity of quest rooms since 2013,
they are held in large cities, provinces, villages with
original ideas and conditions of the game. Today, most
often the game in the quest rooms is built around the
task of "get out of the room in a certain time" in different variations. And the Internet is spreading information that the quest room – a relatively new kind of
intellectual entertainment, where players solve logic
problems, puzzles, limited time, space or other conditions.
Without denying the importance of this format, we
consider it necessary to note that in fact quests – is
transformed and filled with modern gaming techniques
and techniques intensive technology, which is called
"Information maze", widely used in the country in the
80-ies and described in Russian literature [3]. At the
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same time, practice shows that modern quests are in demand among young people, but today in the implementation of such paid services for the organization of
youth leisure, unfortunately, very serious mistakes are
made, both in scenario approaches and in the organization of these gaming technologies, when safety rules
are violated, including fire, when unacceptable exercises are included in the tasks, for example, to grab lips
and pull apples out of the toilet filled with water, and
similar tricks are unacceptable both ethically and medically.
At the same time, it is important to note that today
in the training system such educational quests have
been updated, which, indeed, when they are created and
reasonably used, are very useful and positively affect
the motivation of both students and trainees, they are
widely in demand in the organization of cognitive leisure. This is because such quests are often developed
by the trainees themselves, as independent or group creative projects, which indicate a multi-step game that requires the participant to solve mental problems to advance through the story. For example, students of specialization "Additional education" develop in a small
group of 3 people such educational quests as: "Methodical study for teachers", "knowledge Management in
the system TO: techniques and methods of processing
and dissemination of information", "Secrets of the Palace of education at the Sink" Career path reservist for
the position", etc., and recently, together with the employees of the Russian Museum, students have developed and conducted a quest for wheelchair users, which
allowed them to learn the stories associated with historical heroes, reflected in painting and sculpture, and
meet great artists.
Such quests are undoubtedly useful, as they allow
you to organize the research activities of students in a
special way, allowing you to independently search for
information on the specified addresses, or sources, or
other objects, as well as people, tasks and more. Educational quest – is a simulated problem situation, implementing educational, developmental and game goals
and objectives, different from the traditional training,
first of all, a variety of interesting subjects of role-playing games and trainings, puzzles, puzzles and exercises
related to the need to use intelligence, mysledeyatelnost
and creativity, as well as a variety of information resources. It is also important that such quests can be carried out both offline and online. For example, in the audience, in the Museum, inside buildings, in parks,
quests on the ground (urban orientation - "running
city") as well as specially designed quests with the
search for caches (geocaching) and with a variety of environmental, geographical and local history elements
and tasks. It is believed that the structure of the educational quest combines generally accepted for research
sequence:
➢ introduction, which prescribes the purpose,
plot, scenario, problem situation and role;
➢ a variety of tasks and exercises, as well as a
route map or stages, questions to be answered and roleplaying tasks;
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➢ procedures, assignments, and rules, regulations, penalties for violation and bonuses that promote
the right actions;
➢ completion, involving the evaluation of results,
identification of winners, the announcement of results
and awards.
When summing up the results of the quests in the
educational process is usually carried out "debriefing",
which analyzes the errors in the tasks themselves and
the difficulties of solving problems by the participants
of the game, their causes, as well as successful and effective techniques and proposed solutions. During the
development of the quest, the teacher carries out scaffolding, that is, soft support for the creative and intellectual activity of the student, introducing him to the
mental ladder and different technologies for problematization and goal-setting; and then, in the process of
quest implementation - mentoring, manifested in the relationship between the mentor (experienced teacher)
and the mentee (beginner), when the mentor voluntarily
shares his experience and knowledge, and the mentee
develops his professional skills and is looking for creative solutions to problems in the implementation of the
game project.
Educational quest is usually carried out according
to a clear scenario, in small groups of 5-7 people, usually takes 60 minutes, in a situation of creative and
friendly atmosphere.
Sometimes in quest added entertainers-actors, the
mission of which is to hinder or to help, they can act
out scenes, and otherwise affect gameplay. The inclusion of actors can be in the process game suddenly (i.e.
being achieved wow-effect) or on scenario. In expanded the classic quest is actually added physical participation players. The game of "hide and seek" from
the participants of the game, crawling on ventilation,
moving weights, "shooting" (usually with the help of
laser-tag light pistols) and other physical exercises that
can be encountered during the game, including "rope
exercises" that are used in team building trainings. Finally, the so-called "in a dream" quests are also practiced, which include all of the above, but participants
play with blindfolded or dense headphones that do not
miss the sound, or both together. For certain communicative purposes, such as developing non-verbal communication skills or using sensory channels, such
quests can also be interesting and useful.
Innovative game projects are implemented, as a
rule, after studying any topic or several topics, performing the functions of developing character, training control and assessment of students ' knowledge. Experts
note that the advantages of such technologies are that
they cause intellectual activity of students, require creative approaches and take place in an unusual, unconventional environment. Such a change in the usual situation is appropriate, because it creates an atmosphere
of celebration, that is, joyful learning ("edutainment",
as digital content that combines educational and entertainment elements and provides at the same time informing the audience with a fairly lightweight or fascinating analysis of events) [4]. Such educational quests
are also implemented with the indispensable use of
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computer and video equipment; organization of exhibitions, creation of booklets, design of stands and demonstrations on the basis of presentations on the technology
"Pecha-Kuch" [5, p. 127].
Naturally, innovative classes are more popular
with students because of their unusual design, methods
of organization and conduct, lack of rigid structure, the
availability of conditions for self-realization, etc.
Therefore, such classes, of course, should be in the Arsenal of each teacher. However, as the teaching practice
shows, they should not prevail in the overall structure
of training, the teacher needs to determine the relationship and consistency of the use of interactive and creative non-traditional technologies and new formats in
their work [6, p. 232].
Summary. Thus, in innovative gaming trends, the
main goals are to develop the intellectual and creative
potential of students. To this end, the attention of teachers focuses on the development of creative imagination
and abilities, imagination, generating ideas and other
skills and qualities of students necessary for their selfdevelopment and self-improvement, to master the
meta-skills in their professional activities. Creative
game education promotes active involvement of students in the educational process, increases motivation
to learn, develops analytical skills of working with information, contributes to the introduction to research
and development of creative potential of the individual.
At the same time, the use of the described modern
trends in the educational process requires new competencies from the teachers themselves, for example,
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game engineering, copywriting, presentation, as well as
psychological readiness, knowledge and skills to perform new roles: facilitator, moderator, mentor, speaker,
game engineer, etc. Innovation, ability to develop, analytical and research potential and the need to constantly
update their knowledge, skills and abilities are now the
key competencies of the teachers themselves.
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Abstract
The article describes: subjective and objective moments of learning, changes in the state of the body under
the influence of living during training, symptoms of overwork in the process of work, as well as performance and
the impact of various factors on it.
Keywords: Efficiency, performance; fatigue; overwork, students; physical exercises; physical activity; mental activity
At a young age, a person is most adapted for physical and mental activity. The abilities of a young organism provide an opportunity to study more educational
material than adults, and then use it for professional activities.
In this period of life (from 16 to 25 years), maximum human performance is achieved. In any period of
human life, efficiency is supported by the influence of
not only internal, but also external factors. They can
also affect the student in the aggregate, increasing or
decreasing performance.

These factors can be divided into several categories:
 Mental - state of mind, motivation, stress
 Physiological - nutrition, physical form (endurance), a rational amount of sleep
 External - the interior of the workplace, the degree of air pollution, relationships in the team
Efficiency — the potential probability of an individual to perform physical or mental activity at a stable
level of performance, during a certain time period while
maintaining consciousness of activity.
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The term efficiency has several interpretations,
such as:
 Ultimate body endurance
 Human capacity to perform certain activities
at the same level of quality and reliability
Numerous studies in the field performance of experienced and novice employees show that the more
work experience a person has, the higher his working
capacity, compared with beginners in the same field of
activity. And it was also proved that physical activity is
much weaker supported by external factors, as opposed
to internal ones. The mental activity of an individual is
directly dependent on his professional training and is
less susceptible to impairment of working capacity,
subject to the use of physical culture methods, such as
outdoor activities and gym to perform exercises.
Physical and mental performance of the person is
back associated with fatigue. It reduces all the functionality of the body and inhibits motivation. The capacity
of a person is the rate of accumulation of fatigue, type
of overwork and the properties of the recovery processes of the human body. But even with enough rest,
the effectiveness of action will decrease due to fatigue.
Physical fatigue occurs with physical overload in
the workplace and with a general load. This is due to
changes in the physical activity of the nerve endings
and exhaustion of the muscles.
Mental fatigue has unique features and recovery
methods when overloaded. When it sharply decreases
the memory, attention and mental activity of a person,
decreases the efficiency of all internal organs due to
overload of the nervous system. With too long and systematic mental activity, as well as ignoring the physical, there are functional changes in a person, such as:
 Possible occurrence of heart failure
 Decrease in endurance and physical qualities
of the person
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 Appearance of mental disorders in a person
and general weakening of the nervous system
Students' day is full of mental work, both in the
building of the university and outside it. As the data
show, students who live in dormitories, start to perform
homework late in the evening or even at night, often
lack sleep, especially during the preparation for exams
and tests. Systematic lack of sleep, eating of junk food,
as well as stress are the main undermining factors in the
field of student efficiency.
The most productive system of rest during mental
work among students is active rest or physical exercises
in sports houses that are available in higher educational
institutions. Rational physical labor allows you to relieve stress and increase stamina for intellectual activity. After the winter exams, the vacation reaches approximately one week, which gives students little time
to fully recover. With irrational rest from mental fatigue, the student has a high probability of being overwhelmed as much as possible at summer exams, reducing his potential academic results and grades.
When doing physical exercises, and most importantly, with constant training activities in sports, the
psychophysical properties of a person are positively enhanced. From the childhood they form personal qualities for a stable human performance.
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Анотація
Крос-культурність сучасного освітнього середовища спонукає до визначення основоположних принципів та методів його побудови, пошуку раціональних пошуків методів формування морально-духовної
складової особистості молодшого школяра. У статті автором з’ясовано та охарактеризовано методи та
принципи духовно-морального виховання учнів молодшого шкільного віку в умовах крос-культурного
простору.
У статті визначено, що духовно-моральний розвиток молодших школярів базується на кількох основних принципах – принцип поєднання високих вимог з повагою до особистості дитини; принцип відповідності особистих якостей вихователя вимогам, принцип виховання в колективі й через колектив; принцип
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індивідуального підходу, які обумовлюють і систему методів виховання – пояснювально-репродуктивні;
привчання і вправи; проблемно-ситуаційні; стимулювання; гальмування.
Abstract
Cross-culture of the modern educational environment induces the definition of its construction fundamental
principles, the search for rational search for methods of forming the moral and spiritual component of the personality of the primary school children. In the article the author finds out and describes the methods and principles of
spiritual and moral education of primary school age pupils in cross-cultural educational environment conditions.
The article states that the spiritual and moral upbringing of elementary school pupils is based on several basic
principles – the principle of the high demands combination of with respect to the child’s personality; the principle
of the correspondence of the personal qualities of the instructor to the requirements, the principle of education in
the team and through the team; the principle of an individual approach, which is determined by the system of
educational methods – explanatory-reproductive; training and exercises; problem-situational; stimulation; braking.
Ключові слова: молодші школярі, крос-культурний освітній простір, духовно-моральний складник
особистості, принципи виховання, методи виховання.
Keywords: primary school pupils, cross-cultural educational space, spiritual and moral component of the
personality, principles of education.
Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку перед українським суспільством постало
завдання – сформувати компетентну, творчу, соціально активну, а головне духовно-моральну особистість. Головним інструментом у цьому процесі є сучасна освіта, особливо її початкова ланка. Адже
саме в початковій школі закладається фундамент,
що забезпечує подальший всебічний і гармонічний
розвиток дитини в майбутньому.
Зараз освіта України зазнає суттєвих змін та
переживає реформи, ознаки яких єдині для всіх учасників навчально-виховного процесу: учителів, учнів та батьків. Тобто, вчитель має не лише забезпечити трансляцію знань, але й створити умови для
того щоб учень став людиною культури та носієм
загальнолюдських цінностей. Загальна система цінностей особистості включає в себе різні складники.
Зокрема, наукові цінності носять базовий характер,
набувають статусу теоретичних конструкторів; духовні цінності охоплюють не тільки емоційний
компонент, а й усвідомлену віру у вищу істоту, тотожну з самим етичним існуванням людини, невіддільним від сенсу людського буття; матеріальні
цінності можуть задовольняти життєві потреби та
інтереси людини; соціально-політичні цінності забезпечують позитивне ставлення людей до різних
об’єктів та станів соціально-політичного буття, уявлення про найбільш важливе та значуще у соціально політичній сфері. Саме ці цінності мають формуватися у дитини під час навчання, а отже, саме
до їх розвитку й має бути готовий майбутній педагог.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемі морально-духовного розвитку особистості молодшого школяра присвячені роботи
Беха І., Вознюка Н., Кравченко Н., Савчина М., Курко Б., Фейнер Ф., Хинку М. та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Організовуючи виховний процес
дітей молодшого шкільного віку сучасний вчитель
повинен брати до уваги високий рівень глобалізації
сучасного світу, його крос-культурність. Саме тому
важливо, щоб сучасний виховний процес був побудований на принципах, які дозволять зробити його
максимально ефективним.

Мета статті – з’ясувати та охарактеризувати
методи та принципи духовно-морального розвитку
молодших школярів в умовах крос-культурного
простору.
Виклад основного матеріалу. Виховання духовно-моральних якостей особистості молодших
школярів, на нашу думку, стане можливим лише за
умови урахування рис моральної культури, властивої нашому сьогоднішньому суспільству. Метою
морально-культурного виховання має бути сформованість певної системи потреб, що, в свою чергу,
мають спиратися на мотиваційну сферу особистості.
Система принципів і методів духовно-морального виховання, що склалася нині у вітчизняній системі освіти, продовжує вдосконалюватися з урахуванням новітніх наукових і практичних досягнень у
даній галузі. В цій системі перш за все треба виокремити принцип цілеспрямованості морального виховання, який відображає необхідність визначення
мети виховного впливу. Як певний процес моральне виховання включає в себе передусім повідомлення виховуваним певної інформації про належну
поведінку. Отже, однією з цілей виховного впливу
є формування етичних знань (принципів, норм, традицій людського співжиття). Очевидно, що метою
такого впливу є й вироблення у вихованців певних
емоційних станів (почуття любові до Батьківщини,
почуття жалю, совісті та відповідальності,
обов’язку). Єдність знань і переживань – головна
умова формування будь-якої моральної якості особистості.
Насьогодні існує декілька класифікацій принципів, на яких має спиратися сучасний вчитель під
час організації морально-духовного виховання
учня.
Необхідно виокремити принцип поєднання високих вимог з повагою до особистості дитини. Даний принцип може бути актуальним лише у тому
випадку, коли учень сприймає поставлені до нього
вимоги як власні цінності (тобто коли розуміє їх
справедливість).
Ще один бік морального виховання розкриває
принцип відповідності особистих якостей вихователя вимогам, що висуваються вчителем до учня
під час освітньо-виховного процесу. Толерантність,
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співчуття, доброта, справедливість, чесність, почуття відповідальності, повага до людей – моральні
якості, які мають формуватися у дітей молодшого
шкільного віку. Тому і сам вчитель повинен мати ці
якості, а отже мати моральне право вимагати їх прояву від інших.
Одним з невід’ємних принципів морально-духовного формування особистості молодшого школяра є принцип виховання в колективі й через колектив. Реалізація даного принципу є вкрай важливою умовою формування духовно-моральної
сфери, оскільки колектив є важливим інструментом
вчителя.
Принцип індивідуального підходу відображує
необхідність урахування вихователем індивідуальних особливостей дитини, своєрідності його особистості, темпераменту, характерологічних рис, сильних чи слабких сторін, що дає змогу диференційовано застосовувати загальні способи впливу в
кожному випадку. Разом із тим не можна обмежитися тільки цим аспектом реалізації даного принципу. Важливим також є створення сприятливих
умов для розвитку індивідуальних задатків і здібностей вихованця.
Принципи морально-духовного виховання є
основними при визначенні його змісту та методів.
Існує кілька класифікацій методів моральнодуховного виховання у початковій школі. Зокрема,
Вознюк Н. у числі найпоширеніших методів духовно-морального виховання визначав переконання і
вправу, заохочення й покарання [2]. Схожу класифікацію пропонує і Савчин М.: вправа, переконання, привчання, схвалення й заохочення, засудження й покарання [4].
На нашу думку, найбільш коректну класифікацію методів було запропоновано Кравченко Н. [3].
Науковець виділяє пояснювально-репродуктивні
методи (виклад, пояснення, повчання, переконання); методи привчання і вправи (інструктаж, показ, тренування, доручення); проблемно-ситуаційні
методи (постановка моральних завдань, створення
колізій, зміна мотивів діяльності); методи стимулювання (схвалення, похвала, довір’я, оцінка, заохочення, подяка, нагорода); методи гальмування (догана, попередження); методи керівництва самовихованням учнів (поради щодо вибору власного
ідеалу, поради щодо самоаналізу, самооцінка особистої поведінки, поради щодо вироблення навичок
самонавіювання, самонаказу, самосхвалення, самозасудження).
У сучасній психолого-педагогічній літературі
принципи та методи духовно-морального виховання визначаються з огляду урахуванням структури особистості, основних пунктів процесу засвоєння нею духовно-моральних норм. Серед складників духовно-моральної структури особистості
дитини зазвичай виділяють знання про норми поведінки у суспільстві, класному колективі, серед однолітків, у тому числі і в умовах крос-культурного
середовища. Важливим також є наявність у молодшого школяра сформованої здатності до моральної
оцінки й усвідомлення, емоційно сприйнятих
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знань. Характер, рівень узагальнення знань і ступінь усталеності їхнього зв’язку з емоційними станами визначають зміст моральних переконань, потреб, якостей та ін.
Орієнтуючись на вказані структурні компоненти особистості дітей молодшого шкільного віку,
можна виділити, по-перше, метод етичної інформації (повідомлення моральних знань за допомогою
відповідних засобів); по-друге, метод моральної
оцінки; по-третє, метод морального прикладу
(ідеал, приклад вихователя); по-четверте, метод
проблемної, в тому числі конфліктної, ситуації'.
Перші три методи забезпечують певний рівень
готовності особистості до розв’язання моральної
проблемної ситуації – вибору мети й способу діяльності. Останнє, як відомо, є важливою умовою духовно-морального розвитку особистості. Вирішуючи проблемну ситуацію, дитина переживає моральний смисл діяльності, у процесі ж розв’язування
відбувається й засвоєння моральних норм і принципів.
Беручи до уваги визначені принципи, у контексті нашого дослідження, слід ретельніше звернути увагу на складники морально-духовного виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах
крос-культурного середовища:
- етично-ціннісний складник забезпечує стимулювання етичної рефлексії, усвідомлення, відповідальності та співчуття у дітей, надання дітям розуміння важливих етичних принципів та цінностей,
що в свою чергу, дає можливість формувати в них
потребу будувати свій класний колектив як етичнокоректну спільноту; дозволяє учням подолати упередження, дискримінацію та інші неетичні практики та ставлення у шкільному колективі. Процес
формування цінностей спонукає дітей до пошуку
фундаментальних цінностей, сенсу та цілей життя.
Саме завдяки наявності цього складника у вихованні особистості сприяє вихованню шанобливого
ставлення до інших (як індивідів, так і спільнот).
Воно не може бути обмежене одним навчальним
предметом або темою, оскільки характер етичної
рефлексії та обізнаності вимагає інтегративного
підходу. Метою етично-ціннісного складника у вихованні дітей молодшого шкільного віку є формування у дітей доброчесності, честі, відповідальності
і співчуття).
У контексті нашого дослідження зауважимо,
що модель роз’яснення цінностей була розроблена
професором д-р С. Саймоном в 1970-х роках в Університеті Массачусетса (США). Метою цієї моделі
є не навчити конкретним цінностям, а підвищити
усвідомлення учнем цінностей, які вже є сформованими. Ці цінності мають порівнюватися з цінностями друзів, дорослих, різних груп суспільства. Передбачається, що через порівняння учні віддзеркалюють свої цінності і трансформують ті, які погано
сформовані. Модель застосовувалася у дошкільних
закладах США, Німеччини та інших країн;
- моральний складник має місце лише при
викладанні одного або декількох предметів, що
присвячені етиці, часто пов’язаний з релігійною
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освітою і дозволяє дітям дізнатися про світові релігії і підтримує розвиток цінностей. Моральноорієнтована освіта часто направлена на вивчення систем
цінностей та практик інших традицій та поглядів, їх
вивчення та розвиток розуміння та поваги до них,
особливо з точки зору того, як вони впливають на
дії людини. Цей аспект виховання є особливо важливим в умовах крос-культурного суспільства. Моральне виховання охоплює два основних аспекти.
По-перше, це «моральна соціалізація», що означає
підготовку та виховання у дітей ключових цінностей. Другий аспект стосується розвитку інтелектуальних ресурсів, навичок та компетенцій, які дозволяють забезпечити сформованість відповідальних
моральних суджень, а отже забезпечує прийняття
коректних рішень та дій.
Необхідним вмінням для формування морально зрілої особистості є сформоване вміння приймати моральне рішення. Це вміння тісно пов’язане
з моральним розвитком особистості школяра, наявності у нього розуміння моральних цінностей, норм
і правил;
- особистісний складник дає можливість розвитку моральних чеснот, звичок та інших аспектів
характеру особистості дитини, що потім перетворюється на морально правильні дії.
Щоденне співробітництво дітей у колективі, як
правило, спирається на бажання, надії, ідеї а, отже,
може виникнути підґрунтя для особистісних конфліктів. Конфлікти у класному колективі неминучі,
вони виявляють дуже чіткі відмінності, допомагають виявити сильні та слабкі сторони у вихованні
дітей, що в свою чергу дає можливість зробити педагогу-вихователю вчасну корекцію;
- філософський складник передбачає не вивчення молодшими школярами етичних тем і питань, а являє собою метод впливу на особистість
школяра. Завдяки філософському складнику у дитини формуються критичне та концептуальне мислення.
У сучасній початковій освіті має місце курс дитячої філософії. Основна його мета – навчити дітей
власному «якісному мисленню». Дуже часто саме
вивчаючи вона є багатим джерелом багатьох оригінальних філософських питань. Ці питання, а також
автентичні життєві ситуації використовуються як
стимул для залучення дітей до рефлексивного обговорення, через яке їх заохочують до більш складного мислення. Дитяча цікавість і наполегливість у
поєднанні з логічною аргументацією (дебати),
спростуванням і доказом їхніх переконань і поглядів спонукають дітей до мисленнєвого процесу. Розглядаючи конкретну тему в усіх аспектах через аргументи і контр-аргументи певної тези у дітей розвивається логічне мислення, на їх здатність бачити
зв’язок між фактами та аргументами;
- критично-оцінний складник створює основу для розвитку багатьох компетентностей та передбачає розвиток критичного мислення у дитини.
На нашу думку, наявність критичного мислення є
однією з найважливіших умов функціонування особистості молодшого школяра в умовах крос-культурного освітнього простору, оскільки саме воно

Znanstvena misel journal №30/2019
дозволяє складати коректно-оцінне ставлення до
інших членів дитячого колективу. Критичне мислення базується на свідомості бажань і дій (тобто
дитина може пояснити свою точку чи свій вибір).
Критичне мислення – це мислення рефлексії, що
ґрунтується на певних критеріях (наприклад, ясність, точність, обґрунтованість, достовірність, послідовність тощо).
Критичне мислення в навчальному процесі полягає в тому, що діти молодшого шкільного віку повинні навчитися мислити.
Сучасні фахівці зазначають, що учень з критичним мисленням повинен вміти представити свою
позицію, свій вибір чесно і чітко, коректно робити
висновки. Критичне мислення є основою для культивування рефлексивної, критичної та креативної
особистості.
Метод використання конфліктних ситуацій і
моральних дилем тісно пов’язаний з філософією
моралі. Ці випадки використовуються як педагогічні та дидактичні засоби для демонстрації, наприклад, етичної важливості певних особистих рис,
принципів чи цінностей. Моральні дилеми можуть
висунути на перший план певний важливий аспект
життя учня, тобто його моральний вибір.
 громадянський складник орієнтований на
розвиток і пропагування активної громадянської
позиції, тобто його метою є спонукання дітей до усвідомленості важливості власного Я у формуванні
демократичного суспільства. На нашу думку, молодші школярі повинні мати знання та розуміння про
те, як стати інформативно-обізнаним членом суспільства, що потім має трансформуватися у потребу
спілкування та активних практичних діях. Якщо говорити про громадянський аспект виховання дітей
молодшого шкільного віку у широкому сенсі, то
воно безперечно дуже схоже зі змістом етичного
або морального виховання, проте не слід забувати,
що зміст громадянської освіти обмежений соціальним та політичним контентом суспільства, а отже,
більш обмежена, ніж моральне та етичне виховання.
- викладацько-учнівський складник є дуже
важливим при формуванні морально-етичних цінностей молодших школярів, оскільки в цьому віці
авторитет вчителя дуже високий, майже на рівні, а
інколи і вище, ніж авторитет батьків. Саме для дитини молодшого шкільного віку важливо мати авторитет та приклад для наслідування не тільки у
сім’ї, але й у соціальному оточенні.
У даному контексті не слід нехтувати методом
інтегрального і біографічного навчання. У той час,
коли учні 1–2 класів віддають перевагу простим історіям (з етичною ознакою), то учні 3–4 класів прагнуть до більш складних історій та біографій. Наявність дидактичних матеріалів біографічного характеру спонукає учнів до співвідношення певних
ситуацій до власного життя. З одного боку учні проектують свій власний досвід у біографії інших, а з
іншого – інтегрують («приміряють») набуті знання
до своєї особистості.
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Актуальність вищезазначених принципів формування морально-духовного складника особистості молодшого школяра для сучасного освітнього
крос-культурного простору спонукає фахівців, вчителів-практиків будувати виховний процес на певних позиціях, які чітко у своїх дослідженнях визначив І. Бех [1]. Так, науковець зазначає, що вчитель
під час організації виховної роботи має:
- спиратись на природну схильність особистості до емпатії, філантропії, соціального патронажу (в умовах крос-культурного освітнього простору це може бути опіка над дітьми з особливими
освітніми потребами);
- ціннісно-збагачувати захопленість дитини
різними аспектами життя (всіляко підтримувати та
урізноманітнювати зміст виховного процесу, переконуючи учнів в унікальності буття кожної людини, особистості);
- формувати у вихованця культуру гідності,
а не культуру користі;
- забезпечувати чітке переконання учнів
щодо переваги загально-людських цінностей над
особистісними (вихованець з розумінням ставиться
до трансформації власної системи цінностей, що відбувається під впливом крос-культурного середовища);
- брати до уваги важливість саморозвитку
особистості молодшого школяра (іншими словами,
результатом виховного процесу має бути чітка впевненість особистості у власній унікальності);
- ідентифікувати особистість як суб’єкт діяльності, що, в свою чергу, є підґрунтям для матеріалізації духовних цінностей;
- формувати гуманістичний світогляд, що
натомість забезпечує розуміння учнями сутності
людини, її справжній смисл і призначення [1].
Висновки та пропозиції. Таким чином, у педагогічній науці визначено систему принципів і методів духовно-морального розвитку молодших
школярів, що продовжує вдосконалюватися з ура-
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хуванням новітніх наукових і практичних досягнень у даній галузі. Беручи до уваги крос-культурність суспільства як важливий фактор формування
особистості сучасного громадянина, розвиток морально-духовного складника особистості молодшого школяра стає однією з першочергових завдань. Насьогодні фахівцями запропонована система принципів (принцип поєднання високих вимог
з повагою до особистості дитини; принцип відповідності особистих якостей вихователя вимогам,
принцип виховання в колективі й через колектив;
принцип індивідуального підходу) та методів (пояснювально-репродуктивні; привчання і вправи;
проблемно-ситуаційні; стимулювання; гальмування та ін.) морально-духовного розвитку дітей
молодшого шкільного віку, проте їм необхідно надати технологічності та постійно удосконалювати.
На нашу думку, лише за цієї умови в учнів можливо
сформувати цілісну систему морально-духовних
цінностей.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы профессионально-ориентированного обучения иностранному
языку, об особенностях профильно-ориентированного изучения иностранного языка, как квалифицируются профессиональные компетенции студентов, о необходимости учеты профессиональных потребностей и личностных интересов обучающихся
Abstract
The article deals with issues of vocational-oriented teaching of a foreign language, about the peculiarities of
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Традиционно в процессе обучения иностранному языку, как и в системе образования в целом,
реализуются следующие взаимосвязанные цели:
практические, образовательные, воспитательные и
развивающие. При иноязычной подготовке студентов практические цели направлены, прежде всего,
на овладение языком в контексте профессионального общения; образовательные цели направлены
на повышение общей культуры, на получение предметных и межпредметных знаний, на овладение
различными умениями и навыками; развивающие
цели направлены на развитие интеллектуальной,
эмоциональной и мотивационный сфер личности,
на формирование самосознания и личностной рефлексии; воспитательные цели - на формирование
научного мировоззрения, ответственности, толерантности, нравственности личности будущего
специалиста.
В самом обобщенном виде цель профильноориентированного изучения иностранного языка в
вузе видится в дальнейшем овладении им как средством кросс-культурного общения, т.е. в повышении уровней коммуникативной и межкультурной
компетенций, но уже в контексте планируемой специальности – будущей профессиональной и/или
академической деятельности. Если быть более точным, то на наш взгляд целью обучения иностранным языкам в экономическом вузе будет являться
формирование такого уровня профессиональной
иноязычной компетенции экономиста, который будет достаточным для общения в профессиональной
деятельности. Достижение развивающих задач

включает в себя: развитие творческих способностей обучающихся, умений самостоятельно логически и критически мыслить, развитие самооценки.
Развивающий аспект обеспечивает осознание
средств выражения мыслей, развитие чувства
языка, сенсорного восприятия, мотивационной
сферы, умения общаться. Сегодня очевидно, что
знания не передаются, а получаются в процессе
личностно-значимой деятельности, а сами знания
вне определенных навыков и умений их использования, не решают проблему образования человека и
его подготовки к реальной деятельности вне
школы.
Школьное и вузовское образование сегодня, в
соответствии с выделенными Советом Европы компетенциями, необходимых любым специалистам,
должно сегодня направлено на формирование его
готовности к решению различных проблем, на развитие стремления учиться всю жизнь. В этой связи,
элементы содержания обучения иностранному
языку в неязыковом вузе необходимо классифицировать следующим образом: 1) ситуации общения,
отражающие повседневные бытовые потребности;
2) ситуации контактного общения личностного характера; 3) ситуации общественно-политического
характера; 4) ситуации профессионального общения.
Профессиональные компетенции студента в
новом стандарте квалифицируются как способности и умения собирать информацию на иностранном языке и обрабатывать ее (анализ и системати-
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зация, фиксирование и обобщение полученных результатов); редактировать, аннотировать и реферировать иноязычные тексты, осуществлять деловую
корреспонденцию, составлять резюме и подавать
заявки на международные конкурсы, выставки и
конференции и т.д. В процессе профессиональноориентированного обучения нужно обязательно
учитывать профессиональные потребности и личностные интересы обучающихся (профессионально
значимая тема и ситуации, используемые при обучении языку, аутентичные задания, проблемные
тексты, поднимающие актуальные вопросы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, и т. д.), что способствует повышению мотивации при изучении иностранного языка. Иноязычное общение может происходить как в
официальной, так и в неофициальной формах, в
ходе индивидуальных и групповых контактов, в
виде выступлений на конференциях, при обсуждении договоров, проектов, составлении деловых писем.
Многие «жизненные» ситуации можно «проиграть» в аудитории, когда мы от тренировочных
упражнений будем переходить к диалогу. Речь может идти о прослушивании, чтении, заучивании,
пересказе диалогов, завершении их по заданной ситуации или языковому материалу и составлении их
по тому или иному принципу свободно. Можно использовать полный или частичный обратный перевод и т.п. При этом психологическая неуверенность
человека зачастую может быть вызвана боязнью
сделать ошибку, чувством дискомфорта при общении на иностранном языке. Для того чтобы преодолеть языковой барьер, вызываемый этой причиной,
необходимо создание таких условий, в которых человек чувствовал бы себя комфортно, не боясь говорить.
Профессионально-ориентированное обучение
иностранному языку предполагает, что основой
курса становятся аутентичные тексты, отобранные
по тематическому принципу. В дополнение к текстам используется система специальных упражнений, направленных на формирование необходимых
навыков и умений.
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Психолого-педагогическими условиями профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в вузе выступают:
 - формирование профессиональной мотивации изучения иностранному языку;
 - реализация межпредметных связей иностранного языка с общепрофессиональными и общегуманитарными дисциплинами;
 - формирование элементов информационной культуры средствами новых информационнокоммуникативных технологий и иностранного
языка;
 достижение иноязычной коммуникативной
компетенции;
 - практическое использование иностранного языка в профессиональной деятельности;
 - развитие потребности в постоянном самообразовании.
Практика преподавания языка показывает, что
интерес к предмету возрастает тогда, когда он практически значим, когда студенты четко и ясно представляют перспективы использования полученных
знаний, когда целью обучения становятся полезные
навыки и умения, которые в будущем будут иметь
ценность и повысят личную конкурентоспособность и шансы на успех в бизнесе, науке или любой
другой деятельности. Поэтому одной из главных
особенностей иностранного языка для неязыковой
специальности должен быть профессионально-ориентированный характер, отраженный в учебной
цели и содержании обучения.
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