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Abstract 

The article analyzes research related to the introduction of mobile technologies in the practice of library ser-

vices and their impact on the terminology of library science. It was found that the speed of development and 

implementation of information and communication technologies in library activities cause large-scale changes in 

scientific language, which are expressed in the emergence of new terms, concepts and changes in meanings and 

ways of using existing ones, in particular such a concept as "mobile library". As a result of the study of concepts 

used by librarians, it was proposed to use the term " movable library" for a library that operates on the basis of 

physical movement of books and computer equipment in space, and for a library based on mobile or smartphone 

functionality - "mobile library". 

Анотація 

В статті проаналізовано наукові дослідження, які стосуються впровадження мобільних технологій у 

практику бібліотечного обслуговування та їхнього впливу на термінологічно-понятійний апарат бібліоте-

кознавства. Виявлено взаємозв’язок між швидкістю розвитку та впровадження інформаційно-комунікацій-

них технологій у бібліотечну діяльність та змінами в термінології. Встановлено, що поняття «мобільна 

бібліотека» використовується в двох різних значеннях; запропоновано використовувати для бібліотеки, 

що функціонує на основі фізичного переміщення книжок і комп'ютерного обладнання у просторі термін – 

«пересувна бібліотека», а для бібліотеки, яка технологічно спирається на мобільні технології – «мобільна 

бібліотека».  

 

Keywords: information and communication technologies, mobile technologies, library mobile service, 

movable library, mobile library, library in smartphone, terminology device. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мобільні технології, бібліотечний мобіль-

ний сервіс, мобільна бібліотека, пересувна бібліотека, бібліотека в смартфоні, термінологічний апарат. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Активна циф-

ровізація та стрімкий розвиток інформаційно-кому-

нікаційних технологій призводить до змін в бібліо-

течному обслуговуванні. Як влучно відмітив О. 

Онищенко «цифровізація усіх сфер життєдіяльно-

сті, утвердження цифрової грамотності і культури 

вносять істотні зміни в умови буття людини. Їх гли-

бинні наслідки уважно вивчаються. Бібліотечне 

співтовариство і бібліотекознавча наука зобов’язані 

системно відповісти на виклики цифровізації, орга-

нічно вписати свою справу в цифрове середовище» 

[17]. 

Важливим серед трансформаційних процесів в 

обслуговуванні користувачів є впровадження в біб-

ліотечну практику мобільних технологій. Це стало 

підґрунтям для оформлення нового напряму в біб-

ліотечному обслуговуванні – мобільного, який дає 

можливість надавати користувачеві доступ до пот-

рібної йому інформації і послуг у режимі 24/7. Вра-

ховуючи швидкість розвитку та вдосконалення да-

ного виду обслуговування, актуалізується питання 

аналізу та уточнення термінологічно-понятійного 

апарату яким послуговуються фахівці під час дос-

ліджень присвячених мобільним технологіям в біб-

ліотечних установах. 

Н. Зоріна вірно відмічає, що «термінологія 

будь-якої галузі науки має відповідати сучасному 

рівню її розвитку, тож цілком зрозуміло, що рефор-

мування бібліотечно-інформаційної галузі призво-

дить до перегляду деяких вже сформованих термі-

нів і формування нових термінів і терміносистем. 

Змістове наповнення кожного терміна впливає на 

зміст процесів, дій, засобів, методів тощо, які опи-

сані за допомогою цих термінів, тож зрозуміло, що 
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точне й чітке визначення термінів є важливим чин-

ником їх правильного розуміння і застосування» 

[6]. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 

ПУБЛІКАЦІЙ. Зважаючи на зростаючу популяр-

ність мобільних технологій, зокрема і в бібліотеч-

ній роботі, в науковому середовищі актуалізуються 

дослідження перспектив розвитку та вдоскона-

лення обслуговування на основі мобільних техно-

логій, аналізуються зміни, що відбулися в бібліоте-

ках з їх поширенням, вивчаються питання викорис-

тання мобільних комунікацій для розвитку 

бібліотечних послуг [2,26,29,33]; розглядається за-

рубіжний досвід інтеграції мобільних сервісів у бі-

бліотечну систему обслуговування [3,4]. 

Питання, пов’язані з наданням бібліотечних 

послуг на основі мобільних технологій; передові 

практики використання мобільних технологій у бі-

бліотеках; проблеми та стратегії, пов'язані із впро-

вадженням мобільних технологій в роботу бібліо-

тек; вплив технологій на майбутнє бібліотек - ком-

плексно представлені у збірнику «M-libraries 5: 

From devices to people» під редакцією Мохамеда 

Аллі та Гіла Нідхема[31]. 

Трансформація бібліотечної термінології у 

зв’язку із впровадженням інноваційних інформа-

ційно-комунікаційних технологій актуалізує нау-

кові розвідки щодо проблем розвитку лексикогра-

фії у сфері бібліотекознавства, актуалізації терміно-

логії на лексичному та семантичному рівні [7]; 

досліджень присвячених становленню та розвитку 

української бібліотечно-інформаційної терміноло-

гії, її сучасного стану, тенденцій до змін в контексті 

реформування бібліотечної галузі в умовах інфор-

матизації та переорієнтації на електронне середо-

вище; вплив глобалізації, інтеграції й міжнародної 

співпраці на стан терміносистеми бібліотечної га-

лузі в Україні [5,6,20]. 

Водночас, недостатньо розробленим залиша-

ється визначення термінологічно-понятійного апа-

рату який стосується використання мобільних тех-

нологій в бібліотечній практиці. Інтенсифікація до-

сліджень присвячених використанню бібліотеками 

мобільних технологій, особливостей їх впрова-

дження, шляхів вдосконалення актуалізує завдання 

розробки терміносистеми, використання якої стане 

підґрунтям для подальших наукових розвідок. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Попри наявні нау-

кові розвідки, які стосуються впровадження мобі-

льних технологій в бібліотечну практику, окремої 

уваги потребують питання термінологічного аспе-

кту. Зокрема, детального дослідження потребує по-

няття - «мобільна бібліотека», яке на сьогодні не-

узгоджене у науковому середовищі й використову-

ється у двох різних значеннях. Висвітленню цього 

питання й присвячена пропонована стаття. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. 

Швидкість впровадження інноваційних інформа-

ційно-комунікаційних технологій в роботу сучасної 

бібліотеки, глобалізація, поглиблення участі у між-

народних корпоративних проектах призводить до 

проникнення в терміносистему бібліотекознавства, 

як термінів із суміжних наук, так і їх запозичень з 

інших мов, що, в свою чергу, актуалізує необхід-

ність прискореного наукового осмислення терміно-

логічно-понятійного апарату яким послуговуються 

бібліотекознавці. 

Підтверджує дану тезу Т. Добко, яка відмічає 

інтегральний характер бібліотекознавства і бібліог-

рафознавства, що полягає у взаємодії з такими нау-

ками, як інформатика, документознавство, архівоз-

навство, книгознавство, семіотика, лінгвістика та 

накладає відбиток на формування термінології біб-

ліотекознавства, залучення термінів, що почали ра-

ніше вживатися у суміжних галузях [5]. 

Дослідження фахової літератури, присвяченої 

питанням використання мобільних технологій в бі-

бліотечній діяльності, засвідчило відсутність серед 

наукового співтовариства єдиних узгоджених тер-

мінів і понять для позначення такого виду сервісу і 

його компонентів. Це значною мірою обумовлено 

лавиноподібним зростанням інформаційних пото-

ків та поширенням нових інформаційно-комуніка-

ційних технологій, що своєю чергою призводить до 

масштабних змін в науковій мові, які виражаються 

як у появі нових термінів, понять, так і в змінах зна-

чень і способів використання тих, що вже існують. 

У першу чергу, це стосується поняття "мобільна бі-

бліотека". Як пошук в наукометричних базах даних 

Web of Science і Scopus, так і аналіз нормативно-

правових документів і керівних документів бібліо-

течної спільноти засвідчили подвійне послугову-

вання цим терміном: 

- по-перше, термін "мобільна бібліотека" вико-

ристовується як синонімічний терміну "пересувна 

бібліотека" для позначення пересувних (мобільних) 

бібліотечних пунктів; 

- по-друге, "мобільною бібліотекою" назива-

ють комплекс бібліотечних послуг, які надаються 

бібліотекою з використанням мобільних техноло-

гій. 

Щодо першого тлумачення, то, наприклад, ке-

рівництво з мобільних бібліотек 2010 р., підготов-

лене робочою групою Секції публічних бібліотек 

Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (The 

International Federation of Library Associations and 

Institutions – IFLA), визначає мобільну бібліотеку 

як моторизований транспортний засіб, який перево-

зить бібліотечні матеріали. Цей термін в такому ас-

пекті набув поширення серед британських і австра-

лійських бібліотекарів. В інших країнах використо-

вують інші назви: «букмобіль», «бібліобус», 

«бухербус» та ін. У керівництві термін застосову-

ється в найширшому сенсі - як будь-яка бібліотечна 

служба, що не стоїть на одному місці [19]. 

У схваленій Кабінетом Міністрів України 2016 

р. Стратегії розвитку бібліотечної справи на період 

до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпе-

чення сталого розвитку України” серед заходів, не-

обхідних для створення нової архітектури інтегро-

ваної бібліотечної системи держави на основі уні-

версального доступу та економічної доцільності, 

ідеться про завдання розробити, прийняти і вико-

нати програму “Мобільні бібліотеки”, результатом 

виконання якого мають стати діючі “мобільні біблі-

отеки” як елемент гнучкої та динамічної структури 
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бібліотечної системи [18]. Як бачимо, документом 

поняття "мобільна бібліотека" трактується як пере-

сувний бібліотечний пункт. 

На разі бібліотекарями розробляються проєкти 

зі створення "мобільних бібліотек" для обслугову-

вання жителів, віддалених від стаціонарних бібліо-

тек, ЗМІ інформують про реалізації таких проектів 

[10,15,16]. 

Ілюстративним у цьому контексті є результат 

пошуку зображень, виданий пошуковою системою 

Google.com за запитом "mobile library" (мобільна бі-

бліотека), в якому переважна кількість зображень 

стосувалася саме пересувної бібліотеки. Так, на 498 

результатів видачі на першій сторінці системи 

Google.com, лише 12 зображень стосувалися біблі-

отеки у мобільному телефоні. 

З іншого боку, наявні згадування книжково-бі-

бліотечних проєктів, які були реалізовані операто-

рами мобільного зв'язку, що також отримали назву 

«мобільної бібліотеки» [9,12]. Так, промовистою є 

назва «Мобільна бібліотека мандрує Україною» ін-

формаційного матеріалу 2013 р., присвяченого 

проєкту вітчизняних операторів мобільного зв'язку 

із надання доступу до безкоштовних цифрових 

книг за допомогою стільникового зв'язку і QR-

кодів. Як ішлося в повідомленні, «усі книги в Мо-

більній Бібліотеці – це електронні файли, доступ до 

яких здійснюється за допомогою QR-кодів, які пот-

рібно відсканувати за допомогою камери власного 

смартфону. Доступ до файлів забезпечується по 

бездротовому wifi-з’єднанню, а точки доступу за-

ховано в кожній окремій тумбі із “книжками”» [13]. 

Очевидно, в цьому випадку вже не ідеться про пе-

ресувну бібліотеку, натоміть "мобільною" назива-

ють бібліотеку, доступ до вмісту якої можливий за 

допомогою мобільних технологій. 

З подібним змістовим навантаженням термін 

"мобільна бібліотека" часто застосовується і біблі-

отекарями-практиками [11,14,21], які в такий спо-

сіб позначають як окремі бібліотечні послуги, так і 

їх певні поєднання і навіть комплексний бібліотеч-

ний мобільний сервіс в цілому. Зокрема, це стосу-

ється можливості користувачів завантажувати еле-

ктронні книжки на свої пристрої за допомогою QR-

кодів, можливості користування месенджерами, бі-

бліотечними каталогами й базами даних за допомо-

гою мобільних технологій, створення мобільних ве-

рсій сайтів. 

Мобільна бібліотека (м-бібліотека) та мобіль-

ний сервіс у сенсі організації бібліотечних послуг 

на основі використання мобільних технологій зга-

дуються також і в представлених на офіційному 

порталі ІФЛА документах і матеріалах, зокрема, в 

доповідях "Глобальне село, бібліотека в будь-якому 

місці – мобільний доступ до бібліотечних ресурсів" 

Д. Хойвік (Jingru Hoivik) (Національна бібліотека 

Норвегії, Осло, Норвегія) [30], та "Бібліотека Па-

лати лордів – дивлячись у мобільне майбутнє" Ш. 

Фeaрвезер (Sh. Fairweather) та Е. Маскелл (A. 

Maskell) (Бібліотека Палати лордів, Лондон, Вели-

кобританія) [28], виголошених під час 78-ї Генера-

льної конференції та асамблеї ІФЛА 11-17 серпня 

2012 р. (Гельсінки, Фінляндія). 

Про масштаби послуговування терміном "мо-

більна бібліотека" для позначення комплексу біблі-

отечних послуг, які надаються користувачам за до-

помогою мобільних пристроїв, свідчить прове-

дення у червні 2009 р. другої конференції з 

мобільних бібліотек, яка відбулася у Ванкувері, че-

рез 18 місяців після першої (листопад 2007 р.) під 

егідою Відкритого університету та Університету 

Атабаска. Ці заходи, поряд з рядом інших, як-от мо-

більний пілотний проєкт з адаптації до мобільних 

галжетів каталогу World Cat від Центру Інтернет-

комп'ютерних бібліотек OCLC та застосунок iPhone 

для Публічної бібліотеки Вашингтона, навіть спро-

вокували висновок про те, що 2009 р. – це рік мобі-

льної бібліотеки [24]. 

Т. Петерс (Thomas J. Peters) так охарактеризу-

вав ситуацію, яка виникла навколо поняття мобіль-

ної бібліотеки: "Букомобіль - або, можливо, навіть 

візки книг, які постачальники виставляють місь-

кими вулицями - імовірно, був оригінальною пос-

лугою мобільної бібліотеки, але тепер все стосу-

ється доставки бібліотечних послуг на мобільні те-

лефони та інші мобільні пристрої. Я знаю, що така 

назва дискусійна, але я віддаю перевагу загальній 

назві персональних портативних інформаційних / 

комунікаційних / розважальних приладів, які мо-

жуть включати все, від iPhone до Kindle DX" [32]. 

Я. Шрайберг дає визначення мобільної бібліо-

теки як «… бібліотеки в персональному мобільніку, 

планшетику, будь-якому іншому гаджеті. Мобільні 

бібліотеки – це новий феномен, коли власник мобі-

льного гаджета (хочете – телефону) може в будь-

який час зв'язатися з тією чи іншою бібліотекою, 

або ширше – отримати доступ до бібліотечно-інфо-

рмаційних ресурсів у Інтернеті, якщо можна і пот-

рібно – скачати тексти, і скористатися ними для 

своїх цілей» [23]. 

Д. Е. Елісон (D. A. Allison) в свою чергу наго-

лошує, що мобільна бібліотека – це не букмобіль, 

який рухається між містами; швидше, мобільна бі-

бліотека стосується бібліотечних послуг та матері-

алів, які доступні цілодобово на будь-якому типі 

пристроїв. На переконання дослідниці, мобільний 

пристрій забезпечує інший досвід роботи, ніж на-

стільний комп’ютер, і вимагає більше, ніж просто 

зміни розміру екрану. Зокрема, користувачі мобіль-

них пристроїв часто поспішають і шукають цільову 

інформацію, тому мають бути представлені лише 

найбільш часто використовувані посилання. Особ-

ливо важливо надавати посилання на мобільні вер-

сії популярних баз даних, варіанти переглянутих 

або вже оцінених джерел, а також, коли це мож-

ливо, посилання на довідку в режимі реального 

часу [27]. 

С. Лі та Ч. Лю (X. Li, C. Liu) визначають мобі-

льну бібліотеку як прикладну систему, на яку не по-

ширюються обмеження часу, місця та IP-адреси і 

яка дає змогу користувачам використовувати біблі-

отечні ресурси в будь-який час і в будь-якому місці 

за допомогою мобільних телефонів, планшетів та 

інших мобільних пристроїв [33]. 
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Враховуючи, що технології смартфону найча-

стіше ідентифікують як мобільні, в сучасних умо-

вах для уникнення плутанини пропонується вико-

ристовувати для бібліотеки, що функціонує на ос-

нові фізичного переміщення книжок і 

комп'ютерного обладнання у просторі, – пересувна, 

а для тієї, в основу якої покладено функціонал мо-

більного телефону або смартфону, – мобільна ( «M-

Library» за аналогією з електронною бібліотекою 

«Е-Library»). 

При цьому науковці акцентують, що перелік 

гаджетів, за допомогою яких користувачі можуть 

мати доступ до мобільної бібліотеки, набагато ши-

рший за просто мобільні телефони і охоплює всі 

пристрої, якими людина може користуватися для 

отримання інформації під час руху [25]. До таких 

пристроїв, крім мобільних телефонів, можуть та-

кож бути віднесені смартфони, нетбуки, планшетні 

комп’ютери, електронні зчитувачі, ігрові пристрої 

та iPod, які є компактними і зручними для викорис-

тання під час руху (у буквальному сенсі мобільні). 

Зважаючи таку видову різноманітність, для визна-

чення комплексу бібліотечних послуг, що нада-

ються бібліотекою і отримуються користувачем че-

рез такі гаджети, вихідною ознакою доцільно оби-

рати технологію. При цьому, як зазначає, Р. Фокс 

(R. Fox) термін "мобільні технології" стосується не 

лише ручних пристроїв, але й інфраструктури, не-

обхідної для підтримки такої технології [29]. 

Поряд із терміном "мобільна бібліотека" ряд 

дослідників послуговується також терміном 

"SMART-бібліотека" або "бібліотека у смартфоні" 

[8,22], які також використовуються не завжди коре-

ктно. Якщо термін "бібліотека у смартфоні" є сино-

німічним терміну "мобільна бібліотека", то термін 

"SMART-бібліотека" стосується виконання бібліо-

текою специфічних завдань з медіа-освіти користу-

вачів. Зокрема, з навчання медіаграмотності або 

ознайомлення з імерсивними технологіями. 

"SMART-бібліотека" – це "розумна" бібліотека, яка 

функціонує на основі інноваційного сервісу, побу-

дованому на впровадженні передових технологій, 

таких як хмарні обчислення, інтелектуальний ана-

ліз даних та штучний інтелект. Утім, враховуючи, 

що функціонування такого сервісу можливе лише 

на основі мобільних технологій в контексті симбіо-

тичного вебу, фактично термін "SMART-

бібліотека" означатиме, що цей бібліотечний сервіс 

функціонує з використанням мобільного зв'язку, а 

отже в його основі – "мобільна бібліотека" або "бі-

бліотека у смартфоні". Іншими словами, "SMART-

бібліотека" є надбудовою над бібліотекою у смарт-

фоні. 

ВИСНОВКИ. 
Отже, проведене дослідження засвідчило від-

сутність як у науковому середовищі, так і на рівні 

законодавства єдиного узгодженого поняття - «мо-

більна бібліотека». Встановлено, що на сьогодні 

«мобільною» називають як бібліотеку яка перемі-

щується за допомогою автотранспорту, так і біблі-

отеку яка використовує мобільні технології. Це в 

свою чергу ускладнює визначення форми бібліоте-

чного обслуговування. 

Аналіз понять якими користуються фахівці, 

досліджуючи бібліотечне обслуговування на основі 

мобільних технологій, дав можливість прийти до 

висновку про доцільність використовувати для біб-

ліотеки, що функціонує на основі фізичного пере-

міщення книжок і комп'ютерного обладнання у 

просторі термін – «пересувна бібліотека», а для бі-

бліотеки, яка технологічно спирається на мобільні 

технології – «мобільна бібліотека». 
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Abstract 

In this paper, the concepts of electronic or digital evidence are scientifically analyzed. In particular, the legal 

and technical features of digital evidence, issues related to their collection, storage, verification, transportation and 

evaluation were studied. At the same time, the problems and gaps in national legislation and law enforcement 

practice in dealing with digital evidence have been critically examined. Scientifically based ways and criteria for 

their elimination have been developed. 

The article is based on scientific and practical research in the field of working with digital evidence, the views 

of theoretical scientists and practitioners, as well as technical research. 

As a result of the research, the methodological rules of working with digital evidence were analyzed. National 

legislation, investigative and judicial practice, best international practices and practices are studied, their achieve-

ments and shortcomings are substantiated on the basis of the author's conclusions. Based on this, the most appro-

priate criteria have been developed for law enforcement entities to collect, verify and evaluate digital evidence. 

The article analyzes the problems in the field from a systematic, legal, scientific and methodological point of 

view, on which the author's conclusions are formed. At the same time, issues related to ensuring the acceptability 

of digital evidence, their identification and authentication, verification and evaluation of expert opinions are also 

covered. Scientifically based proposals and recommendations have been developed for the legislature and its sub-

jects. 
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The development of digital technology requires 

the introduction of various concepts and terms into the-

ory and practice. In particular, in the 1990s, the terms 

"computer evidence" or "Internet evidence" were 

widely used, but today the concepts of "electronic evi-

dence" or "digital evidence" and the question of defin-

ing their legal status are hotly debated among legal 

scholars. 

These concepts and terms are also widely used by 

the legislature in the preparation and adoption of vari-

ous regulations. In particular, many laws and by-laws 

adopted by our government include “Digital Uzbeki-

stan”, “Digital Economy”, “Digital Marking” or “Elec-

tronic Digital Signature”, “Electronic Public Services”, 

“Electronic Data”, “Electronic Procurement” or elec-

tronic platform ”. 

Unfortunately, there is no concept in the legisla-

tion that confirms exactly which term is scientifically 

correct and justified. In this sense, the definition of the 

legal status of terms related to digital technologies and 

the development of scientific theoretical rules can be 

considered as one of the systemic problems in the the-

ory and practice of law. 

The legal literature published in our country also 

lacks a theoretical basis for the study and regulation of 

electronic or digital evidence in criminal, criminal-pro-

cedural and forensic terms. The existing ones are spir-

itually obsolete or do not have a sufficient scientific ba-

sis. These cases create problems related to the uniform 

application of legal terms in legal theory and lawmak-

ing activities. At the same time, it causes procedural 

and methodological errors by law enforcement entities. 

In fact, it is expedient to give any term legal status 

after it has been scientifically substantiated. In this re-

gard, the theory, unlike lawmaking, explores different 

views and concepts and draws scientifically based con-

clusions. However, such an opportunity is not always 

available in the preparation and adoption of normative 

legal documents. Therefore, it is natural that certain le-

gal research is needed to find the optimal solution to the 

problem. 

General views on electronic or digital evidence 

There are different views among legal scholars 

and practitioners on the definition of “digital” or “elec-

tronic” evidence in legislation. For example, the first 

group of scientists consider the concept of “electronic 

evidence” appropriate[1, p. 38; 2, 74-b; 3, 40-b; 4, 253-

b; 5, p. 74]. In particular, the legal scholar O.Sh. Pirma-

tov argues that electronic evidence is information cre-

ated, processed, stored, and other identifiable infor-

mation using information technology and information 

systems, as well as information that is relevant to a civil 

case. 

At the same time, the scientist also drew attention 

to the concept of digital evidence. According to the sci-

entist, digital evidence is a kind of evidence based on a 

binary number system that incorporates any factual in-

formation and other facts relevant to the proper resolu-

tion of an economic case that serve as a basis for a court 

to determine whether there are circumstances substan-

tiating the claims and objections of the parties in eco-

nomic procedural law. [6, pp. 38-39]. 

The scientist believed that the concept of elec-

tronic evidence is broader than digital evidence. How-

ever, O.Sh. Pirmatov's description does not fully reflect 
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the legal nature and significance of the digital evidence. 

In addition, this definition does not contain rules to en-

sure the integrity of digital evidence. Therefore, this 

definition cannot be considered complete. 

According to A.N. Balashov, I.N. Balashova, D.V. 

Baxteev, K.L. Branovitskiy, V.V. Dolganichev, V.B. 

Vexov, V.N. Grigorev, A.I. Zazulin, O.A. Zaytsev, 

S.V. Zuev, O.A. Maksimov, M.O. Medvedeva, O.V. 

Ovchinnikova, D.V. Ovsyannikov, P.S. Pastukhov and 

O.V. Tushkanova, electronic evidence is information 

stored in any electronic form that can be used as evi-

dence in court proceedings. Such types of evidence can 

be in the form of documents, e-mails or other files of 

any electronic form, as well as electronic data stored by 

network or Internet providers [7, pp. 253-254]. These 

scientists have recognized electronic evidence as one 

type of physical(material) evidence. 

Some scholars have reacted negatively to the des-

ignation of digital evidence as an independent type of 

evidence in criminal proceedings. In particular, R. I. 

Okonenko puts forward the concept of electronic evi-

dence in his research. According to him, it is too early 

to talk about the concept of "electronic evidence" as a 

category of positive law. Therefore, he argues that elec-

tronic evidence is not a separate type of evidence [8, p. 

3]. 

A similar view emerges in Pastukhov's research as 

well. The scientist believed that it was not necessary to 

introduce a new type of evidence (electronic evidence) 

or a new source (electronic media) into the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation, but it was 

enough to define the concept of “evidence”. He esti-

mates that the data will be in electronic form, but that 

they are a type of traditional evidence [9]. 

If R. I. Okonenko and P.S. Pastukhov's opinions 

are found to be correct, then the criteria for collecting, 

storing, examining, and evaluating such evidence (such 

as material or written evidence) must be the same under 

procedural law. However, the digital evidence does not 

match the traditional evidence by any criteria. There-

fore, these ideas have not been confirmed in practice. 

The second group of scientists are advancing the 

concept of “digital evidence” [10, p. 1153; 11]. Sup-

porters of this group are BZ Karimov, DM Topildieva, 

A. Yu. Cherdantsev, Sean Goodison, Robert Davis, 

Brian Jackson, Richard Seferstein, Yogan Kesey, An-

dre Arnes and others. 

Sean Goodison, Robert Davis, and Bryans believe 

that the digital evidence is information designed to 

identify the causal relationships of individuals and 

events in time and environment. These arguments are 

broad-based in nature and require special training and 

tools in relation to specific, mobile and material evi-

dence [12]. This definition has a common feature and 

can be applied to traditional types of evidence as well. 

Therefore, it can be assumed that the features inherent 

in digital evidence are not sufficiently reflected in it. 

Richard Seferstein describes digital evidence as 

information stored through a number system (1) and 

(0), and extracted through guidelines (instructions) em-

bedded in a program or code. According to him, any 

information in the form of a photo, text or spreadsheet 

can be created and stored through these instructions. 

The search for and use of evidence stored in this way is 

a growing area of forensic science. This field is con-

stantly changing with the development of technology 

[13]. The content would be correct when this definition 

was applied to the concept of digital information (more 

on this below). However, the definition did not cover 

features related to the acceptability and integrity of dig-

ital evidence. 

Eoghan Casey believes that digital evidence or 

electronic evidence is any piece of evidence stored, 

transmitted, or transmitted in digital form that can be 

used by the parties to a trial. In his view, before accept-

ing digital evidence, the court must determine its rele-

vance (direct relevance), acceptability, and whether the 

submitted copy can be accepted or whether the original 

is required [15, p. 567]. 

Andre Arnes believed that digital evidence is any 

digital information that contains reliable information 

that confirms or denies the hypothesis of an event or 

crime [16, p. 7; 17, 152-b]. 

The definitions provided by Yogan Gesey and An-

dre Arnes do not address issues related to ensuring the 

integrity (hash value) of digital evidence. Therefore, it 

is impossible to consider these definitions as complete. 

A. Yu. Cherdantsev, in his research, put forward 

the concept of digital (electronic) evidence. In his view, 

digital (electronic) evidence is information that is 

stored or transmitted in binary information form about 

the circumstances that must be determined in a criminal 

case in the process of collecting, examining and evalu-

ating evidence [18, p. 57]. In our opinion, the term "dig-

ital (electronic) evidence" proposed by the scientist 

does not correspond to the technical characteristics of 

the definition given to it. However, this study did not 

reflect the characteristics and distinguishing features of 

electronic evidence. Moreover, limiting the concept of 

digital evidence to only the realm of criminal law con-

firms that it was developed in a narrow framework. The 

reason is that the concept of digital evidence has the 

same content and form for all areas of procedural law. 

The definition of "digital evidence" given by re-

searcher B. Karimov is much closer to reality. Accord-

ing to his view, digital evidence is important, valued 

information for work that is stored in a digital device 

and network or transmitted through them because of the 

human factor or cyber process [19, p. 172]. 

It is known that digital evidence is created and pro-

cessed by a digital device. The evaluation of digital ev-

idence (hash function) is a key condition for ensuring 

their integrity and reliability. However, the given defi-

nition does not specify the form of the digital evidence. 

From this, it can be assumed that the definition is rela-

tively thorough and clearly developed. 

The mechanism of legal regulation to ensure the 

integrity of digital evidence does not exist in the proce-

dural legislation and practice of Russia and the CIS. 

However, in this regard, advanced foreign practices 

such as NIST (2006), NIJ (2001) in the USA; ASPO 

(2011), INTERPOL (2019), DFRWS (2008) in the UK 

and the legal status of digital evidence in ISO / IEC in-

ternational standards or international recognized crite-

ria to work with the digital evidence are defined [20, p. 

63]. 
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In particular, the National Institute of Standards 

and Technology of the United States quotes Yogan 

Kesey's definition of the concept of digital evidence 

[21, p. 1].  

The National Institute of Justice (NIJ) has a sepa-

rate definition of digital evidence and electronic evi-

dence. According to this institution, digital evidence is 

information that can be stored or transmitted in binary 

form, which can be used in court [22, p. 38]. Electronic 

evidence is valuable information and data for investi-

gation, which is stored or transmitted on an electronic 

device [23, p. 49]. 

The legal status of digital evidence, the rules for 

their collection, verification, storage, transportation and 

evaluation are not defined in our procedural legislation. 

These cases lead to violations of substantive and proce-

dural law in law enforcement activities. 

Logically, the concept of “evidence” confirms the 

fact that a particular action or omission that is relevant 

to the case actually occurred in the past. For example, 

when fingerprints are found at the scene, the investiga-

tor finds, takes, and records the marks left by the previ-

ous offender, but does not create or does not form the 

marks himself. The same rule applies when working 

with digital evidence. The investigator shall search, re-

trieve, and document the evidence left by the former 

offender. Therefore, the categories of “creation” and 

“processing” of digital information do not participate in 

the formation of the concept of digital evidence. 

Accordingly, digital evidence is information that 

is stored or transmitted in digital form on a digital de-

vice or network that is of significant value to the work. 

Technical feature of digital evidence 

According to the laws of physics, electric current 

is the result of the orderly motion of electric charges 

[24]. In other words, electricity is a form of energy. If 

an electric current illuminates a lamp or starts a car en-

gine, it makes sense to use the term "electric lamp" or 

"electric car" in reference to these objects. This is be-

cause electricity has a direct effect on the movement of 

light or matter. However, the mechanism by which dig-

ital information is generated is completely different 

from these processes. Therefore, an electric current or 

magnetic field is involved only as a source. 

The smallest unit of digital information is a bit. As 

a rule, computer commands work with eight bits at a 

time, not with separate bits. Systematized eight bits are 

one byte, more information is kilobytes, megabytes [25, 

p. 53], and so on. 

Most digital devices are powered by electricity. 

Technically, this is true. However, in terms of sources 

(electric current, magnetic field), the naming of infor-

mation as "electronic" is relative. In fact, the source 

does not directly process the information, but creates 

the conditions for it. 

Technically, any digital device has a processor. 

The processor receives and processes information in bi-

nary form - through the numbers "0" and "1". Depend-

ing on the nature of the information, the processor 

transmits digital information directly to the user via an 

assembler or specific copiers [26, p. 225]. In other 

words, through a combination of bits consisting of the 

numbers "0" and "1", the processor encodes the infor-

mation in digital form. This information is then trans-

mitted to the monitor in various text, photo, video, au-

dio, graphics or other formats. For example, 

 

Table 1 

According to ISO 8859-5 standard 

"Мен" The word (krill) consists of a combination of binary (8 bit) 

codes in the following form. 

11011100 11010101 11011101 

00001010 00001010  

Photo of the educational building at Tashkent State Law University consists of a combination of binary 

codes in the following form  

 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 11111111 00000000 00000000 

00000000 00011111 10000000 11111000 00000000 00000011 

11100000 00000000 00000111 11000000 01111100 00000000 

00000000 00000000 00111110 10000000 00000000 11111111 

11000000 00000001 11000000 00111111 11111111 11111110 

00000001 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 

00111000 01110000 11000011 10000110 00011100 00111000 

00100000 11000011 00000110 00011100 00111000 01100000 

11000011 00000110 00011100 10111000 01110000 11000011 

00001110 00011101 00111000 01110000 11000011 00001110 

00011101 00111000 01110000 11000011 00001110 00011101 

01111011 01111001 11000111 00011110 0111111111111011 

11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 

11111111 11111111 11111101 11111000 01110111 11011011 

10001110 00011101 11111000 01100000 11000011 00000110 

00011111 00111000 01100000 1100001100000 11000011 

000001 
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The results of the study confirm that the concept 

of electronic evidence is a logically erroneous concept. 

Accordingly, it can be assumed that electricity is only 

involved as a source in the processes involved in the 

creation, processing, storage and transmission of digital 

information. 

How it is organized working with digital evidence 

The process of working with digital evidence in-

cludes the procedural and methodological rules for col-

lecting, verifying, storing, transporting, and evaluating 

them. Each of these processes is an independent stage, 

in which certain legal and technical requirements are 

followed. 

The rules for working with digital evidence are 

equally binding for all areas of procedural law. There-

fore, it is advisable that these rules be approved by a 

specific competent authority and brought into line with 

international practice and standards. The reason is that 

there is a need to unify the various practices formed in 

the field of working with digital evidence in law en-

forcement practice. 

Digital evidence is highly impactful and rapidly 

changing. Therefore, special training is required when 

working with them. The reason is that carelessness 

alone is likely to damage or lose digital evidence that is 

valuable to the investigation. In addition,the law en-

forcement expert must also have the ability to inde-

pendently analyze digital evidence in order to properly 

evaluate an opinion or expert opinion, and to determine 

effective investigative directions. Lack of such 

knowledge jeopardizes the validity of the evidence or 

leads to its distortion. The verdict is against the law.Ac-

cordingly, it is advisable to train a special investigator, 

prosecutor or judge in the field. 

A special investigator is a person who has under-

gone retraining in the field of digital forensics and has 

the authority to investigate a criminal case. He leads the 

investigation and operational team in the criminal case, 

and is the person fully responsible for the case. At the 

same time, it develops an investigation plan, forms an 

investigative task force on criminal cases, distributes 

tasks, determines the direction of the investigation, and 

provides general guidance on the investigation. Con-

stantly informs the prosecutor on criminal proceedings, 

ensures the consistency, efficiency and legitimacy of 

investigative actions. It also monitors the legality of op-

erational search activities, ensuring the acceptability of 

digital evidence collection, storage, verification and 

evaluation processes. 

The peculiarity of working with digital evidence is 

that the value and copies of the collected evidence are 

sent simultaneously to the expert, prosecutor, judge and 

lawyer who is considering the case. This creates equal 

opportunities for process participants. The reason is 

that once the digital evidence is evaluated, they cannot 

be changed. Otherwise, their acceptability is compro-

mised. 

The main condition for working with digital evi-

dence is that they are obtained with the participation of 

an expert. As a rule, the specialist warns team members 

of potential information security issues, provides initial 

and subsequent information about the system, network 

configuration, and helps document work-related situa-

tions. Besides, he/she also provides methodological as-

sistance to the investigator in other cases related to the 

case. 

After that, the expert identifies digital evidence, 

traces and their sources; takes copies of them on the ba-

sis of technical requirements; and documents the se-

quence of actions performed on the digital device. 

He/she also analyzes and examines the digital evidence 

relevant to the case, draws conclusions from the re-

search findings, and provides explanations of its find-

ings during the investigation and trial. 

It is important to ensure the security of the area 

when working with digital evidence. In this case, the 

prophylactic inspector is the first to arrive at the scene, 

informs the investigator about the scene, ensures that 

its boundaries are surrounded and that the material evi-

dence is preserved. At the same time, it documentes the 

entrants to the scene (sets goals, objectives, time). 

The operative-search officer ensures the execution 

of the instructions given by the investigator in accord-

ance with the established procedure, strictly follows the 

rules of working with digital evidence and carries out 

the necessary operational-search measures on the case. 

The involvement of the applicant or victim in the 

process of working with digital evidence is important. 

It is advisable for the investigator to begin the case by 

first questioning them. Through this, the current situa-

tion is clarified and the mechanism of the crime is de-

termined. In a corporate setting, the applicant and the 

victim may be different individuals. 

At the same time, the courts and banking special-

ists are involved in the process of working with digital 

evidence as needed.  

Digital evidence is looked through using the image 

method [27; 28, p. 38] (visual), evaluated (hash func-

tion) and validated. Imaging digital evidence is a relia-

ble way to ensure their integrity. The image method is 

a simple and a less time-consuming process. In this 

case, the digital evidence is visually copied and valued 

using special software. If this value changes, the integ-

rity of the evidence is also compromised. The reason is 

that there is no possibility to restore the given value. 

The benefit of image copying from digital infor-

mation is that it can be returned to the owner of the orig-

inal device after being copied to another device. In ad-

dition, the digital evidence is sent to the court in the 

prescribed manner, without excessive checks, the value 

of the whole. This method prevents any external influ-

ences as well as damage to the digital evidence. 

Visual (image) Special digital forensic tools are 

needed to open and verify the information obtained by 

copying. For example, “Magnet Axiom” [29], “Ac-

cessdate” [30], “EnCase ”,“ EnCase FIM ”,“ Elcomsoft 

”[31],“Belkasoft Evidence Center 2020”,Belkasoft Ac-

quisition and Analysis Suite, etc. These tools are also 

designed to work directly or remotely with digital evi-

dence. Significant files are retrieved and displayed us-

ing digital forensic software. However, the content and 

integrity of your evidence or file and metadata will not 

change. 

After reviewing the digital device and evidence, a 

protocol is drawn up in the prescribed manner. The 

http://www.forensicmall.ru/cat/belkasoft/belkasoft-evidence-center-2016
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hash value of the digital evidence in the protocol shall 

be signed by the attesting witnesses. In this way, proce-

dural issues related to the participation of witnesses are 

resolved. With the help of special programs, reports on 

digital information are attached to the investigation. 

The report will also indicate what hardware and soft-

ware were used. 

Once the digital devices are received, antistatic 

bags are filled in the prescribed manner. It is wrapped 

to protect against any mechanical damage and radio 

waves, electromagnetic influences. In this case, the 

USB and port channels of the digital device are closed 

and packed from the outside. The investigator will then 

take steps to transport them. 

Identification of digital evidence and authentica-

tion 

In criminаlistical theory, identification is used to 

determine the authenticity of material evidence [32, p. 

22]. The investigator makes extensive use of traditional 

forensic methods in determining the accuracy of digital 

evidence. However, the identification process does not 

allow to determine the authenticity of the evidence. 

In the investigation of traditional crimes, identi-

fied objects are recorded as material evidence. In this 

case, the original of the material evidence relevant to 

the case (the subject of the crime, the weapon and the 

means) is removed. However, in order to ensure the ac-

ceptability of digital evidence in the virtual world, it is 

also necessary to confirm their authenticity. 

Identification and authentication processes are in-

dependent processes that complement each other. Typ-

ically, these processes are performed simultaneously or 

sequentially. 

Identification is the identification of a user or de-

vice through an information system or network-specific 

identifier. To do this, the user must enter their logo on 

the system or network. Username (login), numeric or 

alphanumeric code, nickname (nickname), telephone, 

passport, bank card numbers, telephone IMEI code, 

brand barcode, electronic signature e-mail, site address, 

etc. Identifiers of the person or device participates as. 

Authentication is the process of verifying the au-

thenticity of digital evidence. The data entered by the 

user (login, password) is checked in the system or net-

work database. The authentication process can be one, 

two or many steps. The authentication of digital evi-

dence confirms the fact that their source, the character-

istics, skills, traces of the crime and other circum-

stances relevant to the case are in fact relevant to the 

offender. 

The legislation of the Republic of Uzbekistan does 

not establish norms on the procedure for confirming the 

authenticity of digital evidence (hereinafter referred to 

as authentication). However, in the experience of ad-

vanced foreign countries, practices for the authentica-

tion of digital evidence have been formed, and interna-

tional standards have been introduced in this regard 

[33]. 

How the acceptability of digital evidence is pro-

vided 
Ensuring the acceptability of digital evidence is 

one of the systemic problems in investigative and judi-

cial practice. Today, not only in criminal cases, but also 

in civil, administrative, economic, or arbitration pro-

ceedings, there is a direct confrontation with digital ev-

idence. The problem is that law enforcement does not 

have enough knowledge, skills, and abilities to work 

with digital evidence to make a fair decision on a case. 

The current legislation does not set norms on their legal 

status and procedural order. These circumstances have 

led to the formation of various practices in the field of 

procedural law. 

According to the law, disputes related to legal is-

sues are resolved in a procedural manner, by a court au-

thorized on behalf of the state. It is expedient for the 

courts to use not only legal methods in resolving legal 

disputes, but also scientifically based, experienced, 

published in certain publications and with a high degree 

of reliability. The reason is that a person has no right to 

use any method that applies the law to find him guilty 

on behalf of the state. This situation does not give citi-

zens an equal opportunity to fairly protect their rights 

and freedoms and legitimate interests. 

In addition, the statutory requirements for the col-

lection, storage, verification, transportation, and evalu-

ation of digital evidence do not apply uniformly to all 

states. These circumstances place restrictions on the ap-

plicant in a particular jurisdiction. Therefore, technical 

requirements for overcoming these problems have been 

introduced in advanced foreign practices. 

For example, in resolving international disputes 

over digital evidence, the courts take into account that 

the evidence meets not only legal but also technical re-

quirements. Rthe validity or validity of the evidence 

and its compliance with the requirements of the court 

are examined and evaluated [34; 35; 36, 47-b; 37, 525-

b; 38, 29-b]. 

Legal requirements include compliance with the 

procedural requirements for the collection, storage, ver-

ification, transportation and evaluation of digital evi-

dence by the law enforcement officer, as well as verifi-

cation of the legality, relevance, integrity, sufficiency 

and reliability of digital evidence relevant to the case. 

The relevance of digital evidence.  
Digital evidence is considered relevant only if it 

contains information about facts or things that confirm, 

refute or question the conclusions about the circum-

stances relevant to the criminal, civil, administrative or 

economic proceedings. 

Adequacy of digital evidence. If all the convinc-

ing evidence of the case is gathered, which unequivo-

cally confirms the truth of all that has to be proved and 

each case, their total is considered sufficient to settle 

the case. 

Reliability of digital evidence. These are the evi-

dences that have been found to be true as a result of the 

investigation [39, p. 95]. 

Legitimacy of digital evidence - adherence to the 

established procedure for the collection, storage, verifi-

cation, transportation and evaluation of digital evidence 

in accordance with procedural law; 

Integrity of digital evidence - by estimating the 

volume of digital evidence (algorithm) using special 

software.  

Technical requirements refer to the procedures, 

tools, and methods used to collect, store, verify, 
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transport, and evaluate digital evidence [40]. Technical 

requirements vary depending on the type of digital evi-

dence and the method and format of analysis. The law 

enforcer ensures the acceptability of digital evidence by 

complying with these two requirements. 

What criteria for evaluation  

of digital evidence exist 

Procedural law does not specify norms for the pro-

cedure and criteria for evaluating digital evidence. At 

the same time, there are no clear rules and recommen-

dations for the evaluation of digital evidence in scien-

tific research, investigation and judicial practice in our 

country. However, this issue has been widely studied 

by foreign experts and scholars, and scientifically based 

investigative practices have been formed in this regard. 

Therefore, the most optimal solution is to fill the gaps 

in theory and practice, based on advanced foreign ex-

perience in this area, to prevent errors, problems and 

shortcomings in procedural law, investigation and judi-

cial practice. 

In assessing digital evidence, the law enforcer 

must first verify compliance with legal and ethical 

norms in their collection, storage, verification, and 

transportation [41]. The reason is related to the cases of 

analysis of personal data of citizens who are not rele-

vant to the work when working with digital evidence. 

In this case, the investigator, prosecutor, court, lawyer, 

expert, specialist and other participants must ensure 

that this information is not disclosed and inviolable. 

When digital evidence is examined, the expert 

provides scientifically sound explanations of the na-

ture, methods, and means of the research conducted in 

court. In this case, the expert (specialist) should gradu-

ally document his actions, indicate the methods and 

means of obtaining and verifying evidence, explain in 

detail the evaluation criteria and evaluation issues. 

However, the results of the expert (expert) research 

must be re-presented in court. The reason is that the re-

sults of the expert examination should give the same 

value when checked by a judge, prosecutor, lawyer. 

During the study, many developed foreign coun-

tries, particularly the United States [42, p. 498], the 

United Kingdom [43, p. 688], Australia [44, p. 372], 

and Norway [45, 366], examined expert evidence and 

evaluated evidence. , Advanced foreign practices such 

as Sweden [46, p. 227] were studied. It was found that 

the legislation of these countries also has strict require-

ments for expert research, as mentioned above. 

Evaluation of evidence is the final stage of their 

examination. Therefore, each piece of evidence in the 

case must be evaluated individually and as a whole. 

All features of the digital evidence are taken into 

account in the evaluation of the evidence. Evidence is 

evaluated in terms of their relevance, acceptability, re-

liability, and adequacy. 

There are a number of views and considerations in 

theory on the criteria for evaluating evidence. In partic-

ular, the first group of scientists took their reliability as 

the main criterion in evaluating the evidence. The sec-

ond group of scholars, on the other hand, considered 

that the content of the evaluation of evidence includes 

                                                           
1 SWGDE Overview of the Accreditation Process for Digital 

the identification of all the features that affect the 

achievement of objective truth in their work [47, p. 

150]. The third group of scientists considers their ac-

ceptability, reliability, relevance, and importance in 

evaluating digital evidence. 

Evaluating digital evidence is a more complex 

process than material evidence. This is because there 

are a number of requirements that must be met even be-

fore evaluating digital evidence. 

In developed countries, including the United 

States [48, pp. 68-69], there are initial requirements that 

need to be examined when evaluating digital evidence. 

In particular, V. Roussev proposed the following basic 

criteria for presenting digital evidence to the court or 

evaluating testimony according to the Daubert standard 

[49, p. 10]. 

1. The methods used in the investigation and ex-

amination must be theoretically based - that is, the sub-

jects of the criminal proceedings: the investigator or ex-

pert (specialist) must use theoretically based, well-

known, internationally recognized methods and tools. 

2. The methods used in forensic practice should 

be published in law enforcement journals, newspapers 

or websites - so that other participants in the process, 

including judges and lawyers, are aware of the methods 

used. If the methods used are not known to the court 

and the parties equally, they may give a one-sided ad-

vantage and impede the principle of fairness in resolv-

ing the case. 

3. Determining the degree of error of a research 

method involves the use of methods and tools that have 

been tested by international organizations and various 

institutions in developed countries. 

4. It is considered that the methods used in prac-

tice should be accepted in a scientific society - the use 

of methods and tools approved by national or interna-

tional scientific societies. These standards provide am-

ple opportunity to verify the accuracy of digital evi-

dence and the validity of expert testimony [50, p. 45]. 

However, they also cover the process of gathering dig-

ital evidence. Therefore, these criteria do not fully re-

flect the criteria for evaluating digital evidence. 

In 2017, Antwi-Boasiako and Venter developed 

the Harmonized Model for Digital Evidence Admissi-

bility Assessment (HM-DEAA) on the technical and le-

gal requirements for the acceptability of digital evi-

dence. This model outlines the following three steps in 

evaluating digital evidence. 

a) Evaluate the acceptability of digital evidence 

At this stage, the observance of procedural law and 

international standards in obtaining digital evidence, as 

well as their importance is assessed from a forensic 

point of view. 

b) Consideration of digital evidence 

At this stage, the integrity of the digital evidence, 

that is, the adherence to expert procedures and tools in 

obtaining, storing and analyzing them, is assessed. The 

aim is to verify compliance with scientific principles in 

finding, storing and analyzing evidence, to ensure the 

quality of work and to strengthen confidence in the re-

sults [51].1. However, compliance with standards in the 

and Multimedia Forensic Labs, 2017 
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handling and study of digital evidence (e.g., digital fo-

rensic tools are certified, certified for reliability and 

correctness, and tested before use) is also taken into ac-

count. 

In addition, the standards and protocols used in la-

boratory research should also be studied. The purpose 

is to determine whether the laboratory has the ability to 

analyze digital evidence and provide reliable methods, 

digital devices and software, competent personnel, and 

reasoned conclusions to ensure the reliability of the re-

sults. 

c) Deciding on the acceptability of digital evi-

dence. 

At this stage, the authenticity, integrity, and relia-

bility of the digital evidence is the second stage based 

on the results evaluated. For example, methods and 

means of obtaining digital evidence are evaluated in 

terms of reliability and the testimony of experts is com-

pared [52]. For the results to be valid, they must be in-

terpreted objectively, and information about errors, in-

accuracies, and limitations must be disclosed [53, p. 

158; 54, p. 350; 55, p. 255]. 

In summary, international best practices and 

standards set out internationally recognized rules for 

the evaluation of digital evidence. Adapting them to na-

tional legislation will help to address the following is-

sues: 

first, transparency of law enforcement activities is 

ensured; 

secondly, a science-based, objective, legal and fair 

mechanism for the collection, storage, verification and 

evaluation of digital evidence in pre-trial proceedings 

and in court proceedings will be introduced; 

third, establish common rules not only for crimi-

nal courts but also for administrative, civil, economic 

and arbitration courts in the field of working with digi-

tal evidence; 

fourth, provides reliable protection of the inter-

ests of the Republic of Uzbekistan in conflicts between 

states in the field. 

 Conclusion 

 In short, a clear definition of the rules for 

working with digital evidence in national legislation 

will allow to address errors and problems in the field of 

justice in a scientifically based, legal way. In this sense, 

the results of the study serve as a methodological basis 

for the unification of various practices that are formed 

in the system of procedural legislation. 

In addition, the developed theoretical rules pro-

vide solutions to problems related to the use of legal 

terms in the process of preparation and adoption of nor-

mative legal documents. 

I. According to the survey, the legislature: 

It is advisable to use the concept of "digital evi-

dence" in lawmaking activities. This concept is fully 

consistent with the legal and technical features of this 

evidence; 

the rules for working with digital evidence are 

common and unchanging for all areas of procedural 

law. Accordingly, it is expedient to adopt the Law of 

the Republic of Uzbekistan "On Digital Evidence". The 

reason is that the acceptability of digital evidence is en-

sured not only by legal requirements, but also by tech-

nical and ethical rules. Accordingly, these rules are the 

same for the areas of procedural law (criminal, civil, 

economic procedure and administrative liability law). 

II. In the process of working with digital evi-

dence, it is advisable to ensure that the law enforcer: 

retraining of law enforcement entities in the field 

of digital criminology (at least 1 year) (because these 

entities legally assess the circumstances relevant to the 

case. The lack of digital evidence prevents the verifica-

tion and assessment of the actual state of the case); 

rules for the collection, storage, verification and 

transportation of digital evidence in accordance with 

advanced foreign practices and international standards 

(ISO / IEC-27035-1, ISO / IEC-27035-2, ISO / IEC-

27035-3, ISO / IEC-27037, ISO / IEC-27038, ISO / 

IEC-27040, ISO / IEC-27041, ISO / IEC-27042, ISO / 

IEC-27043 [56], ISO / IEC-27044, ISO / IEC-27050, 

ISO / IEC-30121) customization ; 

approval of a code of ethics for working with dig-

ital evidence; 

development and implementation of standards for 

digital evidence authentication; 

equipping investigative and judicial bodies with 

modern digital forensic tools, etc.  

III. It is advisable to rely on the following crite-

ria in the assessment of digital evidence applying the 

law: 

digital evidence is formalized in accordance with 

the requirements of procedural law; 

adherence to the rules of ethics in dealing with dig-

ital evidence; 

the use of science-based methods and tools for col-

lecting, storing, verifying and transporting digital evi-

dence; 

ensuring the acceptability of digital evidence; 

the value of the numerical evidence has not 

changed (the possibility of achieving the same value by 

repeating the results). 

These criteria are fully consistent with national 

and international standards for the evaluation of digital 

evidence, and aserves to decide the state. 
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Abstract 

The article analyzes the signs of bankruptcy, the features of the introduction of external management in rela-

tion to the city-forming and equated enterprise. It is concluded that in the process of external management of the 

debtor - the city-forming organization, the enterprise can be sold as the only property complex, which will allow 

obtaining the funds necessary for settlements with creditors without resorting to liquidating the debtor, as well as 

preserving jobs. 
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A case on the bankruptcy of a city-forming enter-

prise and an enterprise equivalent to it may be initiated 

by an economic court. According to the legislation of 

Uzbekistan, if a debtor is unable to satisfy creditors' 

claims for monetary obligations and fulfill obligations 

http://doi.org/10.37057/T_1%20(
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for obligatory payments, if the corresponding obliga-

tions and obligations are not fulfilled within six months 

from the date of their occurrence, provided that the 

claims against the debtor in aggregate amount to at least 

five thousand times the size of the base calculated 

value. 

A city-forming and equivalent enterprise includes 

a legal entity, whose employees, taking into account 

their family members, make up at least half of the pop-

ulation of the corresponding settlement, or with a num-

ber of employees of at least three thousand people, or 

ensuring the maintenance of the defense capability and 

security of the state, or being a subject of natural mo-

nopolies ... Clause 34 of the Resolution of the Plenum 

of the Supreme Economic Court of the Republic of Uz-

bekistan dated January 27, 2006 No. 142 "On some is-

sues of the application of bankruptcy legislation by eco-

nomic courts" indicates that when considering applica-

tions for initiating a bankruptcy case for a city-forming 

enterprise and an equivalent to it, economic courts 

should be guided by the Regulation on the procedure 

for classifying enterprises as city-forming and equated 

enterprises, approved by the Resolution of the Cabinet 

of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated April 

30, 2015 No. 107. 

The case of the bankruptcy of a city-forming en-

terprise and an enterprise equivalent to it is considered 

by the economic court with the participation of the rel-

evant state authority in the field 2, as well as the corre-

sponding superior body (ministry, state committee, de-

partment, economic management body). 

When accepting an application for declaring a 

city-forming enterprise and an enterprise equivalent to 

it bankrupt, the economic court shall involve the said 

bodies in the case. The participation of these bodies is 

mandatory 3. 

The peculiarity of the introduction of external 

management in relation to a city-forming enterprise and 

an enterprise equivalent to it is that in the absence of a 

decision of the meeting of creditors to apply to the eco-

nomic court with a petition for the introduction of ex-

ternal management, the economic court may introduce 

an external management procedure at the request of the 

local government body4, ministries, state committee, 

department and economic management body when they 

provide security for the obligations of the debtor. 

The plan of external management of a town-form-

ing enterprise and an enterprise equivalent to it, prior to 

                                                           
2 Ткачев В. Н. Теоретические и практические проблемы 

правового регулирования несостоятельности (банкрот-

ства) особых категорий субъектов конкурсного права. – 

2008. 
3 Ibratova F., Khabibullaev D. LEGAL ISSUES OF SIGNS 

OF BANKRUPTCY AND THE REALIZATION OF THE 

RIGHTS OF WORKERS IN CASES OF BANKRUPTCY 

OF EMPLOYERS UNDER THE LAWS OF THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Znanstvena Misel. – 2019. 

– №. 11-2. – С. 55-61. 
4 Щербович И. А. Банкротство регулирует новый закон, 

старые проблемы остаются //Вестник Адыгейского госу-

дарственного университета. – 2005. – №. 1. 
5 Ибратова Ф. Б. Гражданско-правовые проблемы при-

знания банкротами индивидуальных предпринимателей 

its submission to the meeting of creditors, must be co-

ordinated with the local government authority, and for 

enterprises carrying out the state defense order, with the 

ministry, state committee, department and economic 

management body. 

In the course of external management of a city-

forming enterprise and an enterprise equivalent to it, a 

transition to judicial reorganization is possible. At the 

request of the local government body and the ministry, 

state committee, department, economic management 

body, respectively, provided that it is secured for the 

fulfillment of the debtor's obligations, including by 

providing state guarantees5, the economic court may 

decide to proceed to judicial rehabilitation of the 

debtor, if such a procedure has not been applied to the 

debtor before6. 

At the end of the initially granted period of exter-

nal administration, the local government body, in order 

to further financial recovery of the city-forming and 

equated enterprise, has the right to apply to the eco-

nomic court with a petition to extend external admin-

istration for a period of not more than one year7. Pro-

ceeding from this, the total period of external manage-

ment of a city-forming enterprise and an enterprise 

equivalent to it should not exceed thirty-six months, 

which is an exception to the general rule established by 

Article 91 of the Law of the Republic of Uzbeksitan 

“On Bankruptcy”. 

The petition of the local government authority 

must be substantiated8. As a motivation for extending 

the term of external management, the inclusion in the 

financial recovery plan of additional investment of the 

debtor's activities, employment of employees, the crea-

tion of new jobs and other measures aimed at restoring 

the debtor's solvency can serve9. Such measures in 

practice can be the re-profiling of production for the 

production of more competitive products, the involve-

ment of qualified specialists, etc. 

So, at the request of a local government body, a 

ministry, a state committee, a department and an eco-

nomic management body, subject to the submission of 

a surety for monetary obligations and obligatory pay-

ments of the debtor, the period of external management 

of the city-forming enterprise and an enterprise equiv-

alent to it can be extended up to five years. In this re-

gard, the total term of external management of a city-

forming enterprise and an enterprise equivalent to it, in-

cluding the extension period, cannot exceed five years. 

в Республике Узбекистан //Вопросы современной юрис-

пруденции. – 2015. – №. 5-6 (47). 
6 Ряховская А. Н. Антикризисное управление в совре-

менных условиях: проблемы, направления, решения 

//Имущественные отношения в Российской Федерации. 

– 2013. – №. 6 (141). 
7 Ибратова Ф. Б. БАНКРОТСТВО ЛИКВИДИРУЕМОГО 

СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ //Norwegian Journal of Devel-

opment of the International Science. – 2021.–№. 58-2. 
8 Барбашова Н. В. Проблема банкротства экологически 

опасных предприятий в контексте устойчивого развития 

региона //Проблемы законности. – 2014. – №. 125. 
9 Барышова М. В. и др. Социальное предприниматель-

ство: научные исследования и практика. – 2019. 
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Settlements with creditors must be started by the 

debtor and his guarantor within the extension period es-

tablished by the economic court on the basis of a re-

quest from the local government authority, ministry, 

state committee, department and economic manage-

ment body10. Settlements with creditors are made in ac-

cordance with Article 121 of the Law of the Republic 

of Uzbekistan “On Bankruptcy”. At the same time, the 

Law does not provide for specific amounts of funds al-

located to repay debts to creditors11, as well as the fre-

quency of debt repayment. 

If the debtor and his guarantor did not start settle-

ments with creditors during the period of extension of 

external management established by the economic 

court on the basis of a petition from a local government 

authority, a ministry, a state committee, a department 

and an economic management body, the economic 

court has the right to make a decision on declaring the 

debtor bankrupt and opening liquidation proceedings12. 

In order to satisfy the claims of creditors in the 

course of external management, the sale of the town-

forming and equated debtor enterprise as a property 

complex may be carried out. The sale of a city-forming 

enterprise and an enterprise equivalent to it is carried 

out through a tender or auction. 

Mandatory conditions for the sale of a city-form-

ing enterprise at a tender are: 

– preservation of jobs for at least 70 percent of 

employees employed at the city-forming enterprise at 

the time of its sale13; 

– the obligation of the buyer, in the event of a 

change in the profile of the activity of the city-forming 

enterprise, to retrain or employ employees. 

Obligatory conditions for the sale at a tender of an 

enterprise that ensures the maintenance of the defense 

capability and security of the state are: 

– ensuring the preservation of the designated pur-

pose of the property complex of the enterprise, ensuring 

the maintenance of the defense capability and security 

of the state, and mobilization property; 

– execution of the debtor's contracts related to the 

performance of work under the state defense order, the 

provision of state needs in the field of defense capabil-

ity and state security14. 

Obligatory conditions for the sale at a tender of an 

enterprise that is a subject of natural monopolies are: 

– the buyer's consent to assume the obligations of 

the debtor under contracts for the supply of goods, 

                                                           
10 Кован С. Е. Проблемы развития реабилитационного 

потенциала института банкротства //Стратегические ре-

шения и риск-менеджмент. – 2014. – №. 2 (83). 
11 Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 

2019. – С. 163-170. 
12 Свириденко О. М. Концепция несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации: методология и 

реализация //Режим доступа: http://www. dissercat. 

com/(дата обращения: 05.11. 2016). – 2010. 

which are the subject of regulation of legislation on nat-

ural monopolies, to ensure the availability of produced 

and (or) sold goods (works, services) for consumers; 

– the buyer has a license to carry out the relevant 

type of activity, if the debtor's activity is subject to li-

censing. 

Other conditions not provided for in Article 159 of 

the Law of the Republic of Uzbekistan “On Bank-

ruptcy” may also be included in the purchase and sale 

agreement. This requires the will of the creditors, op-

posed by them by voting at the meeting in accordance 

with the law. 

If the town-forming and equivalent enterprise was 

not sold on the terms of a tender, it is subject to sale at 

an auction. 

If the property of an enterprise carrying out a state 

defense order contains limited circulating property, the 

sale of such an enterprise is carried out in the form of a 

tender only at a closed auction, the participants of 

which can only be persons who, in accordance with the 

law, may have the specified property15. 

The property of the sold enterprise, which fulfills 

the state defense order, withdrawn from circulation, is 

transferred to the owner of the property no later than 

three months from the moment of his notification of the 

presence of such property by the external manager. 

Ministries, state committees, departments and 

economic management bodies, within a month after the 

signing of the protocol on the results of the auction, 

have the preemptive right to acquire an enterprise ful-

filling the state defense order at the price established as 

a result of the auction16. 

The local government authority, within a month 

after the signing of the protocol on the results of the 

auction, has the preemptive right to acquire the enter-

prise - the subject of the natural monopoly at the price 

established as a result of the auction. 

 When selling the property of a city-forming and 

an equivalent debtor enterprise, declared bankrupt, the 

liquidator must offer the enterprise for sale at the first 

auction as a property complex. 

If the property of the town-forming and equivalent 

enterprise-debtor was not sold as a property complex, 

then the sale of the property of the debtor is carried out 

in accordance with Article 111 of the Law of the Re-

public of Uzbekistan “On Bankruptcy”. 

The property of a debtor enterprise, which is a sub-

ject of a natural monopoly, used by it in the production 

and (or) sale of goods (works, services), is put up for 

auction only as a property complex17. 

13 Карелина С. А. Правовое регулирование несостоя-

тельности (банкротства): учеб.-практ. пособие:[для ву-

зов по направлению и специальности" Юриспруден-

ция"]. – Wolters Kluwer Russia, 2006. 
14 Ibratova F. B. et al. Special features of modern legal sys-

tems: cases and collisions. – 2017. 
15 Кондрат Е. Н. Банкротство ликвидируемого должника 

в концепции финансовой безопасности государства 

//Вестник экономической безопасности. – 2010. – №. 4. 
16 Сверчкова О. Ф. Банкротство предприятий: основные 

проблемы и пути их решения //Известия высших учеб-

ных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические 

науки. – 2003. – №. 2. 
17 Студенцова О. А. Правовое регулирование процедур 
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The liquidation manager is obliged to ensure the 

execution of contracts for the supply of goods (works, 

services) of the debtor enterprise, which is a subject of 

a natural monopoly, during the period of liquidation 

proceedings in cases where the termination of the exe-

cution of such contracts violates the conditions of life 

of the population or the activities of enterprises with a 

continuous production cycle18. 

The liquidation proceedings of the debtor enter-

prise, which is the subject of a natural monopoly, must 

be completed within a period not later than six months 

from the date of the decision of the economic court and 

the appointment of the liquidation manager. If at the 

end of the specified period the property of the enterprise 

remains unsold, then the liquidation manager, by the 

decision of the meeting of creditors, and in case of his 

refusal, by the decision of the local government body, 

completes the liquidation proceedings by replacing as-

sets in accordance with the procedure provided for in 

Article 115 of the Law of the Republic of Uzbekistan 

“On bankruptcy”. 

Thus, special rules on the bankruptcy of a city-

forming debtor to some extent overcome the shortcom-

ings of the Bankruptcy Law associated with the need to 

preserve a single production and technological complex 

of the debtor, as well as more active participation in the 

procedure of local government bodies, ministries, state 

committee, department19. However, even the possibil-

ity of declaring bankrupt such large and socially signif-

icant enterprises did not prompt the legislator to 

toughen the signs of bankruptcy and the grounds for its 

initiation; there are no additional requirements in the 

law for judicial administrators who carry out bank-

ruptcy procedures for such commercial organizations. 

Summarizing the above, we come to the following con-

clusions: 

1. When regulating the bankruptcy of city-forming 

enterprises, the main problem is the social protection of 

both the employees of the enterprises themselves and 

the residents of the settlement. Therefore, it seems to us 

that the bankruptcy procedure of these enterprises 

should be carried out extremely carefully and carefully. 

2. The law on bankruptcy has developed the con-

cept of a city-forming organization in sufficient detail. 

It significantly simplifies the process of classifying en-

terprises as city-forming, which is a significant step for-

ward. 

3. The positive innovations of the Law include the 

involvement of additional subjects in the bankruptcy 

procedure - the local government authority, ministries, 

state committee, department. The possibilities provided 

by the Law to involve the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan in this procedure should be 

positively assessed. 

4. The specific features of this category of bank-

ruptcy include the introduction of a guarantee mecha-

nism for the obligations of the debtor by the relevant 

                                                           
банкротства по законодательству России и США: срав-

нительный анализ. – 2006. 
18 Ibratova F., Egamberdiev D. PURPOSE AND 

SIGNIFICANCE OF OBSERVATION-BANKRUPTCY 

PROCEDURES APPLICABLE BY THE ECONOMIC 

COURT FOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 

authorities and subsidiary liability to its creditors, even 

in cases where the meeting of creditors advocates de-

claring the debtor bankrupt. 

5. The law regulates the grounds for extending the 

external management of a city-forming organization, 

for which it provides for a plan for its financial recov-

ery. 

6. In the process of external management of the 

debtor - the city-forming organization, the enterprise 

can be sold as the only property complex, which will 

allow obtaining the funds necessary for settlements 

with creditors without resorting to liquidating the 

debtor, as well as preserving jobs. 
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Abstract 

This article deals with the questions of training specialists in the higher schools of USA. It is underlined that 

especially important is the development of intellectual skills of the future specialists. Special attention is paid to 

the development of critical thinking and reasoning. The definition of the term «critical thinking» is proposed. The 

main peculiarities of the paradigm «Thinking-Based Learning» are analyzed.  

Анотація 

В статті розглядаються питання підготовки фахівців у вищій школі США. Підкреслюється, що особ-

ливо важливим є розвиток інтелектуальних умінь студентів – майбутніх фахівців. Значна увага звертається 

на розвиток критичного мислення і уміння міркувати. Запропоновано визначення терміну «критичне мис-

лення». Проаналізовані деякі особливості парадигми «навчання, яке базується на мисленні» 
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Сьогодні активно відбувається перегляд цілей 

і змісту освіти, підвищуються вимоги до підготовки 

фахівців, зокрема, магістрів, які були б достатньо 

конкурентоспроможними на сучасному ринку 

праці. Мова йде насамперед про формування твор-

чого потенціалу особистості майбутнього магістра, 

потреби самореалізації, самовираження не тільки в 

період навчання у вищому закладі освіти, але й уп-

родовж усього життя.  

Суспільству потрібні фахівці, які мають не 

тільки високий рівень професійної підготовки, але 

й володіють дослідницькою культурою, яка перед-

бачає готовність до дослідження у професійній дія-

льності, наукову самостійність, здатність до систе-

матичного аналізу фактів і явищ, до продуктивного 

критичного мислення, оперативної обробки інфор-

мації, креативність, високу культуру спілкування і 

поведінки. Наявність добре розвиненого критич-

ного мислення – важлива умова ефективності про-

фесійної діяльності фахівця будь-якого профілю. 

Значні здобутки в забезпеченні інтелектуаль-

ного розвитку майбутніх фахівців, формування у 

них критичного мислення є у вищій школі США. 

На думку американських учених, особливої 

уваги в процесі підготовки сучасного магістра ви-

магає його інтелектуальний розвиток, формування 

критичного мислення, окремі аспекти якого розгля-

даються в прцях багатьох науковців (Ф.Кінг, 

М.Ліпман, Ф.Ньюмен та ін.). Часто мова йде про 

критично-творче мислення. 

Здатність критично мислити проявляється в 

умінні логічного, обґрунтованого міркування, фор-

мулюванні зважених суджень. Під творчим мислен-

ням, як правило, мають на увазі розумову діяль-

ність в аспекті генерації ідей, виходу із проблемної 

ситуації, ухвалення рішення і т.д. За визначенням 

Ф.Кінг, критично-творче мислення – це здатність 

генерувати й обробляти ідеї і давати їм оцінку [1, 

с.5-18]. 

Зазвичай критично-творче мислення назива-

ють мисленням вищого порядку. М.Ліпман розгля-

дає мислення вищого порядку як сплав критичного, 

творчого й, так званого, «емпатійного» мислення 

(caring thinking), заснованого на розумінні почуттів 

і рівня пізнання іншої людини [2]. 

Орієнтація вищої школи на інтелектуальний 

розвиток як «загальновизнане завдання першочер-
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гової важливості в епоху сучасних освітніх ре-

форм» змусила змінити її установку «навчання 

вмінню краще вчитися» (teaching for better learning) 

на «навчання вмінню краще мислити» (teaching for 

better thinking) [3]. Ідея навчання критичному мис-

ленню поступово, здобуваючи статус прагматичної 

необхідності, затребуваної сучасним суспільством, 

переросла в нагальну потребу переходу на новий 

тип навчальної програми, «яка вчить мислити» 

(thinking curriculum). Уміння критично мислити 

стало обов'язковим компонентом базового навчаль-

ного плану (core curriculum) кожного коледжу й 

університету [4; 5; 6].  

У доповіді голови Комісії «Майбутнє вищої 

освіти» названі інтелектуальні вміння, на основі ро-

звитку яких слід оцінювати якість навчання у ви-

щому навчальному закладі (уміння критичного ана-

лізу, аналітичного міркування, знаходження шляхів 

адекватного вирішення проблеми та ін.).  

Наголошуючи на необхідності інтелектуаль-

ного розвитку студентів, представники наукового, 

освітнього, ділового, політичного співтовариств ак-

центують увагу на певному наборі інтелектуальних 

умінь, затребуваних у соціальному, професійному 

й освітньому контекстах. Принципово важливе зна-

чення має оволодіння не конкретно предметними 

вміннями розумової діяльності, які, як показали до-

слідження вчених, погано переносяться на нову га-

лузь дій, але інтелектуальними вміннями узагаль-

неного характеру, які, будучи освоєні в одному кон-

тексті, можуть застосовуватися в іншому. 

Дослідження вчених, проведені на базі багатьох рі-

зногалузевих інститутів, засвідчують, що однаково 

важливими для всіх дисциплін є вміння побудови 

індуктивних умовивисновків і висновків щодо роз-

в'язку проблемних завдань. Дані розумові вміння є 

універсальними і широко затребуваними. 

Уміння мислити передбачає уміння розмірко-

вувати логічно, раціонально, аналізувати й інтерп-

ретувати інформацію, знаходити раціональні й не-

стандартні розв'язки різних проблемних ситуацій. 

Уміння «раціонального міркування» (reasoning) 

увійшло в групу ключових академічних компетент-

ностей, необхідних для отримання знань, як у пе-

ріод одержання освіти, так і в наступній професій-

ній діяльності. На основі цього вміння складається 

освітній результат у вигляді вмінь рефлексивного 

міркування, обґрунтованого судження й зваженого 

розв'язку.  

Реалізація поставлених цілей здійснюється за 

допомогою інтелектуально розвиваючої діяльності 

студентів у процесі всієї підготовки у вищій школі. 

Досягнення рівня інтелектуальної компетент-

ності, що виражається в уміннях мислення вищого 

порядку, забезпечується впорядкованістю процесу 

інтелектуального розвитку. Це дозволяє визначити 

технологічні ланки, які становлять організаційну 

основу інтелектуального розвитку особистості. Ко-

ротко охарактеризуємо окремі етапи організації ці-

леспрямованого інтелектуального розвитку студен-

тів у процесі одержання вищої освіти в США. 

Діагностичний етап. Як правило, загальні 

вміння логічного мислення є слабкою ланкою під-

готовки абітурієнтів. З посиленням загальнонаціо-

нальних вимог до якості освіти, більшість навчаль-

них закладів вищої освіти на початку першого нав-

чального року проводять попередню перевірку 

початкового рівня інтелектуальної підготовленості 

першокурсників із застосуванням різних тестів, 

щоб спланувати напрямок подальших дій по ство-

ренню фундаменту для успішного навчання. На-

приклад, університет Wright визначає здатності за-

гального логічного мислення по шести категоріях 

(тест GALT), коледж Fitchburg використовує тест 

визначення базових умінь мислення (BSCT, Baron), 

університет Georgia - тест на визначення вмінь да-

вати оцінку (Test on Appraising Observations, 

Norris). 

Реалізація поставлених цілей здійснюється за 

допомогою інтелектуально розвиваючої діяльності 

студентів у процесі всієї підготовки у ЗВО.  

Щоб допомогти студентам першого курсу ус-

пішно пристосуватися до процесу навчання у вищій 

школі, зазвичай університети організують два види 

курсів – орієнтаційні і транзитні. Орієнтаційний 

курс має на меті допомогти новачкам стати членами 

університетського співтовариства. Транзитні курси 

– перехідна ланка від шкільного навчання до вузів-

ського – є початковим етапом системного форму-

вання розумових умінь вищого порядку. Тут пояс-

нять, що становить ціннісний результат вищої 

освіти, спеціально навчать умінням самостійної ро-

зумової праці, які допоможуть успішно освоювати 

програму навчання в системі вимог вищої школи. В 

останні десятиріччя понад 70% університетів пропо-

нували подібні курси («Семінари для першокурсни-

ків» та ін.).  

 Сьогодні у вищій школі США має місце поєд-

нання форм ізольованого й контекстного навчання 

розумовим умінням, але, у будь-якому випадку, су-

часні курси, орієнтовані на інтелектуальний розви-

ток – це не читання лекцій на абстрактні теми, а ско-

ріше, «тренувальний майданчик для нагромадження 

досвіду інтелектуально розвиваючої практики» [7, с. 

136]. 

Традиційне заняття у форматі окремого навча-

льного предмета будується за принципом знайомс-

тва з номенклатурою інтелектуальних умінь і здій-

снюється на основі моделі розвитку, що забезпечу-

ється методом прямої інструкції. Ідея застосування 

контекстного навчання першоосновам критичного 

мислення на транзитних курсах належить J. Chaffee. 

Сьогодні ця модель працює в більш ніж п'ятистах 

навчальних закладах США [8]. Мета курсу – допо-

могти новачкам осмислити й прийняти цілі універ-

ситету, орієнтовані на розвиток високих рівнів ми-

слення, і закласти міцний фундамент для одер-

жання якісної академічної освіти й свідомої участі 

в процесі свого розвитку. 

Інтелектуальний розвиток особистості в 

процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін. Зва-

жаючи на те, що розвиток здатності інтелектуально 

мислити тривалий і поступовий процес, а разовий 
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транзитний курс має обмежений вплив на інтелек-

туальний розвиток студентів, освоєння інтелектуа-

льних умінь триває в процесі вивчення дисциплін 

професійної і класичної підготовки. За визначен-

ням одного з лідерів американського вищої освіти 

F.M Newmann, головною функцією університету є 

викладання гуманітарних наук, необхідних для ви-

ховання загальної культури, ядром якої є культура 

інтелектуальної діяльності, що зміцнює здатність 

до постійного саморозвитку студентів [9, с.410-

433]. Об'єктом спеціального формування під час ви-

вчення предметів загальноосвітнього циклу виступа-

ють саме загальні інтелектуальні вміння. Навіть 

тоді, коли обраний предмет спеціалізації, 25% нава-

нтаження надається гуманітарним і суспільним ди-

сциплінам поряд із профілюючими. 

На підготовчих лекціях викладач створює мо-

тиваційну основу курсу. Для цього під час вступної 

бесіди або на сайті локальної мережі студентів зна-

йомлять із ключовою концепцією курсу (напри-

клад, «розвиток інтелектуального потенціалу, ре-

зультатом чого буде ефективне мислення, яке допо-

магає людині змінитися») [10], планом навчання, 

правилами, стратегією взаємодії викладача і студе-

нтів. В якості загального огляду пропонується таблиця 

специфікації інтелектуальних умінь для даного курсу, 

варіант підсумкової перевірочної роботи, як методич-

ний супровід – посібники, що роз'ясняють зміст за-

вдань, оптимальні способи виконання завдань, поясню-

ють, як осмислювати й оцінювати інтелектуальну дія-

льність. 

Кожний викладач має право сам вирішувати, 

якими способами й засобами він організує навча-

льну роботу з інтелектуального розвитку студентів, 

фрагментарно використовуючи окремі техніки або 

«immersion» (занурення в пошук), але дисципліни 

загальноосвітнього циклу рекомендується проекту-

вати на основі технології «infusion» (поєднання, ін-

теграція)). Інтегративний підхід поєднує в навчаль-

ному процесі переваги інших підходів навчання ми-

сленню: процедуру освоєння набору універсальних 

розумових операцій і загальнонаукових методів до-

слідження; усвідомлене ставлення до розумового 

процесу і, як результат, глибокі, змістовні знання. 

Програма, запропонована R. Swartz, «Навчання, за-

сноване на мисленні» для вищої школи («Thinking-

Based Learning») вимагає модифікації всього дис-

циплінарного курсу, зміну формату навчального за-

няття й перерозподілу аудиторного часу з ураху-

ванням засвоєння як тематичного блоку, так і блоку 

процесорних умінь. Предметний зміст такого курсу 

розглядається крізь призму концептуально значи-

мих тем, на базі яких будуть здійснюватися ті або 

інші розумові операції. При проектуванні навчаль-

ного заняття як першооснови виступає розумове 

сприймання або операції, що співвідносяться із 

предметним змістом таким чином, щоб фактологіч-

ний матеріал був основою для обробки даного 

сприймання, а розумове сприймання, у свою чергу, 

допомагало освоювати предметний зміст [11, с.21-

26]. У фокусі уваги перебуває не предметне знання, 

а процедура освоєння інтелектуальної операції, 

процес мислення студентів. 

Інтелектуальний розвиток у процесі вивчення 

профільних дисциплін Наступний шлях інтелектуа-

льного розвитку студента в процесі професійної 

підготовки – через програми профільної підгото-

вки. Покладаючись на те, що студенти вже мають 

досвід інтелектуально розвиваючої практики й пев-

ний рівень сформованості інтелектуальних умінь, 

багато викладачів застосовують підхід «повного за-

нурення» (immersion) у великий обсяг матеріалу з 

конкретної дисципліни, що передбачає самостійне 

виконання досить складних завдань на основі рете-

льного опрацювання матеріалу. Але зазвичай тільки 

незначна частина студентів можуть розвивати розу-

мові вміння високого рівня при так званому «прихо-

ваному» навчанні (inferential learning) за рахунок по-

глибленого вивчання конкретної предметної дисци-

пліни й занурення в інтелектуально-стимулююче 

середовище. 

Спеціалізовані курси підвищення рівня інтеле-

ктуальної підготовки. Їх ціль полягає в наданні сту-

дентам можливості добрати середній бал, що дає 

право відвідувати певні курси, де потрібен достат-

ній рівень сформованості критичного мислення; 

або підвищити загальну інтелектуальну підготовку, 

необхідну для здачі підсумкового іспиту відповідно 

до загальних вимог навчального закладу. Продов-

ження інтелектуальної підготовки на спеціалізованих ку-

рсах з розвитку критичного мислення може бути части-

ною додаткового навчального модуля з певною кількістю 

обов'язкових годин протягом семестру, або у вигляді нав-

чання на річних або піврічних курсах у рамках інтелекту-

ального розвитку (програми університетів Michigan, 

Maryland та ін.). 

Індивідуально-групові консультаційні заняття 

(«tutorials»). Це традиційна для американських уні-

верситетів форма навчальної роботи, коли викладач 

(або його помічник) опікується 2-10 студентами, з 

якими проводить консультаційні заняття, ціль яких 

відслідковувати академічну успішність і інтелекту-

альний прогрес студентів в аспекті їх інтелектуаль-

ного росту. Час таких зустрічей присвячується об-

говоренню навчальних проблем, На зустрічах з ви-

кладачем або його помічником студенти звітують у 

письмових роботах, наставник аналізує хід вико-

нання ними письмових завдань, уміння користува-

тися інтелектуальним інструментарієм, дає рекоме-

ндації щодо раціональної організації своєї навчаль-

ної діяльності. 

Підсумкова перевірка якості інтелектуальної 

підготовки є обов'язковою процедурою для одер-

жання диплома й присудження ступеня бакалавра 

або магістра. Вона проводиться на основі рубіжного 

контролю (як правило, кілька письмових робіт або 

проектів і стандартизоване тестування). 

Таким чином, дослідження сучасного контек-

сту освітньої практики у вищій школі США з інте-

лектуального розвитку студентів загалом і розвитку 

критичного мислення зокрема, показує, що інтеле-

ктуальний розвиток особистості здійснюється че-

рез багатоканальний механізм організаційних стру-

ктур і форм роботи закладів вищої освіти.  
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Аналіз праць американських науковців дає пі-

дстави для дуже важливого висновку: навчання ми-

сленню вищого порядку передбачає вихід за рамки 

навчання тільки методу мислення. Як базова мета й 

результат американської вищої освіти, мислення 

вищого порядку – це ефективне мислення, засно-

ване на логіці, яке сприяє розвитку морально цінні-

сних якостей особистості. Уміння, виражені в по-

няттях інтелектуальних категорій, виступають про-

міжними результатами на шляху досягнення 

головного освітнього результату навчання у вищій 

школі США – системного, високоморального мис-

лення, яке сприяє всебічному формуванню особис-

тості, її оцінному ставленню до навколишньої дійс-

ності. 

Таким чином, у процесі вивчення науково-пе-

дагогічної літератури виявлено, що інтелектуаль-

ний розвиток у вищій школі США розглядається в 

широкому розумінні як процес удосконалення вла-

стивостей особистості, що знаходить відображення 

у зміні поглядів на природу знання, істини й цінно-

сті. Інтелектуально сформована особистість – це 

щось більше, ніж віртуозне володіння інтелектуаль-

ним інструментарієм. Це – формування таких влас-

тивостей інтелекту, які перетворюють майбутнього 

магістра в творчо мислячу людину, гідного грома-

дянина суспільства, який почуває відповідальність 

не тільки за своє професійне і особистісне зрос-

тання, але й за долю інших людей, незалежно від 

раси, статі, віку, за якісне поліпшення світу, у 

якому живе.  
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Abstract 
The article examines the experience of professional training of hospitality specialists in higher education in 

European countries. It is established that educational training programs for the hospitality industry are constantly 

changing and adapting to modern conditions, ensuring their relevance. For the implementation in domestic educa-

tional practice such aspects are valuable as: availability of a wide range of educational programs, integration of 

theoretical and practical training, annual internship on the basis of leading hotels (including foreign ones), training 

on the principle of "sandwich courses", modular organization educational process, academic mobility, develop-

ment of personal qualities of future professionals necessary for the successful implementation of professional 

functions. 

Анотація 
У статті досліджується досвід професійної підготовки фахівців сфери гостинності у вищій школі єв-

ропейських країн. Встановлено, що освітні програми підготовки кадрів для сфери гостинності постійно 

змінюються і адаптуються до сучасних умов, що забезпечує їхню актуальність. Визначено, що для впро-

вадження у вітчизняній освітній практиці цінними є такі аспекти, як: наявність широкого спектру освітніх 

програм, інтеграція теоретичного і практичного навчання, щорічне стажування на базі провідних готелів 

(в тому числі, зарубіжних), навчання за принципом «сендвіч-курсів», модульна організація освітнього про-

цесу, академічна мобільність, розвиток особистісних якостей майбутніх фахівців, необхідних для успішної 

реалізації професійних функцій. 

 

Keywords: professional training, educational program, specialists of hospitality industry, experience of Eu-

ropean countries, practice, internship. 

Ключові слова: професійна підготовка, освітня програма, фахівці сфери гостинності, досвід європей-

ських країн, практика, стажування. 

 

В сучасних умовах сфера гостинності стає все 

більш інноваційною та високотехнологічною, що 

зумовлює потребу в добре освічених, професійно 

підготовлених фахівцях. Разом з тим очевидною є 

суперечність між необхідністю багатоаспектного 

вдосконалення сучасної системи підготовки, пере-

підготовки і підвищення кваліфікації кадрів сфери 

гостинності і недостатньою розробленістю науко-

вих підходів і методичного забезпечення цього про-

цесу у вітчизняній практиці. У зв’язку з цим стає 

актуальним вивчення зарубіжного досвіду профе-

сійної підготовки фахівців готельно-ресторанної 

галузі. Практичний інтерес становить вивчення 

освітньої практики європейських країн, де сформо-

ваний значний довід професійної підготовки фахів-

ців сфери гостинності.  

Аналіз джерельної бази засвідчує наявність 

глибокого інтересу науковців до проблеми профе-

сійної підготовки фахівців сфери гостинності (М. 

Бабешко, Ю. Безрученков, А. Віндюк, Н. Зубар, О. 

Машкова, Л. Хаєт та ін.). Проте у вітчизняній педа-

гогічній літературі відсутні цілісні дослідження, 

присвячені професійній підготовці фахівців го-

тельно-ресторанної справи у вищій школі європей-

ських країн, хоч окремі аспекти висвітлені в працях 

В. Антоненко, Т. Голікової, А. Корніяки, І. Кучере-

нко, М. Лайко, Н. Масюк, А. Пізама та ін. 

Цікавим є досвід підготовки майбутніх фахів-

ців у галузі готельно-ресторанного господарства у 

Франції. Зокрема, в цій країні є певні особливості 

щодо підготовки кадрів для сфери гостинності. Пе-

рша особливість полягає в тому, що основою про-

фесійного навчання є система готельного і ресто-

ранного господарства і тільки незначна частина ку-

рсів стосується безпосередньо туристичної 

діяльності, яка реалізується в готельних комплек-

сах в якості додаткового обслуговування (броню-

вання місць на транспорті, організація відвідувань 

різних заходів, замовлення екскурсійного обслуго-

вування тощо). При цьому підготовка відбувається 

так, щоб студент в кінці навчання став фахівцем 

широкого профілю. 

Друга особливість підготовки фахівців зумов-

лена організацією готельного та ресторанного гос-

подарства і туризму в країні. Так, у Франції налічу-

ється понад 20 тис. готелів різного профілю і рівня 

обслуговування. Близько 15 тис. готелів об’єднані 

у великі комплекси («Аккор», «Пульман» та ін.), які 

налічують у своєму складі понад 100-150 об’єктів. 

Готельні комплекси організовують власні замкнуті 

навчальні центри (наприклад «ІНФАТ»), мета яких 

– підготовка кваліфікованого персоналу тільки для 

підприємств мережі. Під час навчання відпрацьову-

ються стандарти та кваліфікаційні навички, пот-

реба в яких зумовлена лише вимогами готельного і 

ресторанного господарства мережі. При цьому 

освітні програми враховують вимоги і норми, що 

базуються на загальнодержавних стандартах [1]. 

Підготовка фахівців для інших готелів здійс-

нюється в ліцеях і коледжах, що належать до сис-

теми місцевого територіального управління і пере-

бувають під егідою Міністерства національної 

освіти, а також інститутах і університетах (Францу-

зький інститут управління (в сфері готельного, рес-

торанного господарства та туризму), Міжнародний 

інститут готельного господарства, Інститут Ва-

тель). У процесі професійної підготовки фахівців 

готельно-ресторанного бізнесу також беруть участь 

працівники туристичних агентств, бюро обслугову-

вання, готелів та ресторанів, для чого необхідний 

сертифікат або відповідний диплом. 

Наступна особливість – проходження майбут-

нім фахівцем у процесі навчання всіх рівнів: учнів-

ство або набуття навичок стажера; професіоналіза-

ція; здобуття диплома бакалавра; навчання для 

отримання диплома магістра; післядипломне нав-

чання (перепідготовка і підвищення кваліфікації). 
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Окрім зазначених рівнів діє система обов’язкового 

навчання на конкретному підприємстві, а також 

професійного зростання працівника з попереднім 

проходженням курсу перепідготовки до роботи на 

новій посаді. 

Таким чином, особливостями системи профе-

сійної підготовки фахівців сфери гостинності у 

Франції є формування кваліфікованих працівників 

для готелів і ресторанів на базі шкіл, коледжів, ін-

ститутів, університетів, що передбачає тісний взає-

мозв’язок з базами практики та навчання на конк-

ретному підприємстві. 

Значний досвід у підготовці фахівців сфери го-

стинності мають заклади вищої освіти Великої Бри-

танії. Зокрема, Борнмутський університет визнаний 

британським урядом одним з університетів з найви-

щою кваліфікацією щодо підготовки спеціалістів 

готельного та туристичного менеджменту. 

Борнмут – сучасний університет, який пропо-

нує різноманітні освітні програми і має в своєму 

складі сім академічних шкіл. За час навчання сту-

денти здобувають «досвід реальної практики», роз-

виваючи інтелектуальні, практичні та професійні 

навички, які глибоко цінують роботодавці. Такі 

якості, як здатність вирішити проблему і вміння 

приймати рішення, схильність до підприємництва, 

корпоративність і вміння працювати в команді, 

комп’ютерна грамотність, знання основ бізнесу не-

обхідні фахівцям для успішної професійної діяль-

ності. Зазначена комбінація якостей, сформована у 

студентів Борнмута, має великий попит на ринку 

праці, що підтверджується лідерством університету 

серед ЗВО Великобританії, чиї дипломовані випус-

кники працевлаштовуються вже в перші півроку пі-

сля закінчення навчання. 

Фахівці сфери гостинності повинні працювати 

в новому колективі професіоналів як єдине ціле 

(Connectors), тобто бути членами команди, здат-

ними ефективно працювати з іншими. Вони по-

винні бути універсалами (All-rounders) і мати «ши-

рокий профіль» – володіти низкою особистісно-

професійних якостей, зокрема, вміти вирішувати 

проблеми і організовувати час. Щоб сучасні фахівці 

відповідали вимогам часу в будь-якій галузі, уні-

верситет тісно співпрацює з представниками індус-

трії та запрошує практиків для спілкування і роботи 

зі студентами, що передбачено навчальними пла-

нами. 

В університеті функціонують «сендвіч-курси». 

Їх особливість полягає в тому, що студентам нада-

ється можливість цілий навчальний рік працювати 

за фахом, застосовуючи отримані в університеті 

знання як у готельних комплексах Великобританії, 

так і за кордоном. Навчання за принципом «сен-

двіч» дуже часто завершується пропозицією перс-

пективного місця роботи після закінчення ЗВО [2]. 

Борнмут має зв’язки з університетами європей-

ських країн, які реалізують різні фінансовані Євро-

пейським Союзом програми, наприклад, «Сократ» 

чи «Темпус». Зарубіжні зв’язки університету забез-

печують його студентам можливість продовжувати 

навчання, навчаючись в іншій країні. Університет 

приймає студентів з країн – членів ЄС, що також є 

внеском закладу в розвиток міжнародної професій-

ної компетентності фахівців сфери гостинності. 

Велике значення в процесі навчання студентів 

має виробнича практика, яка дозволяє їм застосу-

вати отримані знання в «реальних ситуаціях» під 

час стажування. Період стажування розглядається 

як життєво необхідна складова особистісного і про-

фесійного зростання.  

Відмінною рисою Борнмутського університету 

є надання через Лондонський інститут міста і гіль-

дій (the City & Guilds of London Institute) академіч-

них нагород на основі професійного досвіду і вико-

нання фахово орієнтованих проектів. Університет 

належить до обмеженої кількості ЗВО країни, які 

отримали право присуджувати підприємцям або 

працівникам громадських служб національно ви-

знані кваліфікації. 

Особливістю британських університетів є мо-

дульна організація освітнього процесу, що базу-

ється на таких принципах: цілеспрямованого під-

бору навчального матеріалу і складання в цільові 

блоки, його всебічності, інтегративності; забезпе-

чення відносної самостійності модуля, його логіч-

ної завершеності; методичного забезпечення засво-

єння матеріалу студентами та зворотного зв’язку з 

викладачем. 

Модульна система передбачає інтегрованість 

навчання – у багатьох освітніх закладах Великобри-

танії їх використовують у комплексі. Зокрема, в 

процесі підготовки за туристськими чи готельно-

ресторанними освітніми програмами бакалаврсь-

кого рівня обов’язкові дисципліни складають в се-

редньому 60% загального обсягу навчального часу. 

Більше 20% курсів є елективними, а 20% дисциплін 

– це факультативи. Такий принцип побудови освіт-

ніх програм дає можливість відносно легко змінити 

обрану при вступі до ЗВО спеціальність на пер-

шому і навіть на другому році навчання. При цьому 

курси, які були обов’язковими для однієї спеціаль-

ності, можуть бути зараховані як елективні для ін-

шої. Можливість вибору предметів з різних блоків 

забезпечує гнучкість всієї системи навчання [2]. 

Інший заклад освіти, де готують майбутніх фа-

хівців сфери гостинності – Коледж Корнуолл – про-

понує освіту тим, хто вибрав шлях до здобуття ака-

демічних знань і прагне вступити до університету. 

Якщо потрібно придбати спеціальні вміння, необ-

хідні для певної професії, тут є можливість вибрати 

практичний або професійно орієнтований курс нав-

чання подібний програмі отримання Національного 

диплома та Державної національної професійної 

кваліфікації (GNVQ). Ці програми дають хорошу 

професійну підготовку і необхідну кваліфікацію 

для вступу до університету. 

Що стосується вищої освіти, то коледж пропо-

нує більше 30-ти очних і дистанційних курсів п’яти 

рівнів: «Вступ», «Основи», «Національний диплом 

про вищу освіту», «Ступінь», «Післядипломна 

освіта». Всі ці курси схвалені університетами та 

аналогічними навчальними закладами, а коледж по-

стійно отримує відзнаки за високий рівень викла-

дання і значні результати. Корнуолл є партнером 

Університету Плімута, який забезпечує можливість 



Norwegian Journal of development of the International Science No 63/2021 27 

отримання вищої освіти населенню південно-захід-

ної частини Англії. 

Варто відзначити, що заклади професійної 

освіти в сфері гостинності Великобританії дотри-

муються принципу безперервної підготовки майбу-

тніх фахівців. Безперервність реалізується в послі-

довності вивчення дисциплін і здобуття ступенів, 

реальними зв’язками з туристськими і готельним 

комплексами, взаємозв’язком навчання, практики і 

стажування. 

Значні здобутки у сфері підготовки майбутніх 

фахівців сфери гостинності мають заклади вищої 

освіти Швейцарії. Саме в цю країну приїжджають 

студенти з усього світу вивчати закони індустрії го-

стинності. Швейцарія – це країна, яка вперше роз-

робила і впровадила модель професійної підгото-

вки фахівців сфери гостинності, а її школи готель-

ного та туристичного бізнесу вважаються 

еталонними. Багато років у Швейцарії готують го-

тельних управлінців, а найбільш відомими освіт-

німи закладами є: Школа готельного менеджменту 

Лозанни (The Ecole Hoteliere de Lausane), Міжнаро-

дна школа готельного менеджменту Ле Рош (Les 

Roches International School of Hotel Management), 

Інститут вищої освіти Гліон (Glion Institute of 

Higher Education), Швейцарська школа готельного 

менеджменту (Swiss Hotel Management School) та 

ін. [3]. 

У Швейцарії всі школи готельного та туристи-

чного менеджменту є приватними. Для їхнього від-

криття і подальшого функціонування не вимага-

ється спеціального дозволу урядових структур чи 

акредитації: власник (керівник закладу) визначає 

вимоги до освітніх програм, рівня і якості викла-

дання в школі. Але якщо школа прагне мати ви-

знання в суспільстві і хорошу репутацію, необхідно 

акредитувати свою діяльність. Перевірку і акреди-

тацію шкіл здійснюють федеральні або кантональні 

державні комісії за відповідним спрямуванням, 

державні або приватні університети, а також швей-

царські або міжнародні професійні організації, на-

приклад Міжнародна управлінська асоціація готе-

лів та закладів харчування (HCIMA – Hotel and 

Catering International Management Association), Єв-

ропейський фонд акредитації програм професійної 

підготовки фахівців готелів (EFAH – European 

Foundation for the Accreditation of Hotel School 

Programmes) та ін. 

Особливістю професійної підготовки фахівців 

сфери гостинності у вищій школі Швейцарії є тіс-

ний зв’язок теорії і практики. Майже у всіх школах 

навчальний рік складається з теоретичного нав-

чання протягом одного семестру і обов’язкового 

стажування, яке триває півроку у готелях (в тому 

числі, за рубежем).  

Школи готельного бізнесу Швейцарії пропо-

нують освітні програми, які мають різну тривалість 

навчання з присудженням відповідних освітніх сту-

пенів.  

Освітня програма, яка триває 1 рік (неповна се-

редня освіта) – 5 місяців триває теоретичний курс і 

4-6 місяців – оплачуване стажування в готелях 

Швейцарії чи за рубежем. По її завершенню вида-

ється Професійний Сертифікат.  

Дворічна освітня програма (неповна середня 

освіта) передбачає навчання за схемою однорічної 

програми протягом двох років (кожного року п’яти-

місячний теоретичний курс і піврічне стажування). 

Після завершення програми студенти отримують 

диплом з курсу «Оперативне управління готельним 

господарством» (Swiss Diploma in Hotel 

Management). 

Освітня програма тривалістю 2,5 роки (спеціа-

льна освіта) – після її завершення студенти отриму-

ють диплом вищого ступеня з курсу «Міжнародне 

управління готельним і туристичним господарст-

вом» (Swiss Higher Diploma in Hotel Management). 

Освітня програма тривалістю 3 роки (повна 

спеціальна освіта). Перші два роки студенти навча-

ються за схемою дворічної програми, а 3-й рік – 5 

місяців теоретичне навчання і 6 місяців – написання 

дипломної роботи. По завершенню програми випу-

скники отримують ступінь бакалавра і диплом за 

спеціальністю «Управління готельно-ресторанним 

і туристичним господарством». 

Післядипломна спеціальна освіта з курсу «Уп-

равління готельно-ресторанним і туристичним гос-

подарством» (триває 1 рік) – навчання відбувається 

за схемою однорічної освітньої програми з присво-

єнням випускникам ступеня магістра управління 

готельно-туристичним господарством [1]. 

Незважаючи на те, що швейцарська освіта у 

сфері готельного бізнесу та туризму високо ціну-

ється роботодавцями в усьому світі, багато шкіл на-

магаються дати своїм студентам додаткові можли-

вості, зокрема, здобути ступінь бакалавра чи магіс-

тра закордонного університету (наприклад, диплом 

британського або американського університету мо-

жна отримати, не покидаючи Швейцарію). 

Підкреслимо, що освітні програми шкіл готе-

льного менеджменту Швейцарії спрямовані на за-

безпечення студентів певним інструментарієм успі-

шного управління в сфері гостинності та високим 

ступенем професійної гнучкості. Зокрема, інтегра-

ція академічних дисциплін і практичних занять пе-

редбачає підготовку студентів до діяльності в будь-

якій галузі індустрії гостинності. Озброєні знан-

нями бізнесу, теорією виробництва і послуг, випус-

кники школи мають можливість управляти різними 

підприємствами як індустрії гостинності, так і ін-

ших сфер економіки. 

Значною мірою успіх у галузі гостинності за-

лежить від ефективності роботи і мотивації персо-

налу. Саме тому в школах готельно-ресторанного 

бізнесу вчать таким важливим складовим особис-

тості, як лідерство і робота в команді. Відповідно, 

значна частина навчальної діяльності і практики ві-

дбувається в групі. Робота на кухні, розвиток нави-

чок обслуговування, аудиторні заняття, вправи з 

менеджменту – все передбачає групову роботу. 

Така ж політика проводиться по відношенню до чи-

сленних позааудиторних заходів: від командних 

спортивних змагань до студентських вечорів, які 

регулярно організовується кожного семестру. Вва-
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жається, що працюючи в команді, студенти на вла-

сному досвіді пізнають два найбільш принципові 

аспекти роботи з людьми: прийняття відповідаль-

ності і в якості лідера здійснювати правильний роз-

поділ обов’язків між членами групи. 

Таким чином, вивчення досвіду професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності в 

європейських країнах засвідчує, що більшість за-

кладів вищої освіти спрямовані на практичне нав-

чання та стажування студентів. Освітні програми 

постійно змінюються і адаптуються до сучасних 

умов, що забезпечує їхню актуальність. Вартими 

для впровадження у вітчизняній освітній практиці 

вважаємо такі аспекти, як: наявність широкого спе-

ктру освітніх програм, інтеграція теоретичного і 

практичного навчання, обов’язкове щорічне стажу-

вання на базі провідних готелів (в тому числі, зару-

біжних), модульна організація освітнього процесу, 

академічна мобільність, розвиток особистісних 

якостей майбутніх фахівців, необхідних для успіш-

ної реалізації професійних функцій та ін.  
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Abstract 

This article deals with the questions of modern education. It is underlined that new paradigm «lifelong learn-

ing» is very popular now in the pedagogical education of many foreign countries, especially USA. American sys-

tem of education (including pedagogic education) is analyzed. Special attention is paid to the postgraduate educa-

tion and such original form of education as «universities of the third age». 

Анотація.  

 В статті розглядаються питання сучасної освіти. Підкреслюється, що сьогодні в багатьох зарубіжних 

країнах дуже популярною є нова освітня парадигма «навчання впродовж життя». Особливо це стосується 

США. Аналізується система освіти США, в тому числі педагогічна. Особлива увага звертається на після-

дипломну освіту і таку оригінальну форму освіти як «університети третього віку».  

 

Keywords: education, pedagogical education, postgraduate education, lifelong learning, universities of the 

third age, USA.  
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Мета сучасної педагогічної освіти – підготовка 

вчителя-професіонала, здатного адекватно сприймати 

і реалізувати інновації в педагогічній діяльності, пра-

цювати над особистісним і професійним розвитком 

впродовж всього життя. 

Професійна підготовка вчителя досліджується 

багатьма відомими вітчизняними педагогами (І.Бех, 

С.Гончаренко, І.Зязюн, О.Киричук, Н.Ничкало, О.Су-

хомлинська, В.Чайка та ін.). Вважаємо, що в період 

реформування української системи освіти слід більше 

уваги звернути на вивчення зарубіжного досвіду, зок-

рема, реалізації нової освітньої парадигми «освіта 

впродовж життя» («lifelong learning»).. 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризу-

ється як період глобальних інновацій в різних галузях 

економіки, культури, освіти. Як реакція на динамічні 

зміни в сучасному суспільстві, зростання ролі особи-

стості у всіх суспільних процесах сформувалась нова 

парадигма розвитку освіти, яка отримала назву «нав-

чання упродовж життя». Вона передбачає включення 

кожної людини в безперервний процес отримання 

знань, формування цінностей і компетенцій [1]. 

Освіта в епоху глобалізації покликана надати ко-

жній людині можливість здійснити свій вибір життє-

вого шляху, який передбачає поєднання конкретних 

професійних умінь і знань і задоволення потреб інди-

відуального розвитку, формування громадянських 

якостей і моральних установок.Зміну освітньої пара-

дигми неможливо реалізувати без зміни поглядів на 

місію і соціально-професійний статус вчителя. Нова 

парадигма передбачає особливі вимоги до особис-

тості вчителя, його професійної компетентності, вно-

сить суттєві зміни в мету і зміст професійно-педагогі-

чної підготовки майбутніх учителів, акцентує увагу 

на нових підходах до організації освітнього процесу в 

педагогічних закладах. 

Нова освітня парадигма «навчання впродовж 

всього життя» («lifelong learning») успішно реалізу-

ється в США. Ця країна є однією з найбільш високо-

розвинених країн світу, де фокусуються загальні тен-

денції розвитку зарубіжної системи освіти в умовах 

глобалізації. 

Америка має багаті традиції в організації системи 

педагогічної освіти, постійно йде шляхом вдоскона-

лення рівня підготовки майбутніх учителів. Особли-

вий інтерес представляє професійно-педагогічна під-

готовка, яка є методологічною базою формування 

майбутнього вчителя, на якій будується його світо-

гляд, система особистісних пріоритетів і практична 

діяльність в школі. 

Мета статті – виявити особливості реалізації но-

вої парадигми «навчання впродовж життя» в педаго-

гічній освіті США. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що 

структура і зміст підготовки вчителів у США суттєво 

відрізняються в різних штатах, що зумовлено децен-

тралізацією системи освіти. В американській системі 

освіти відсутні єдині освітні стандарти. Федераль-

ний департамент освіти визначає основні напрямки 

освітньої політики в країні, загальну мету і завдання 

освіти. 

Департаменти освіти штатів розробляють реко-

мендації щодо змісту освіти в навчальних закладах. 

Адміністрація навчального закладу приймає до 

уваги ці рекомендації, проте може вносити певні 

зміни в залежності від соціального замовлення сус-

пільства на даний момент, завданнями навчання, які 

визначаються адміністрацією конкретного навчаль-

ного закладу [2]. 

Формування навчальних програм відбувається 

під впливом багатьох факторів. Серед них: необхід-

ність заміни старих курсів, які втратили свою актуаль-

ність; врахування побажань студентів; бажання про-

відних професорів включити в програму спецкурси, 

зв'язані безпосередньо з їх науковими інтересами; ви-

моги акредитації; наявність можливостей майбутнього 

працевлаштування випускників тощо. 

Водночас, не дивлячись на відсутність єдиних стан-

дартів в системі педагогічної освіти США, існують чіткі 

вимоги до змісту навчальних планів: 

Студенту необхідно вивчити певну кількість навча-

льних дисциплін і набрати встановлену кількість креди-

тів (орієнтовно 130 кредитів для завершення програми 

підготовки вчителя); отримати середній академічний бал 

успішності; засвоїти обсяг знань, умінь за встановленими 

програмою блоками навчальних дисциплін. 

Блоки навчальних дисциплін зазвичай містять : 

- загальноосвітню підготовку (гуманітарні, суспі-

льні, природничі науки) (general education); 

- спеціальну підготовку (поглиблене вивчення 

навчальних курсів, які є основою спеціальності) 

(specialized education); 

- професійно-педагогічну підготовку (психо-

лого-педагогічна підготовка, методична підгото-

вка, практика) (professional education). 

Сучасна професійно-педагогічна підготовка 

майбутніх учителів США побудована на таких 

принципах: особистісної спрямованості (форму-

вання цілісної особистості вчителя як педагогіч-

ного мислителя і гуманіста, його індивідуально-

творчий розвиток); практичної орієнтованості (орі-

єнтація всіх компонентів підготовки на майбутню 

практичну діяльність у школі, застосування здобу-

тих знань на практиці); системності навчання (від-

повідність змісту, форм, методів, засобів і оціню-

вання результатів навчання меті підготовки); роз-

витку освітніх потреб (оцінювання результатів 

навчання здійснюється шляхом виявлення реаль-

ного рівня засвоєння навчального матеріалу; про-

цес навчання будується на меті формування у сту-

дентів нових освітніх потреб; усвідомлення студен-

тами і викладачами всіх компонентів процесу 

навчання і своїх дій з його організації); активності і 

самостійності (активна роль студентів в процесі на-

вчання, актуалізація їх самостійної роботи з оволо-

діння знаннями і формування особистісних і профе-

сійних якостей); співробітництва в навчанні (спі-

льна діяльність студентів і викладачів з 
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планування, реалізації і корекції процесу нав-

чання); єдності освітньої, дослідницької і практич-

ної діяльності студентів і викладачів, що дозволяє 

активно впливати на систему підготовки майбутніх 

учителів; наступності і неперервності (професійно-

педагогічна підготовка в навчальному закладі педа-

гогічного профілю розглядається як одна з ланок в 

процесі навчання, самоосвіти, самовдосконалення 

впродовж всієї професійної діяльності вчителя, 

тобто мова йде про реалізацію освітньої парадигми 

«навчання впродовж життя» [3, с.99-111]. 

На сьогоднішній день підготовку педагогічних 

кадрів для всіх шкіл США здійснюють чотири типи 

навчальних закладів: 1) університети, до складу яких 

входять педагогічні коледжі, які, крім бакалаврів пе-

дагогіки, готують учителів з кваліфікацією магістра; 

2) коледжі вільних мистецтв, які готують бакалаврів 

і магістрів; 3) гуманітарні коледжі, в яких, крім зага-

льної програми гуманітарного профілю, вивчаються 

програми педагогічної підготовки; 4) вищі навчальні 

заклади, які спеціалізуються на підготовці педагогів 

для викладання таких предметів, як музика, мистец-

тво, або для навчання дітей з фізичними чи розумо-

вими вадами. 

Університетська освіта в США включає підго-

товку бакалавра (І ступінь), магістра (ІІ ступінь), до-

ктора (ІІІ ступінь). 

Педагогічні факультети зазвичай мають кілька 

відділень: відділення, яке готує власне вчителів; від-

ділення підготовки адміністраторів в сфері освіти; 

відділення психології; відділення теоретичних дос-

ліджень в галузі освіти; відділення міжнародних до-

сліджень та інші. Педагогічне відділення пропонує 

різні варіанти навчання для отримання диплома: 

проходження неповного курсу навчання з отриман-

ням диплома бакалавра; проходження неповного ку-

рсу плюс один фундаментальний додатковий курс з 

отриманням диплома бакалавра; проходження пов-

ного курсу з отриманням звання магістра; прохо-

дження повного курсу з отриманням звання магістра 

і продовженням навчання для отримання звання до-

ктора. 

Різні навчальні заклади пропонують різні типи 

програм підготовки педагогічних кадрів тривалістю 

4-5 років. Термін навчання залежить від виду діяль-

ності, яку буде здійснювати майбутній випускник. 

Таким чином, багаторівнева і варіативна сис-

тема підготовки вчителів, яка склалася в США, за-

безпечує підготовку фахівців педагогічного профілю 

різної кваліфікації. 

На першому ступені студент робить остаточ-

ний вибір спеціальності, на другому – формується 

як професіонал, на третьому – підвищує свою про-

фесійну кваліфікацію і здійснює науково-дослідну 

роботу. 

Важливою складовою системи педагогічної 

освіти США є післядипломна освіта, яка передба-

чає систематичне підвищення кваліфікації педаго-

гічних кадрів [4]. 

Перший етап ( 40-60 рр.) розвитку системи під-

вищення кваліфікації США був децентралізованим: 

держава практично не фінансувала й не контролю-

вала освіту. У деяких коледжах, університетах, 

були курси з підвищення кваліфікації вчителів, але 

вони майже всюди були платні. Більшість курсів 

займалися не питаннями професійної освіти, а під-

вищенням спеціально-предметного рівня малоква-

ліфікованих учителів і зводилося до детального ви-

вчення нових аспектів, програм, підручників, лабо-

раторних посібників. Із цієї причини всі курси мали 

вузькоспеціалізований характер. Що стосується за-

гально педагогічних і соціально-психологічних пи-

тань, то їм приділялося мало уваги, оскільки в цей 

період переважала точка зору, згідно з якою профе-

сія вчителя розглядалася як професія, що не вима-

гає особливих спеціальних знань, крім знання свого 

предмета. 

Другий етап (60-80 рр.) характеризується ста-

новленням системи післядипломної педагогічної 

освіти. Воно відбувалося за рахунок організації но-

вих форм підвищення кваліфікації (різноманітних 

короткострокових довгострокових курсів при уні-

верситетах і педагогічних коледжах), а також фор-

мування на федеральному й місцевому рівнях дер-

жавного апарату керівництва, керування й фінансу-

вання, покликаного внести централізацію й 

координацію в роботу, проведену з учителями кра-

їни з підвищення їх кваліфікації (Бюро й Агентства 

підвищення кваліфікації; Національний інститут 

освіти; Національний науковий фонд). Результати 

дослідження дають підставу стверджувати, що ши-

рокомасштабні проекти модернізації освіти тільки 

за допомогою спеціально-предметної перепідгото-

вки вчителів не дали очікуваного ефекту. На поча-

тку 80-х років професійний аспект починає ставати 

провідним у підвищенні кваліфікації вчителів аме-

риканської школи. У підходах до відбору змісту ку-

рсів у цілому утверджується принцип професіона-

лізму, компетентності. Підвищена увага приділя-

ється особистісно-професійному аспекту, 

підготовці вчителя-майстра, здатного гнучко й тво-

рчо мислити в новому режимі роботи. 

Третій етап, який розпочався на початку 80-х 

років і продовжується сьогодні, спрямований на по-

дальше вдосконалювання системи підвищення ква-

ліфікації вчителів: диверсифікованість навчального 

процесу, розробку і впровадження нових освітніх 

методик, установлення зворотного зв'язку в системі 

«учитель - учень». 

Слід підкреслити, що впродовж останніх деся-

тиріч в США прийнято ряд практичних заходів для 

радикального підвищення якості професійної під-

готовленості вчителів. Зокрема, була введена в екс-

плуатацію автоматизована система керування Міні-

стерства освіти, яка зв'язала всі штати країни в 

єдину систему. По кожному вчителю зібрані докла-

дні дані: рівень професійної підготовленості, коли і 

які курси закінчив, які оцінки одержав, успішність 

у класі, соціальний стан, доходи родини, захоп-

лення і т.д. Такі докладні дані дозволяють запропо-

нувати кожному вчителеві на вибір будь-який про-

філь курсів з урахуванням інтересів школи. Проїзд 

до місця навчання, забезпечення житлом, методич-

ними матеріалами й посібниками бере на себе дер-

жава. Навчання на курсах носить добровільний ха-

рактер. Однак успішне завершення курсів надає 
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право вчителеві підніматися службовими сходин-

ками і, що теж важливо – одержувати вищу зар-

плату. Підвищення кваліфікації враховується при 

атестації вчителя, яку потрібно систематично про-

ходити через певні періоди часу. 

Аналіз американської наукової літератури 

(Дж.Вілліс, Р.Гук, Н.Девіс, А.Томпсон та ін.) свід-

чить, що сучасний механізм державної участі в пе-

репідготовці й підвищенні кваліфікації педагогіч-

них кадрів у країні сформувався на основі законо-

давчих документів, прийнятих в 60-і - 70-і роки ХХ 

століття і продовжує вдосконалюватися. Часто сис-

тема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 

США характеризується як «національна система, 

керована на місцевому рівні» [5; 6]. 

Міністерство освіти є державним органом, від-

повідальним за реалізацію урядової політики в кра-

їні з широкого кола питань у сфері освіти. Водно-

час, Міністерство освіти не виконує безпосередніх 

адміністративно-управлінських функцій і не здійс-

нює прямого впливу на політику підвищення квалі-

фікації. Воно бере участь у цьому опосередковано, 

з'ясовуючи актуальні проблеми підготовки й пере-

підготовки вчителів на основі отриманої з навчаль-

них закладів і від влади штатів статистичної інфор-

мації, а також організовує дослідження, спрямовані 

на рішення цих проблем. 

Цими завданнями обумовлена й структура Мі-

ністерства освіти. У його склад поряд з іншими під-

розділами входять: Національний центр статистики 

освіти, Національна рада педагогічних досліджень, 

Національний інститут освіти, Управління освітою, 

Фонд вдосконалення вищої освіти, Бюро підви-

щення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Отже, основним підрозділом, який відповідає 

за питання перепідготовки й підвищення кваліфіка-

ції педагогічних кадрів у США, є Бюро підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів. Очолює Бюро го-

лова, призначений міністром освіти країни, зазви-

чай, із числа фахівців в галузі вищої освіти, які ма-

ють бездоганну репутацію й великий досвід прак-

тичної роботи в цій сфері. 

Бюро підвищення кваліфікації, маючи автоно-

мний статус, покликано готувати і забезпечувати 

виконання заходів, пов'язаних з реалізацією держа-

вної політики в сфері підвищення кваліфікації. У 

його завдання входить розробка широкого кола іні-

ціатив на національному рівні з поліпшення амери-

канської системи підвищення кваліфікації вчителів. 

Основними інструментами для реалізації цього є 

професійна інформація, консультування, фінансові 

субсидії тощо. Відзначимо, що часто значна час-

тина коштів призначається на розширення освітніх 

можливостей більш бідних штатів і шкільних окру-

гів, де є багато родин з низьким рівнем доходів. 

У сучасних умовах ефективність системи під-

вищення кваліфікації педагогічних кадрів багато в 

чому визначається тим, як вона може забезпечити 

задоволення потреби в безперервній освіті вчителів 

на рівні шкіл. Тому до функцій Бюро включена ро-

зробка проектів з розвитку й дослідження активних 

методів і гнучких форм підвищення кваліфікації 

безпосередньо на робочому місці вчителя – у школі. 

Крім того, значна увага надається питанням взаємо-

дії школи й вищих навчальних закладів країни, які 

традиційно організують курсову перепідготовку й 

підвищення кваліфікації вчителів. 

Організація підвищення кваліфікації вчителів 

у США характеризується постійними змінами, і до-

сягнення високої ефективності в даній сфері мож-

ливо лише на основі широкого й комплексного 

співробітництва багатьох організацій. Розуміючи 

це, Бюро будує свою діяльність шляхом тісного 

партнерства з різними інститутами освіти, доброві-

льними організаціями, професійними вчительсь-

кими асоціаціями, школами, самими вчителями, від 

зацікавленості і практичної участі яких у процесі 

підвищення кваліфікації, в першу чергу, залежить 

ефективність їх роботи. 

Поряд з Міністерством освіти й підпорядкова-

ним йому Бюро підвищення кваліфікації, в США іс-

нують інші федеральні державні й громадські уста-

нови, що займаються проблемами підвищення ква-

ліфікації, але не підлеглі відомству освіти. Помітне 

місце серед них займає Національний науковий 

фонд, створений в 1950 р. з метою підтримувати до-

слідницьку діяльність у всіх галузях науки. 

Наступна група установ та організацій, які фі-

нансують підвищення кваліфікації педагогічних ка-

дрів, представлена безліччю великих і дрібних (не 

зв'язаних ні один з одним, ні з державою, ні з адмі-

ністрацією штатів) комітетів, фондів, інститутів. 

Слід підкреслити, що деякі з яких мають у своєму 

розпорядженні значний бюджет і відіграють чи-

малу роль у визначенні політики в в сфері підви-

щення кваліфікації. Вони відомі навіть за межами 

країни (Фонд Кеттерінга Фонд Форда та ін.). 

Незважаючи на значну підтримку цих нефор-

мальних установ, реальні успіхи системи підви-

щення кваліфікації, звичайно, залежать від розви-

тку її структурних елементів у регіональному й мі-

сцевому масштабах. Основним органом, що 

представляє національний рівень у структурі уп-

равління системою підвищення кваліфікації в 

штаті, є Агентство підвищення кваліфікації. Офі-

ційно Агентства відносяться до Бюро підвищення 

кваліфікації й покликані виконувати роль централь-

ного штатного органу, що несе відповідальність за 

реалізацію урядової політики в країні з широкого 

кола питань у сфері післядипломної освіти вчите-

лів, інших працівників. 

Кожне Агентство функціонує на основі три-

стороннього представництва підприємців, фахівців 

(представників коледжів, університетів, шкіл) і 

профспілок. У складі Агентства є кілька відділів, 

що займаються проведенням широкої й різноманіт-

ної діагностичної роботи з метою встановлення 

слабких місць у діяльності шкіл і коледжів, переві-

ркою ефективності програм навчання, з'ясування 

проблем, пов'язаних з поліпшенням роботи вчителі, 

шкільної адміністрації й т.д. 

В останні роки основне своє завдання Агентс-

тво бачить в організації ефективного співробітниц-

тва між центральними органами й місцевими відді-

лами освіти. У компетенцію Агентства насамперед 

входить надання шкільним округам рекомендацій, 
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розроблених Національним інститутом освіти, 

Бюро підвищення кваліфікації. Крім того, функці-

ями Агентства є: широка реклама найбільш ефекти-

вних форм і програм навчання, організація співро-

бітництва шкільних навчальних закладів і універси-

тетів, допомога численним учительським центрам. 

Відзначимо, що при багатьох Агентствах створені 

консультативні й дорадчі групи й комісії для допо-

моги їм у питаннях перепідготовки. Робота цих 

груп здійснюється на добровільній основі. 

Не можна не згадати про таку складову конце-

пції «навчання упродовж життя» як університети 

третього віку, які надзвичайно поширені в багатьох 

зарубіжних країнах, зокрема у Великій Британії і 

США. Освітні програми для людей похилого віку 

(«Older Learner Programs») розраховані як на людей 

без вищої освіти, так і на тих, хто закінчив вищі на-

вчальні заклади і, перебуваючи на пенсії, бажає далі 

вдосконалювати і поглиблювати свої знання [7, с.3-

15; 8, с.207-224]. Основні заклади, де реалізуються 

освітні можливості людей третього віку – це універ-

ситети, коледжі, інститути, бібліотеки, рекреаційні 

центри. Учасники освітніх програм долучаються до 

участі у складанні програми, самі обирають пред-

мети, форми і методи навчання. 

Таким чином, в США успішно реалізується 

нова освітня парадигма «навчання впродовж 

життя». 
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Abstract 

At present, much attention is paid to the problem of the formation of the culture of the student researcher. 

The article examines the variety of approaches to understanding culture in general and the culture of a researcher, 

in particular. The definition of the concept of "student-researcher" and "culture of research" is given. The stages 

of research activities are formulated. The content of each stage is presented, taking into account the capabilities of 

modern schoolchildren. The conclusion is formulated that the development by students of the skills for the imple-

mentation of each stage of project activity can be considered as a means of forming their culture of the researcher 

in the implementation of project activities. 

Аннотация 

В настоящее время проблеме формирования культуры исследователя школьника уделяется большое 

внимание. В статье рассматривается многообразие подходов к пониманию культуры вообще и культуры 

исследователя, в частности. Дается определение понятием «ученик-исследователь» и «культура исследо-

вания». Формулируются этапы исследовательской деятельности. Представлено содержание каждого этапа 

с учетом возможностей современных школьников. Формулируется вывод о том, что освоение учащимися 

навыков реализации каждого этапа проектной деятельности может рассматриваться как средство форми-

рования у них культуры исследователя при реализации проектной деятельности. 

 

Keywords: project activities, researcher culture, schoolchildren 

Ключевые слова: проектная деятельность, культура исследователя, школьники 

 

В современных реалиях развития образования 

обязательным элементом обучения учащихся ос-

новной школы является проектная деятельность. 

Это деятельность, направленная на формирование 

у ребят универсальных умений и комплексных 

навыков, содержащих целый спектр последователь-

ных действий: от умения определять существую-

щую актуальную проблему, до проектирования ди-

зайна исследования, выбора методов и средств реа-

лизации и разработки проектов решения 

обозначенных прикладных проблем. Всем этим 

школьник может овладеть только при определен-

ным уровне развитости у него культуры исследова-

теля.  

Представления о культуре исследователя, в це-

лом, зависят от понимания культуры вообще. Од-

нако, само понятие «культура» настолько много-

гранно и многоаспектно, что до настоящего вре-

мени в гуманитарных исследованиях нет единой 

общепризнанной трактовки данного термина. Ис-

пользование понятия «культуры» обширно, в осо-

бенности в контексте ее приложения к прикладным 

аспектам жизнидеятельности человека и его соци-

ального существования. Такие понятия как «куль-

тура быта», «культура профессиональной деятель-

ности», «культура общения» прочно вошли в нашу 

жизнь.  

С введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

понятийный ряд пополнился термином «культура 

исследователя». Изучению данного феномена по-

священо достаточно большое количество научных 

работ [2-6] В своей статье Е.В. Бережнова выделяет 

отличительный признак человека-исследователя, 

который заключается в производстве (педагогиче-

ского) знания [1]. В свою очередь, мы может гово-

рить, что ученик-исследователь – это субъект обра-

зования, который в процессе учебной деятельности 

производит прикладное знание, обладающее субъ-

ективной новизной. Следовательно, под культурой 

исследователя можно понимать процесс производ-

ства нового знания, осуществляемого в соответ-

ствии с культурными и научными нормами.  

Таким образом, формирование культуры ис-

следователя у школьников неразрывно связано с 

овладением ими знаниями и навыками научно-при-

кладного исследования. Развитие проектно-иссле-

довательской культуры школьников, помимо от-

клика на требования ФГОС, позволяет решить не-

сколько социально-образовательных задач. 

Во-первых, ученики получают опыт поиска ре-

альной социальной или научной проблемы, и это 

может усилить их познавательный интерес к той 

или иной области знания. 

Во-вторых, опыт создания своего проекта поз-

воляет школьникам развить не только исследова-

тельские, но и коммуникативные и презентацион-

ные навыки. 

В-третьих, проект может послужить средством 

личностно-профессионального самоопределения 

ребёнка, так как более прицельное знакомство с 

конкретной предметной областью или социальной 

сферой расширяет его представления о характере 

возможной профессиональной деятельности и поз-

воляет сделать более осознанный выбор в дальней-

шем.  

В-четвёртых, работа над проектом повышает 

компетентность учителей, так как им приходится 

осваивать новые области знания и новые способы 

оформления результатов. 

В-пятых, для школы проектная деятельность 

служит способом привлечения новых социальных 

партнёров, так как часть проектов может быть свое-

образным «продуктом», полезным для конкретной 

организации или сообщества. 

В-шестых, современные проекты, откликаю-

щиеся на актуальные пролемы города или микро-

района, могут стать информационным поводом для 

привлечения внимания к школе. Если ученики 

имеют возможность презентовать свои результаты 

на различных олимпиадах, выставках или конкур-

сах, они тем самым улучшают имидж школы и её 

узнаваемость. 

Иными словами, работая над проектом, ребё-

нок «работает» не только на себя, но и на школу в 

целом. В связи с этим возникает необходимость в 
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выборе такой тематики, которая была бы интересна 

не только самому ученику, но и другим участникам 

школьной жизни. 

В проектной деятельности есть несколько эта-

пов, которые, в свою очередь, содержат определён-

ные шаги. Далее рассмотрим основные этапы со-

здания школьных проектов более подробно. 

I.Подготовительный этап 

Подготовительный этап проходит в двух 

направлениях: организационном (определение ру-

ководителя проекта) и содержательном (выбор 

темы проекта). Далее определяется тип проекта:  

- исследовательские проекты ориентированы 

на изучение какого-либо явления (объекта, мне-

ния),  

- прикладные содержат конкретный план реа-

лизации какой-то идеи. 

- творческий, направленный на создание твор-

ческих продуктов (сценарий, план-конспект и т.д.)  

- социальные проекты направлены на помощь 

другим людям или на привлечение внимания к 

определённой социальной теме.  

После того как тип и тема проекта будут вы-

браны, можно переходить к более конкретным дей-

ствиям по его подготовке, - то есть, следующему 

этапу проектирования. 

II. Теоретический этап 

Любой проект начинается с разработки его 

концепции. Под концепцией будем понимать сово-

купность ключевых идей, отражающих способы ре-

ализации конкретной цели (выбор методов иссле-

дования, определение количества участников и их 

состава, выбор области научного или практиче-

ского знания и т.д.). 

Концепция проекта отражается в специальном 

документе, который называется синопсисом – крат-

кий обзор будущего проекта. В процессе создания 

синопсиса изменению может подвергнуться не 

только первичный замысел, но и сама тема проекта. 

Поэтому так важно продумать все детали будущего 

проекта как можно подробнее. 

Далее происходит разработка проекта. Любой 

проект должен содержать две части: теоретическую 

и практическую.Для создания первой части школь-

нику нужно изучить определённый круг публика-

ций – научных статей, книг, электронных материа-

лов, сообщений из СМИ. По итогам изучения ком-

петентных и релевантных источников должен быть 

создан реферат, отражающий основные достиже-

ния науки и практике по теме проекта. После чего 

формулируется план практической части проекта.  

III. Практический этап 

На данном этапе школьник приступает к реа-

лизации намеченных шагов: непросредственное 

проведение исследования, разработка сценария, со-

здание нового творческого продукта. Все этапы ре-

ализации проекта должны быть подробно описаны 

в соответствующей части текста. По итогам реали-

зации проекта необходимо организовать получение 

обратной связи от его участников. После того как 

проект будет реализован, важно написать не-

сколько рекомендаций для тех, кто заинтересуется 

его идеей. После того как результаты проекта обоб-

щены и частично проанализированы, он проходит 

процедуру предзащиты, а затем и защиты. 

IV. Презентационный этап 

Предзащита и защита проекта проводятся по 

тем же правилам, что и презентация синопсиса, од-

нако число присутствующих на защите может быть 

существенно расширено. Например, на защиту 

можно пригласить специалистов, разбирающихся в 

теме проекта, родителей школьников и других за-

интересованных лиц. Кроме того, на защите 

обычно присутствуют и эксперты, приглашенные 

образовательным учреждением для оценки каче-

ства подготовленного и реализованного проекта. 

Перед защитой важно снова напомнить детям, 

что смысл проводимого мероприятия заключается 

в анализе и поддержке конструктивных идей, а не в 

жёсткой критике предъявляемой для оценки ра-

боты. 

При подготовке и презентации проекта сле-

дует помнить, что весь этот процесс призван сфор-

мировать у детей много разных навыков, в том 

числе навыки сотрудничества и коммуникации с 

другими людьми. Кроме того, успешно реализован-

ный проект позволит ребёнку иметь возможность 

гордиться своими достижениями и расширить диа-

пазон своих способностей и интересов. По итогам 

реализации проектов образовательное учреждение 

должно подумать о презентации полученных ре-

зультатов для более широкой публики.  

Аннотации на разработанные проекты можно 

разместить на школьном сайте, подготовить публи-

кацию в тематическом журнале, провести презента-

цию на общешкольном родительском собрании. 

Основное, что заложено в идею проектной деятель-

ности заключается в том, чтобы все участники этой 

деятельности понимали масштаб проделанной ра-

боты и востребованность её результатов. 

Таким, образом освоение школьниками навы-

ков реализации каждого этапа проектной деятель-

ности может рассматриваться как средство форми-

рования у них культуры исследователя при реали-

зации проектной деятельности.  
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тивно-прикладное искусство, студенты, ситце-набивные платки, композиция, кайма, средник, мануфак-

тура, технология. 

 

При обучении студентов на факультете ИЗО и 

НР МГОУ отделения ДПИ (54.03.02), большое зна-

чение уделяется прохождению практик. Одной из 

первых является «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков». 

Практика проводится в соответствии с учебными 

планами в целях приобретения студентами практи-

ческих навыков работы, углубления и закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

теоретического обучения. Целью учебной практики 

по получению профессиональных умений и навы-

ков является изучение основных методов, принци-

пов и приемов проектирования в декоративно-при-

кладном искусстве. Технология работы в различ-

ных техниках по видам и подготовка к целостному 

выполнению функции художника ДПИ. Основ-

ными задачами практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

- сформировать у студентов представления о 

специфике изображения художественной природы 

декоративно-прикладного искусства, способство-

вать освоению основных принципов декоративного 

творчества; 

- раскрыть важнейшие этапы развития декора-

тивно-прикладного искусства, побуждать студен-

тов к постоянному аналитическому изучению 

наследия традиционных ремесел; 

- сформировать у студентов представления о 

структуре выразительных средств художественной 

технологии декоративно-прикладного искусства и 

закономерностях их влияния на характер творче-

ского процесса, создания декоративных произведе-

ний; 

- сформировать у студентов практические уме-

ния и навыки, качественной художественной обра-

ботки материалов декоративно-прикладного искус-

ства; 

- развить у обучающихся умение творчески ис-

пользовать принципы декоративной деятельности 

средствами художественного языка, декоративно-

прикладного искусства. 

В результате прохождения Учебной практики 

по получению профессиональных умений и навы-

ков студент отделения декоративно-прикладного 

искусства должен освоить ряд компетенций, в том 

числе: 

ОК-3: Готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потенциала. 

ПК-2: Способность создавать художественно-

графические проекты изделий, декоративно-при-

кладного искусства и народных промыслов, инди-

видуального и интерьерного значение и воплощать 

их материале. 

Декоративно-прикладное искусство представ-

ляет собой творческую деятельность, объединяю-

щую в процессе проектирования достижения раз-

личных областей человеческой деятельности ис-

кусства, конструирования, технологии, экономики, 

социологии – и направленную на создание эстети-

чески совершенных и высококачественных серий-

ных и уникальных изделий. 

В соответствии с подготовкой художник деко-

ративно-прикладного искусства может выполнять 

проектную, аналитическую экспериментально- ис-

следовательскую, производственно-управленче-

скую педагогическую и другие виды профессио-

нальной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности 

художника декоративно-прикладного искусства яв-

ляется произведение искусства различного назна-

чения, предмета культурно-бытового назначения, 

витражи, декоративная пластика, резьба, керамика, 

батик и так далее. 

Для достижения этой цели в процессе прохож-

дения практики необходимо посещение музеев де-

коративно-прикладного искусства и народных ре-

месел, одним из ярких представителей, которых яв-

ляется Сергиево-Посадский государственный 

историко-художественный музей-заповедник.  

Очень полезной для изучения народного искусства 

студентами отделения ДПИ является музейная кол-

лекция ситце-набивных платков. Начало коллекции 

было положено специалистами музея народных ху-

дожественных ремесел, отобравшими в 1940-е годы 

на ситце-набивных фабриках, некоторое число об-

разцов. Среди них наиболее интересна группа Ка-

рабановских платков из 87 предметов, которая оче-

видно была частью ассортиментного кабинета быв-

шей Троицко-Александровской мануфактуры. 

Основная часть платков музейного собрания приве-

зена экспедициями по сбору и изучению произведе-

ний народного искусства 1970-90 годов, связан-

ными с художественной культурой русского кре-

стьянства, она отражает то направление ситце-

набивного производства, которое было предназна-

чено «народным» слоям. 

Платки изготавливались вручную способом 

нанесения на хлопчатобумажную ткань набивного 

рисунка при помощи деревянных досок «монер», 

обычно это был индийский или английский мит-

каль – такие платки считались модной и дорогой 

новинкой и были доступны высшим слоям населе-

ния. 

С появившейся в 1847г на фабрике Посылиных 

в Шуе пирротины, началась механизация ситце-

набивного производства. Одновременно шла за-

мена дорогостоящих привозных тканей отечествен-

ными, вырабатывавшимися на российских ману-

фактурах. 

Позднее, благодаря развитию химического 

производства, был изобретен краситель анилин, ко-

торый гораздо лучше держался на ткани, что спо-

собствовало удешевлению в изготовлении набив-

ных платков. К концу XIX в. набивные ситцы стали 

широко продаваться и в простонародной среде. 

Особенно любимыми были платки и шали, что объ-
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ясняется древним обычаем, согласно которому за-

мужняя женщина не могла выйти «на люди» «про-

стоволосой», т. е. без головного убора. 

До сих пор в русских селах сохранились осо-

бые названия платков: ярко-красные, наиболее 

праздничные, назывались «французскими», «загра-

ничными», «александрийскими», с бледно-корич-

невым фоном «Дымовыми» и «глинистыми». Чер-

ные платки с белым узором предназначались к тра-

урным костюмам и носили название «молчанских» 

или «монашечих» и т. д. 

Крестьянки Рязанской губернии часто предпо-

читали ярко-желтые платки, а пензенские, тамбов-

ские красные и «глинистые». Центр, юг России и 

Поволжье явились местом распространения «кубо-

вых» платков, известных иногда под названием 

«дикосовых». 

На всех крупных производствах были свои 

«рисовальни» со специально подобранным штатом 

художников. Так, на Трехгорной мануфактуре Про-

хоровых к началу XX столетия ежегодно 12 рисо-

вальщиками и 5 учениками вырабатывалось до 800 

различных рисунков, которые в граверной мастер-

ской переводились на манеры или валы. 

Мануфактуры выпускали специально подо-

бранные альбомы с пронумерованными образцами. 

Развитие производства достигло такого высокого 

уровня, что русские ситцы и платки участвуя в меж-

дународных выставках, стали получать наивысшей 

награды. 

На рубеже XIX – начала XX веков в число 

крупнейших производств входила Трехгорная ма-

нуфактура, основателями которой были В. И. Про-

хоров и Ф. И. Резанов. Она всегда оставалось «чи-

сто русской» фабрикой с русскими колористами и 

мастерами изделия фабрики, по мнению. По мне-

нию современников, выгодно отличались частотой 

рисунка, яркостью колорита, выразительностью си-

луэтов и новизной. Учитывая то, что основное про-

изводство платков и шалей было ручным, в изде-

лиях преобладали природные формы и мотивы. И 

лишь позже стали появляться боли, фантазийные 

очертания и орнаментальной композиции, середина 

19 века в связи с широким применением в русском 

костюме, кружево платках и шалях появляется его 

имитация в каймах и орнаментальных полосах. 

Классическим построением орнаментальной ком-

позиции платков стало двоеточие, размещение по 

краю широкой, цветочные гирлянды, каймы и 

наполненный ритмически уравновешенными буке-

тами, листьями или ветками середины. Все эле-

менты были графически, четко проработаны, объем 

цветов и листвы достигался с помощью тональных 

колористических градаций фон имел интенсивно 

окраску. 

Достаточно широко в собрании музея пред-

ставлена коллекция ситцевых платков Троицко-

Александровской мануфактуры Барановых она 

находила в селе Карабаново Александровского 

уезда Владимирской губернии и начала свою исто-

рию с 1846 года, когда Федор Баранов построил 

фабрику и начал производить крашение кумача, 

набивные платки, рубашечные ситцы. В производ-

стве активно использовался красный «андриаполь-

ский» цвет, который присутствовал в каждом эле-

менте узора и тем самым объединял фон, средник и 

орнаментальной кайму. Одним из характер-

ных черт барановских платков является присут-

ствие геометрических и восточных огуречных мо-

тивов. По композиционному решению изделия ба-

рановских ситцев можно разделить на несколько 

групп: классическая компоновка с орнаментальной 

каймой и плотно заполненным средником; гладко 

окрашенный средних с небольшими букетами по 

углам; активно динамичный средник с дробными 

элементами и уравновешенной спокойной каймой; 

равномерно раскиданные группы узоров из цветов, 

вазонов и фруктов, связанных между собой витыми 

шнурками, лентами, колосьями и кружевами, кото-

рые использовались для обивки мебели и оформле-

ния интерьера. 

Вплоть до начала ХХ века несмотря на усовер-

шенствованный механический труд печати на ма-

нуфактуре сохранялись узоры, характерные для 

народных набивных тканей. 

Большой вклад в развитие ситценабивного 

производство внесли братья Посылины, которым в 

конце ХVIII века принадлежало ткацко-набивное 

заведение в Шуе. Степан и Алексей Посылины 

стали впервые использовать в производстве пирро-

тин для окраски изделий, что позволило разнообра-

зить цвет фона, в ситцах. Появился глубоко-синий 

«кубовой» фон, а рисунок стал более упрощенным 

и обобщенным, так как вместо деревянных набив-

ных досок «манер» они стали активно использовать 

ситца печатные валы. 

Мануфактура братьев Рубачевых, которая 

также богато представлена в собрании музея выде-

ляется множеством вариантов использования во-

сточного огурца, композиции из которых выполня-

лись по синим, зеленым, красным, коричневым и 

черным фонам. Из «огурцов» то составлялась гир-

лянда каймы, то они складывались в многолепест-

ковый цветок, то являлись бутоном сказочного 

цветка. «Огуречные» фигуры заполнялись буке-

тами и венками мелких стилизованных, а иногда и 

геометризированных цветов и окружались причуд-

ливо перевивающимися водорослями, пальмовид-

ными мотивами, растительными побегами с уси-

ками, завитками, опахалами, листьями чертопо-

лоха. 

Орнаментальное решение средников этих 

платков вновь возвращает нас к узорам народных 

набивных тканей XVIII в. Это могут быть линейно 

расположенные листья или простые цветы, заклю-

ченные в квадраты. На одном из платков тонкий 

графический рисунок средника составлен из фанта-

зийных букетов цветов и плодов с листьями аканта, 

помещенных в фигурные медальоны. Узор каймы 

при этом напоминает древнерусские орнаменты 

книжных заставок. 

Увлечение русского общества конца XIX сто-

летия отечественной историей и культурой вызвало 

к жизни обращение к орнаментальному богатству 

произведений искусства прошлого. Так, на кайме 
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одного платка гирлянда кленовых листьев соединя-

ется причудливо изогнутыми завитками, напомина-

ющими просечные узоры кованых ларцов Великого 

Устюга XVII в. 

Особый интерес представляет платок, на глад-

кокрашеном бордовом фоне которого черно-белая 

кайма из зигзагообразных, равномерно располо-

женных полос создает ощущение сжатой пружины. 

Здесь нашел отражение стиль модерн предреволю-

ционного десятилетия с его интересом к эстетиза-

ции технических форм, наблюдавшийся во всех ви-

дах прикладного искусства. 

Собрание ситценабивных платков XIX — 

начала XX вв. Сергиево-Посадского музея-заповед-

ника позволяет проследить стилистические измене-

ния орнамента платков ручной и механической пе-

чати, в значительной степени определяемые техни-

ческим прогрессом и требованиями спроса. 

Отличаясь известной полнотой, оно раскры-

вает некоторые особенности ситценабивного про-

изводства крупнейших мануфактур Москвы и Вла-

димирской губернии. В этом отношении особенно 

ценна коллекция карабановских платков, дающая 

яркое представление о разнообразии ассортимента 

и высоком уровне производства Троицко-Алексан-

дровской мануфактуры с конца XIX в. до 1920-х гг. 

Таким образом при ознакомлении с особенно-

стями ситценабивных промыслов, студенты изу-

чают историю возникновения и развития народного 

искусства, технику исполнения, особенности сти-

лизации в народном искусстве, виды и использова-

ние орнаментальных рядов, что способствует даль-

нейшему профессиональному росту и становле-

нию, как художника декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Приобретенные знания студенты используют в 

различных мастерских факультета ИЗО и НР 

МГОУ, что отражает общее направление кафедры 

Народных художественных ремесел – возрождение 

русского искусства. 
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Abstract 

One important role of a language is building a person’s character/personality which is closely related to the 

culture. A person ‘s character and personality are a production of a language and its culture. It can be said, that 

language builds the speaker’s character. However, every national language not only reflects the speaker character, 

but also builds the character of its nation. In other word, if the language builds the representation of its speaker 

and the language reflects the character of its speaker, language plays the same constructive role in building its 

nation character. The culture and language build the speaker’s view of the world and refer to the nation knowledge 

which is used to interpretatation. 

Аннотация 

Роль языка в формировании личности человека, тесно связанного с культурой, очень велика. Характер 

и личность – это продукты языка и культуры. И можно сказать, что язык формирует личность говорящих, 

поэтому каждый национальный язык не только отражает характер носителей языка, но и формирует ха-

рактер носителей нации. Другими словами, если язык формирует представление о сообществе носителей 

языка и язык показывает личность носителей языка, то язык играет роль конструктивного партнера в фор-

мировании характера носителей нации. Культура и язык формируют мировоззрение носителей языка и 

относятся к полученным знаниям, которые люди используют для интерпретации опыта и порождают со-

циальное поведение. 

 

Keywords: Russian and Indonesian language worldviews. 

Ключевые слова: русские и индонезийские языковые картины мира. 

 

1. Введение 

Все народы мира имеют национальные языки, 

которые используются при общении между 

людьми. Существуют языки, которые происходят 

из одной языковой семьи и их представители легко 

понимают друг друга, хотя между этими языками 

есть разные произношения и значения лексики и 

т.д., в том числе, французский и итальянский 

языки. Они происходят из одной языковой семьи, 

поэтому француз и итальянец могут общаться без 

проблем. Как идёт коммуникация между ними? Су-
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ществуют языки совсем разные и людям невоз-

можно общаться между собой, например, русский и 

индонезийский языки. Какие факторы помогают 

коммуникации, что препятствует ей и что затруд-

няет общение представителей разных культур? Как 

соотносятся между собой язык и культура? Каким 

образом отражается мир, пропущенный через со-

знание человека? Каково влияние языка на форми-

рование личности? Как отражаются в языке и одно-

временно формируются им индивидуальный и кол-

лективный менталитет, культура? Что такое 

национальный характер и как он формируется язы-

ком? Как языком и культурой создаются картина 

мира? 

Что такое язык? Язык – это орудие, инстру-

мент культуры, он формирует личность человека, 

носителя языка, через навязынные ему языком и за-

ложенные в языке видение мира, менталитет, отно-

шение к людям ит.д., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством об-

щения (Гер-Минасова, 2000:15). 

Что такое культура? Культура – это совокуп-

ность результатов деятельности человеческого об-

щества во всех областях жизни и всех факторов 

(идей, верований, обычаев, традиций), составляю-

щих и обуславливающих образ жизни нации, 

класса, группы людей в определённый период вре-

мени. Культурная антропология касается развития 

культуры во всех аспектах: образ жизни, видение 

мира, менталитет, национальный характер, резуль-

таты духовной, общественной и производственной 

деятельности человека. Культурная антропология 

изучает уникальную человеческую способность 

развивать культуру через общение, через коммуни-

кацию, в том числе, и речевую, рассматривает 

огромное разнообразие человеческих культур, их 

взаимодействие и конфликты. Особое внимание 

уделяется взаимодействию языка и культуры (Гер-

Минасова, 2000 :17). Таким образом, много дисци-

плин тесно взаимосвязаны с пониманием общения 

между людьми, культурой и культурной антропо-

логией. Поэтому русские и индонезийцы не пони-

мают друг друга, когда они общаются, разговари-

вая каждый на своем родном языке. 

Для того чтобы русские овладели индонезий-

ском языком и наоборот индонезийцы овладели 

русском языком - им необходимо узнать картину 

мира обоих народов. 

Научное познание развивается в контексте ис-

торического развития общества. Чтобы понять его 

природу, особенности и историческую динамику 

необходимо рассматривать начальное познание как 

социально-культурный процесс. 

С пониманием «биосфера» Вернадский связы-

вал пленку жизни, возникщую на поверхности пла-

неты, способную поглощать энергию космоса и 

трансформировать с её помощью земное вещество. 

Образование ноосферы из биосферы предпола-

гает проявление всего человечества как единого це-

лого. Чтобы ноосфера оправдала свое наименова-

ние как «сфера разума», в ней должна господство-

вать гуманистическая научная мысль. 

От диалога, который является основным спо-

собом достижения истины в гуманитарных науках, 

как считали ещё Сократ и Платон, от диалога, кото-

рый невозможен без применения языка, от обыч-

ного диалога между социумами - мы сегодня при-

шли к необходимости диалогу культур через поиск 

общего языка. 

Поэтому современная языковая картина мира 

тесно переплетена с современной научной карти-

ной мира, которая объединяет в едином полотне 

представлений естественно-научные и философис-

кие знания и стремится создать целостное предств-

ление о принципах и законах устройства мирозда-

ния. 

2. Понятие «Картина мира» 

По мнению Корнилов (2011: 3) понятие «Кар-

тина мира» Понятие используется весьма активно 

представителями самых разных наук: философии, пси-

хологии, культурологии, гносеологии, когнитологии, 

лингвистики. Конкретизируясь дополнительными 

определениями — «научная», «общенаучная», «част-

нонаучная», «естественнонаучная», «историческая», 

«физическая», «биологическая»..., «языковая», понятие 

«картина мира». Следующий Корнилов написал при-

менительно к лингвистике КМ (картина мира) в 

любом случае должна представлять собой тем 

или иным образом оформленную систематиза-

цию плана содержания языка. Любой националь-

ный язык выполняет несколько основных функ-

ций: функцию общения (коммуникативную), 

функцию сообщения (информативную), функцию 

воздействия (эмотивную) и, что для нас особенно 

важно, функцию фиксации и хранения всего комплекса 

знаний и представлений данного языкового сообщества о 

мире. Такое универсальное, глобальное знание — ре-

зультат работы коллективного сознания — зафик-

сировано в языке, прежде всего в его лексическом и 

фразеологическом составе. Но существуют раз-

ные виды человеческого сознания: индивидуаль-

ное сознание отдельного человека, коллективное 

обыденное сознание нации, научное сознание (Кор-

нилов, 2011; 4) 

Для понимания языка, людям не только надо 

узнать количество слов и правил, но им надо узнать 

картину мира их народа. Картина мира по мнению 

Е.В Колшанского: представление человека о каких-

либо явлениях жизни, которые сформировались у 

него в результате его жизненного опыта (14: 20). 

Явления жизни человека отражаются в окружаю-

щем реальном мире : в географии, климате, исто-

рии, условии жизни (образования, общения, ра-

боты), религии, традиции, обычае и культуре. А ре-

зультаты жизненного опыта касаются менталитета, 

характера, способности определённой области: 

либо науки либо работы, образа жизни, мышления, 

интереса, личности и т.д. Они могут осуществ-

ляться с употреблением языка. 

В структуре картины мира можно выделить 

два основных компонента : концептуальный (поня-

тийный) и чувственно-образный (обученно-практи-

ческий). Концептуальный компонент представлен 

знаниями, выраженными понятиями и категори-
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ями, законами принципами, а чувственный – сово-

купностью обыденных знаний, наглядными пред-

ставлениями о мире, опытом (http://filo2.ru). 

Первые картиы мира формировались стихийно 

попытки целенаправленной систематизации знаний 

имели место уже в эпоху античности. Они носили 

ярко выраженный натуралистический характер, но 

отражали внутреннюю потребность человека по-

знать целостно мир и самого себя, свое место и от-

ношение к миру. С самого начала картина мира ор-

ганично вплеталась в мировоззрение человека, но-

сила доминирующий характер в его содержании. 

Понятие «картина мира» означает как бы зри-

мые портреты мирознания, образно-понятийную 

копию Вселенной, в общественном сознании исто-

рически складываются и постепенно изменяются 

разные картины мира, которые более или менее 

полно объясняют действительность, содержат в 

себе разное соотношение субъективного и объек-

тивного (http://filo2.ru). 

Картины мира, отводящие человеку опреде-

ленное место во Вселенной и этим помогающие 

ему ориентироваться в бытии, вырастают из по-

вседневой жизни или в ходе специальной теорети-

ческой деятельности человеческих сообществ. 

Человек, выстраивая ту или иную картину 

мира, опирается, прежде всего, на обыденно-прак-

тические, а также на теоретические знания. 

Обыденно-практическая картина мира имеет 

свои признаки. Во-первых, содержание обыденной 

картина мира составляют знания, возникающие и 

существующие на основе чувственного отражения 

повседневной практической жизни людей, их непо-

средственных ближайших интересов. Во-вторых, 

знания составляющие основу жизненно-практиче-

ской картины мира, отличаются незначительной 

глубиной отражения повседневой жизни людей, от-

сутствием системности. Они не однородны по ха-

рактеру знаний, уровню осознанности, включенно-

сти в картину объекта, по отражению националь-

ных, религиозных и других видов социальных 

отношений. Знания на данном уровне достаточно 

противоречивы: по степени точности, сферам 

жизни, направленности, актуальности, по отноше-

нию с верованиями. Они содержат народную муд-

рость и значение житейских традиций, норм, имею-

щих общечеловеческое, этническое или групповое 

знание. В нём одновременно могут находить место 

прогрессивные и консервативные элементы. 

(http://filo2.ru) 

Между языком и реальностью состоит мышле-

ние. Язык, мышление и культура взаимосвязаны, 

что практически эти три компонента составляют 

единое целое. Все они соотносятся с реальным ми-

ром. Реальный мир – это предмет или явление, 

мышление (культура) – это представление (поня-

тие), язык (речь) – это слова, например: 

 

Реальный мир мышление язык Веntuk arti kata 

 

Это предмет для того, 

чтобы сидеть  

Стул 

krzeslo 

 

Benda untuk 

duduk 

Kursi 

kerusi 

 

Русские называют этот предмет - стул, поляки 

– krzeslo, а индонезийцы – kursi, малайзийцы - 

kerusi. Из четырёх примеров видно, что слово 

krzeslo похоже на слово кресло на русском языке, 

когда русские слушают слово krzeslo они пони-

мают, потому что в русском языке слово кресло (это 

тоже место для того, чтобы человек сидел, но 

кресло более уютнее, чем стул). А слова kursi и 

kerusi почти одинаковы, когда индонезийцы слу-

шают слово kerusi, они тоже понимают или наобо-

рот. 

Россия и Польша имеют близкие территории, 

климаты, истории, традиции, культуры, одним сло-

вом у них имеется близкая картина мира, а также 

Индонезия и Малайзия, но у России и у Индонезии 

совсем разные картины мира. Поэтому им невоз-

можно общаться на своих языках при диалоге. 

Картина мира – Это совокупность знаний, да-

ющая интегральное осмысление (научное, просто 

теоретическое или обыденное) тех сложных про-

цессов, которые протекают в природе и обществе, в 

самом человеке. 

3. Картина мира в русском и индонезий-

ском языках 

Много учёных дали определение языка, неко-

торые из них пишут следующее : «Язык - по мне-

нию В.И Даля – совокупность всех слов, народа и 

верное их сочетание, для передачи мыслей своих». 

Язык – всякая система знаков, пригодная для 

того, чтобы служить средством общения между ин-

дивидами (Ж. Марузо). 

Язык - одна из самобытных семиологических 

систем, являющаяся основным и важнейшим сред-

ством общения членов данного человеческого кол-

лектива, для которых эта система оказывается 

также средством развития мышления, передачи от 

поколения к поколению, культурно-исторических 

традиций ит.д (О.С Ахманова). 

Язык – стихийно возникшая в человеческом 

обществе и развивающаяся система дискретных 



42 Norwegian Journal of development of the International Science No 63/2021 

(членораздельных) звуковых знаков, служащая для 

целей коммуникации и способная выразить всю со-

вокупность знаний и представлений человека о 

мире (Н.Д Арутюнова, 1979 : 410). 

Язык – исторически сложившаяся система зву-

ковых, словарных и грамматических средств, объ-

ективирующая работу мышления и являющаяся 

орудием общения, обмена мыслями взаимного по-

нимания людей в обществе (С.И Ожегов). 

Все эти орпеделения языка сходятся в главном 

: язык – это орудие коммуникации, средство разви-

тия мышления и имеет регулярные системы и пере-

дачи от поколения к поколению. 

Язык по миению Гумбольдта – это внешнее 

проявление духа народа. Разделение человечества 

на народы и племена, возникновение языков – это 

результат непрерывной деятельности, непрерыв-

ного возрождения духа. 

Культура закреплена в языке в виде понятий, 

передаваемых концептами. Ключевые концепты - 

это понятия, особенно важные и показательные для 

отдельно взятой культуры. Ключевые концепты 

могут анализироваться как ядерные понятия, во-

круг которых организованы целые области куль-

туры. Эти ядерные концепты могут помочь выявить 

систему ценностей, установок и традиций, прису-

щих разным культурам и народам. 

Русский язык обладает развитой грамматиче-

ской системой. Многие элементы этой системы не 

имеют параллелей в индонезийском. В русском 

языке имеется развитая система словоизменения. 

Русские имена существительные, местоимения, 

прилагательные и числительные изменяются по ро-

дам, числам и падежам. Глаголы в русском языке 

имеют формы спряжения, времени и вида. В индо-

незийском языке таких форм у глагола нет. В классе 

имен существительных имеются формы, выражаю-

щие значение множественности, но не путем изме-

нения окончания слова, как это происходит в рус-

ском языке, а путем повтора исходной единицы 

языка. Например: 

Существительное : школа – школы – в новой 

школе – в новую школу 

Nomina  : sekolah – sekolah-sekolah- di 

sekolah baru – ke sekolah baru 

 

Из приведенного выше примера стано-

вится очевидным, что выражение значения множе-

ственности в индонезийском языке происходит пу-

тем полного повторения слова. Другое различие за-

ключается в том, что прилагательное в русском 

языке согласуется с именем существительным по 

числу, в индонезийском языке подобное согласова-

ние отсутствует, причем прилагательное в качестве 

определения всегда занимает позицию после опре-

деляемого слова. 

Существуют большие различия в грамматиче-

ских системах в русском и индонезийском языках. 

Эти различия в областях синтаксиса, системы обра-

шения, морфологии, системы лексики, и т.д. 

A. Синтаксис 

В синтаксисе русского языка имеется много 

специфических черт. К специфике синтаксиса рус-

ского языка следует относить также и безличные 

предложения (БП). Почему БП представляют собой 

специфический тип предложения? Во-первых, так 

как в таких предложениях отсутствует подлежащее, 

обозначающее субъект действия, во-вторых, син-

таксически эти предложения являются активными 

и обладают семантическим субъектом, обозначен-

ным существительным в косвенном падеже. В тре-

тьих, когнитивные аспекты культуры и картины 

мира в связи с когнитивными аспектами языка. 

Язык отражает культуру. Например: 

 

Безличные предложения (БП) Личные предложения (ЛП) 

1).Мне хочется спать 

Saya ingin tidur 

S P 

я хочу спать 

saya ingin tidur 

S P 

2).В читальом зале работается хорошо 

Di ruang baca (dia) belajar dengan baik 

S P 

В читальном зале работаешь хорощо 

Di ruang baca kamu belajar dengan baik 

S P 

 

Предложения (1) в буквальном переводе на ин-

донезийском языке звучат одинаково, а в предложе-

ниях (2) разные переводы, в безличном предложе-

нии не существует местоимения и имеет общее зна-

чение. Это прелдожение обычно написано в 

объявлении в библиотеке. В другом предложении 

имеет местоимение kamu - ‘ты’ и имеет значение 

это речь обращено к метоимении kamu. 

В области синтаксиса наиболее заметная раз-

ница – в порядке слов в предложениях. Индонезий-

ский язык известен своим жестким, фиксирован-

ным порядком слов. Поскольку в нём не развита си-

стема падежей, как в русском, нет окончаний, 

показывающих отношения между существитель-

ными, то порядок слов выполняет важнейшую 

функцию указателя этих отношений, например: Пе-

тер любит Нину, Петер Нину любит, Нину любит 

Петер, любит Нину Петер, В индонезийском языке 

имеющем форму Петер любит Нину : Peter 

mencintai Nina – кто первый, тот подлежащее. 

Только порядок слов указывает на лицо или пред-

мет «производящий действие». 

 

Б. Система обращения 

В Индонезии находятся многие острова. Там 

живут разные народности, в том числе Батак, Ми-

нангкабау на Суматре, на Яве – Яванцы, Сунданцы, 

Балийцы на Балии и т.д. Эти народности имеют раз-

ные обращения, примеры: народность Батака на 

Суматре обращается к молодому человеку на 

abang, а к молодой девушке на какак. Народность 

Минангкабау на Суматре обращается к молодому 

человеку на uda, а к молодой девушке на uni. 

Яванцы обращают к молодому человеку на мас, а к 
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молодой девушке на мба. Сунданцы обращются к 

молодому человеку на аканг, а к девущке на тэтэх. 

На Балии обращаться к молодому человеку на bli. 

Обращение к мужчине на Бапак, и это общее обра-

щение. Обращения к преподавателю и учителю на 

Бапак для мужчины, а Ибу для женщины. В России 

также разные обpащения к молодому чeловеку и де-

вушке. Если к знкомому обращение на имя и отче-

ство, например: Александер Иванович Маслов люди 

зовут его Aлександр Иванович или Саша (близкие 

родственики или близкие друзья). 

Дети обращаются к отцу и матери на ты, а в 

Индонезии на Вы и никогда они не обращаются к 

родителями на ты. Они показывают отношения к 

родственикам, близким знакомым с выраженим 

действия свои души. 

Многие в Pоссии любят домашных животных 

(собака, кошка, кот и т.д) и они обращаются с ними 

как с детьми (иногда мы слыщим, что могут сказать 

собаке : «иди к папе», а не к хозаину. У индонезий-

цев не принято дома держать животных. Если у них 

есть, то обращаться ко ним как к животным. 

Русские имена обычно состоят из трёх слов: 

имя, отчество и фамилия, например для мужского 

рода Владимир Иванович Маслов и женского рода 

Нина Ивановна Миронова. В русской культуре 

люди обрашаются к ним по-разному, например: 

Владимир Иванович (формальное обращение и уче-

ники и студенты обравщают на имени и отчеству) 

или Саша (родтсвенники и близкие друзья). А ин-

донезийские имена обычно состоят из двух слов, 

например: Сетиаван Сабана (мужкое имя) и род-

свеники и близкие друзья зовут его просто Се-

тиаван. Когда это официальное обрашение обра-

щаются на Пак (Бапак) Сетиаван. 

В.Морфология 

Грамматика индонезийского языка очень про-

стая: отсутствуют категории рода, падежа, вида, 

времени, спряжения. Например, 

- Я читаю книгу. – Он/она читал(а) книгу. 

Saya membaca buku – dia membaca buku 

kemarin. 

( Я читать книга – он/она читать книга 

вчера). 

- Ты подарил книгу брату 

kamu menghadiahkan buku pada adik/kakak 

(ты подарить книга брат) 

Из примеров видно, что в отличие от русского 

языка, в индонезийском не изменяется глагол 

(membaca – читать, menghadiahkan – подарить; 

mem- – это приставка и meng- вариан приставки; 

‘baca, hadiah – инфинитив), имя существительное 

(buku – книга), не различаются местоимения он/она. 

В русском языке имеется очень большое коли-

чество уменьшительно-ласкательных суффиксов: -

очк-, -учк-, -оньк-, -ик-, -ушк- и многие другие не 

только можно сказать о люди (Маша – Машенька – 

Машечка – Машуня - Машунечка), но и тоже о жи-

вотных, например: кот – кочик – коток – котишка 

– котишенька; корова – коровушка – коровенька; 

совака – собачушка - собаченька и также о вещах 

например: дом – домик – домишко – домичек – до-

мок - домушка ; стакан – стаканчик; огурец – огур-

чик; хлеб – хлебушка; кольбаса – кольваски; молоко 

– молочка; масло – маслие и т.д. (Марузо : 259-260). 

Носителю индонезийского языка трудно понять та-

кие слова и он не знает как их переводить на индо-

незийский язык. Но мы восхищаемся огромным 

суффиксальным богатством русского языка, по-

тому что оно представляет нами возможность вы-

разить такое огромное богатсво тончайших нюан-

сов любящей души. 

Г.Лексика 

В лексике русского языка большое количество 

приставок и окончаний, например у глаголов.  

Один из них глагол строить. Этот глагол может со-

единяться с разными приставками, например: 

Приставки: по-, над-, пере-, при- и т.д. 

- строить ‘membangun’ 

- построить ‘selesai membangun’ - (закончить 

строить здание) 

- надстроить ‘mempertinggi bangunan - ’(повы-

шать здание) 

- перестроить ‘membangun kembali - ’ (по-

строить здание заново) 

- пристроить ‘menambah banguan’ - (допол-

нять здание) 

Из этих примеров видно, что русские глаголы 

с приставками переводятся на индонезийском 

языке с другими словами или с дополнениями дру-

гого слова. Для указания приставки по- в слове по-

строить глагол дополняется словом selesai (закон-

чить), и другие примеры переводятся на индонезий-

ский язык со слово-сочетаниями. 

Понимаемая картина мира существенным об-

разом выходит за рамки культуры. Однако знания и 

представления человека о мире фиксируются язы-

ком, этим важнейшим компонентом культуры, и в 

этом смышле получают статус культурного фено-

мена. Знания человека о мире существуют именно 

в языковой форме (Касевич, 1990: 11-12). Согласно 

этой точке зрения, слова тесно связаны с культурой, 

например: в русском языке нет слова рис- . Это за-

имствованное слово. В индонезийском языке, слово 

рис имеет четыре разные названия : padi, gabah, 

beras и nasi. Слово padi имеет значение рис на 

корню, а также неочищенные зёрна, gabah – неочи-

щенный рис, beras - очищенный рис или рис кото-

рый ещё не готов dan nasi- подготовленный рис. 

В русском языке соединения слова 

различаются с индонезийским языком, например: 
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Русскии язык Индонезийский язык 

Читать лекцию 
Memberi kuliah 

Давать лекцию  

Показать фильм 
menonton film 

Смотреть фильм 

вызвать лифт 
tekan tombol lift 

нажимать на кнопку лифта 

Телевизор не работает 
Televisi rusak 

Телевизор сломался 

Как тебя зовут? 
Siapa nama kamu? 

Кто имя ты 

Они отдыхали на юге 
Mereka berlibur di selatan 

У них каникульлы на юге 

Большой Перерыв 
Istirahat makan siang 

Перерыв на обед 

Большой привет 
Salam hangat 

Тёплый привет 

Категория грамматики русского языка 

свидетельсвует о повыщенной эмоциональности, 

сентиментальности, сердечности русской души, 

русского национального характера и мнения. А у 

индонезийцев другие характер и мнение. 

Уменьшительно-ласкательных суффиксов 

русского языка не только отражажют повышенную 

способности русскояычного человека к выражению 

любви, здоровых чувств, и его сентиментальность, 

эмоционольность, чувствительности, но и 

несомненно, способстуют формированию всех этих 

качеств. 

Таким образом, в формировании личности 

носителья языка участвуют все языковые средства, 

в том числе грамматика. 

Каждый языковой социум по-своему структу-

рирует действительность, поэтому русские и индо-

незийский разные языка, они по своей грамматике, 

лексикону, семантике, и то и картины, или образ 

мира в русском и индонезийском языках своеобраз-

ных. 

4. Заключение 

Говоря об общечиловеческих ценностях и по-

хожих взгляах на мир, выявляя одоноковость и раз-

личия и восприятии картины мира жительями раз-

ных регионов, мы понимаем, что общие и диффе-

ренциальные признаки определяются только при-

сопоставлении хотябы двух культур. Когда мы зна-

комились и говорим: я – русский или : я - индоне-

зиец, то подразумаваем : я – русский – представи-

тель русского языка, русского народа и русской 

культуры или я – индонезиец, представитель индо-

незийкого языка, индонезийкого народа и индоне-

зийкой культуры. Несмотрия на многочисленые 

различия в восприятии окружаующего мир в кор-

нях культур двух народов и образе мышления мы 

можем наити много общих и похожих точек сопри-

носнования. Общее присуствует во всех компонен-

тах культуры и служит основой общения людей, 

принадлежающих к разным этносоциокультурным 

сообщением. 

Россия и Индонезия – две противоположности, 

абсалутная разность культур, никогда и нигде не 

пересекавшихся. Индонезия – родина сольца, кроме 

трех месяца сезона дождей, здесь круглый год – 

лето. И наоборот, Россия – это страна великих рас-

стояний, океана, лесов, страна чудо лето приходит 

в гости лищь на три месяца. Но общая картина 

мира, вселенская мозаика образов недастаточка и 

не полка без отображения картины мира с точки 

зрения и россиан, и индонезийцев. А общечилове-

ческие приказани, пожожесть, удивительную оди-

наковость мысли и поступиков можно находить и в 

правилах этикета, и в законах гостеприимства, и в 

моральных установках, и в реакциях и поступках 

людей, которые являются представителями разных 

культур. 

Термин «Картина мира» во многих работах 

обозначается то, «каким себе рисует мир человек в 

своём воображении» (Кулибина, 1998: 142). 

По мнению Г Гачева: кажный народ видет 

eдиное устроение Бытия (интернациональное) в 

особой проекции, которую я называю «националь-

ным образом мира». Это – вариант инварианте 

(единой мировой цивилизации, единого историче-

ского процесса). 

Всакая национальная целостность есть космо – 

психо – логос, то есть единство национальной при-

роды, психики и мышления (Гачев 1995: 11). По-

этому «знания человека о мире существуют оменно 

в языковой форме.» (Касевич 1990 : 11-12). 

Так как представитель каждого языка по-сво-

ему структурирует действительность и так есть 

множество разных языков, со своей грамматикой, 

лексиконом, семантикой, то и картины, или обрвзы 

мира в каждом языке своеобразны. 

Однако можно абстрактно предтавить общий 

образ мира как результат сложения множества 

национальных картин мира. Этот общийобраз бу-

дет многослойным,что зависит от разных точек фо-

кусировки, указывающих на преимущественное 

значение тех или иных сторон описываемого в 

языке фрагменте действительности. (Кулибина 

1998: 75). 

Так в картина мира может почеркиваться зна-

чение либо деятель (англоязычная культура, либо 

дейсвия (русскоязычная культура) (Хайрулин^ 
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1995), может почёркиваться значение энергитиче-

ского начала, взаимодействующего с объектами 

окружающего миры (алгокинская культура) (Рома-

нова:1988) интеллектуальная деятелность может 

характеризоваться абстрактными метафориче-

скими образами-эталонами (англоязычная куль-

тура) (Романова: 1988) психическая жизни чело-

века может соотноситься с его телом с помещью по-

нятия энергинфомационной субстанции – души 

(русскаязычная культура), возможно также ассоци-

ативно-образная связь между каждым органом че-

ловеческого тело и определенной областью психи-

ческой деятельности (вьенамская культура) (Нгуен 

Дык Тон, Ли Тоан Тханг 1988). 

Языковая картина мира носителей современ-

ного русского языка сохраняет множество элемен-

тов «наивной» картина мира, используемых челове-

ком независимо от его научных знании в тех или 

иных обрастях: «образ мира, запечатленный в 

языке, во многих существенных деталях отличается 

от научной картиный мира (Aпресян 1986 : 5). 

Например, любой носитель русского языка, со 

средним образованием, знает, что высказывания – 

«Солнце всходит и заходит, луна светит» - не соот-

ветствуют действительности. 

Язык художественной литературы во всей пол-

ноте отражает специфику русского национального 

наивного образа мире, и при восприятии художе-

ственного текста читательем – инофоном элементы 

этой спеифики могут ощущаться как трудности, 

«тёмные места,» «лакуны» (Термин Ю.А Соро-

кина) или «Заусеница» (Термин Г. Гачева). 
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Abstract 

This article discusses James Joyce’s novel Ulysses through Russian translations in the 20th century. Using 

Vygotsky’s theory of the identical psychological processes of the perception and creation of a work of art and the 

processes of perception and creation of a word, the present study traces a variety of critical opinions on Joyce’s 

unique mental abilities, including memory, his intensive “brainwork” in writing Ulysses. The role of academic 

studies and some critical opinions are illustrated in the research as they draw parallels between Joyce and Russian 

writers. 

 

Keywords: Joyce and Russian writers, brain, translation 

 

Introduction 

The first publications of several episodes of Ulys-

ses, different stories from Dubliners, written by Irish 

writer, James Joyce, first emerged in a journal version 

in Moscow Revolutionary issues in the twenties last 

century, when the first Soviet Republics, Russia, Belo-

russia, Ukraine, and several Southern Republics were 

in one union after the Great October Socialist Revolu-

tion in 1917 [1]. The time of writing Ulysses in Zurich 

is characterized by Richard Ellman as “the atmosphere 

of literary experimentation” [2, 409]. Accidentally, 

Joyce, Dada, Lenin were simultaneously working on 

their creations in one city at a certain period of time, 

having nothing in common except the wish to imple-

ment their thoughts into reality. It seemed, everywhere 

there was a push towards a new literature, a new art, a 

new way of life. It meant that people were tired of the 

old repetitive style of life. There was a real need in 

changes as it was proclaimed in Dada Manifesto: “I de-

stroy the drawers of the brain, and those of social or-

ganization…” [3, 149]. Lenin was inspired by the ac-

tivity among young generation in Switzerland, writing 

in his letter to Inessa Armand from Zurich (1916): 

“That's where the interesting and fruitful work” (’Vot 

gde intetesnaya i plodotvornaya rabota!’) [4]. At ap-

proximately the same period of time, in Russia, the 

young psychologist Lev Vygotsky began working on 

the psychological aspects of art (1917-1925), regarding 

two main problems: “to give both an objective analysis 

of the text of a work of art and an objective analysis of 

the human emotions that arise during the reading of this 

work” [5]. As it was stated by Vygotsky, “the psycho-

logical processes of the perception and creation of a 

work of art coincide with the identical processes of per-

ception and creation of a word” [6]. According to 

Vygotsky, “through the channel of literature and mov-

ing motives of thought, spiritual needs are transmitted 

to readers, guiding their activity” [7]. Besides, using 

analogy it is possible to name and explain the unusual 

and unknown experience by means of an old and famil-

iar image, giving example of Shakespeare, who created 

Othello “to apperceive the idea of jealousy” [ibid.]. 

Thus, Joyce introduced Bloom to his readers, whose 

name became a metaphor for anything that is a key part 

in “some life process” [8, 10]. In readers perception, the 

word bloom may lead to different thought processes 

that proves the words of Vygotsky, “the image in a 

word helps apperceive the new meaning” [6]. 

From the motives mentioned above I can explain 

the choice of words brain, logic, sensation for the title 

of the research. A variety of phrases with the word 

brain and its derivatives, compounds and idiomatic ex-

pressions from A Portrait of the Artist as a Young man 

and Ulysses reveal Joyce’s talent as a linguist and a 

teacher of English, who can easily make word combi-

nations with the word brain, useful to study and discuss 

at reading seminars, for instance: “…the unspoken bru-

tal words rushed forth from his brain to force a pas-

sage…” [9, 117], “The bright centres of the brain ex-

tinguished one by one like lamps…” [ibid.,131], “A 

cold sweat broke out upon his forehead as the foul 

memories condensed within his brain” [ibid, 136], “His 

brain began to glow. Another. His brain was simmer-

ing and bubbling within the cracking tenement of the 

skull” [ibid., 147]; “Memories beset his brooding 

brain” [10, 9], “All his brains are in the nape of his 

neck, Simon Dedalus says” [ibid., 97], “… being 

blessed with brains which also could be utilized for the 

purpose and other requisites” [ibid., 542], “brains on 

their sleeve like statue in Glasnevin” [ibid., 103]. In ad-

dition, the word brain is more often used in its collo-

quial context as mind, intellect, clever, brilliant person, 

or in the compounds like brain-building material in the 

Evening Telegraph’s advertisement of ‘Force’: “Chil-

dren need cereal food. It makes bone and muscle. But 

they need a cereal food that contains brain-building 

material as well… ‘Force’ comprises all the food essen-

tials: the tissue builders, the bone makers, the brain 

stimulants, the energy producers, the blood makers – in 

just the right proportion” [11]. In the words of Vladimir 

Nabokov in his lecture on Ulysses, “throughout the 

book, he also used a copy of the Dublin newspaper 

Evening Telegraph, 16 June 1904, Thursday” [12, 413]. 

This is obvious, the notion of brain was actual for 

Joyce’s scheme, in which he outlined the connection of 

each episode with a certain organ of the human body, 

except for the first three episodes, as well as the con-

nection with science, symbol and color. In the words of 

Stuart Gilbert, “each episode of Ulysses is associated 

with a given organ of the human body…”, imagining 
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the book composition like “a living organism” with 

“the natural interdependence of the parts between 

themselves” [13, 40-41]. According to Joyce’s expla-

nation, the ninth episode of Ulysses is associated with 

brain relating to literature and art. Vladimir Nabokov 

believed that the scheme was sketched out by Joyce for 

the sake of jokes. At the same time, Vladimir Nabokov 

sees logic in the first episode of Ulysses: “Original 

Joyce: simple, transparent, logical and unhurried. This 

is the basis of episode 1 of the first part and episodes 1 

and 3 of the second part; transparent, logical, slow pas-

sages are found in other episodes” (‘Iskhodnyj Dzhois: 

prostoj, prozrachnyj, logichnyj i nespeshnyj. Eto os-

nova glavy 1 pervoj chasti I glav 1 i 3 vtoroj chasti; 

prozrachnye, logichnye, medlennye otryvki 

vstrechautsya i v drugih glavah’) [12, 419]. The word 

logic, related to brain as the ability to argue and con-

vince, forms its derivative logical that is contrary to il-

logical or without logic. In one of the articles it is ar-

gued, that “logical and syntactical gaps become a pri-

mary feature” of Joyce’s “interior monologue 

technique as it matures and gains complexity from A 

Portrait of the Artist as a Young Man into Ulysses” [14, 

145]. Another word in the title is sensation, which was 

borrowed by Russian language as sensacija in the only 

meaning close to ‘triumph’ that Anthony Cronin uses 

to characterize Joyce’s book: “I do not mean that Ulys-

ses is not a hopeful and indeed a triumphant book, be-

cause in fact it is” [15, 20]. 

Commenting on the last episode of Ulysses, Vla-

dimir Nabokov argues that “we should not think that 

Joyce's stream of consciousness conveys a genuine 

event. This reality is only so far, because it reflects the 

author's work of the brain, the consciousness contained 

in the book. This book is the new world invented by 

Joyce” (‘My ne dolzhny dumat’, chto potokom soz-

naniya Dzhojs peredayot podlinnoe sobytie. Eto 

real’nost’ lish’ postol’ku ona otrazhaet avtorskuyu 

rabotu mozga, soznanie, zaklyuchyonnoe v knige. 

Kniga eta – novyj mir, izobretyonnyj Dzhojsom’ [12, 

510]. The author of the article “The week in Paris” iron-

ically supposes: “It took, I understand, nearly six years 

of Mr. Joyce’s life to write, and it will take nearly six 

years of ours to read. … For hundreds of pages he will 

write desperately erudite nonsense, that, unfortunately, 

is not nonsense for himself” [16]. Conversely, Boris 

Pasternak, in the letter to his sister in 1924, advises to 

read Joyce and Proust, though, “he judges their merits 

on translations, incomplete and sketchy, and by what is 

said about them in different journals” [17, 195-196]. 

The remarks on Joyce’s brainwork, made by H.G. 

Wells in his letter to Joyce (1928), were quite pessimis-

tic: “…I’ve an enormous respect for your genius dating 

from your earliest books and I feel now a great personal 

liking for you but you and I are set upon absolutely dif-

ferent courses… Your mental existence is obsessed by 

a monstrous system of contradictions…” [18, 274-275]. 

For Stuart Gilbert, Joyce possesses an outstanding 

memory like “remarkable powers of memory” of min-

strels, the reciters of epic poems: “It is significant that 

Ulysses is both detailed and elaborate in its narration of 

facts and its numerous historical and literary echoes. 

Like his predecessors James Joyce was gifted with a 

prodigious memory…” [13, 78]. Undoubtedly, readers 

of Ulysses can be impressed by Joyce’s remarkable and 

universal knowledge of life, his unique memory. Con-

currently, to understand Joyce’s writing approximately 

correctly, readers need to obtain good memory. In the 

words of Fritz Senn, “memory enables us to make sense 

of odd collocations” [8, 78]. 

James Joyce’s novel was introduced in Russia as a 

“new word” from the West in the literary world. The 

translations into Russian of several episodes of Ulysses 

emerged in 1925 in a literary miscellany Novinki Za-

pada (‘New Editions from the West’) [19, 61-94] not in 

full volume with the five excerpts from the first, the 

seventh, the twelfth, the seventeenth and the eighteenth 

episodes from Ulysses, translated by Zhitomirski. In the 

introductory note to the translations of the fourth and 

the eighth episodes from Ulysses, completed by Alimov 

and Levidov, and published in the newspaper Liter-

aturnaya gazeta (1929) (‘Literary Newspaper’), it is 

stressed that the author of the book is “one of the most 

interesting figures of post-war Western European liter-

ature” [20, 3]. By placing excerpts from Ulysses, the 

editorial board meant to introduce Joyce to Soviet read-

ers as a master of new literary forms. The American 

scholar, Emily Tall focused her research on “the recep-

tion of James Joyce in Russia”, pointing out “a para-

digm of Soviet cultural politics” [21, 244], mentioning 

Valentin Stenich and Igor Romanovich, who translated 

the fourth and the fifth episodes, published under the 

title “Mr Bloom’s Morning” (‘Utro m-ra Bluma’) in 

Literaturniy Sovremennik (1935) (‘Literary Contempo-

rary’, 1935) [22, 136-159], and the sixth episode, pub-

lished in Zvezda (1934) (‘Star’, 1934) [23, 116-137]. In 

‘Commentaries’ to the translation, Rashel Miller-Bud-

nitskaya wrote about the universal history of Vico, in-

terpreted by Joyce as the highest stage of the historical 

thinking of mankind, its liberation from national limi-

tations and awareness of its unity, pointing out Joyce’s 

“language-making ability” and his “philosophy of lan-

guage” which is closely related to Vico’s idea of “men-

tal dictionary” as “a powerful tool to destroy national 

enmity and create a single human culture” [24, 60]. The 

same year, members of Ivan Kashkin’s school of trans-

lators completed the first six episodes from Ulysses, 

published in selected issues in Internatsionalnaya Lit-

eratura (‘International Literature’) [25]. In 1936, the 

translated tenth episode of Ulysses was published in the 

fourth issue of the same journal [26, 69-91]. Kashkin's 

students turned to the translation of accessible episodes 

from Ulysses, as the urban theme was associated with 

the earlier translation of Manhattan by J. Dos Passos, 

who attempted to cover the full fluidity of urban life of 

the modern city. In the words of Kashkin, “all these 

echoes of Joyce: the parallel deployment of several, as 

if unrelated subjects, torn, fractional presentation of 

them, accurate recording of fleeting scenes and moods, 

the desire to catch above all the rhythm of the urban 

vortex” (‘Parallel’noe razvertyvanie neskol’kih, kak by 

nesvyazannyh predmetov, razorvannoe, drobnoe pred-

stavlenie o nih, tochnaya zapis’ mimoletnyh scen I nas-

troenij, zhelanie ulovit’ prezhde vsego ritm gorodskogo 

vihrya’ [26, 157-158]. Obviously, the translations of 

Ulysses into Russian in the twenties and thirties last 
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century played an important role in the development of 

translators’ skills on working with a complicated text 

of Ulysses. The boom in translations and publications 

of Ulysses came in the late eighties last century when 

the revised version of a book was announced in a jour-

nal “Sovetskaya kultura” [27, 8]. 

Naturally, in the twenty first century Joyce’s Ulys-

ses is not a “new word” for a young generation of stu-

dents, who are easily absorbing information available 

on internet or other media sources. At the same time, 

the original text of Ulysses motivated the participants 

of a literary seminar to work together on a translation 

project [28, 3-4], taking for the comparative analysis 

the tenth episode from Ulysses, translated in 1936 and 

the contemporary version of translating the original text 

(2012): “Father Conmee thought of the souls of black 

and brown and yellow men and of his sermon on saint 

Peter Claver S.J. and the African mission and of the 

propagation of the faith and of the millions of black and 

brown and yellow souls …”.[10,183]. The identified 

discrepancies between the original text and the transla-

tions led students to their own understanding of the na-

tional identity of the original text and culture that al-

lowed them to be more precise in their own translation. 

It is worth mentioning the work of Russian schol-

ars, who began discussing Joyce in the early sixties. In 

this connection, it is important to underline Vygotsky’s 

“inner speech” theory that influenced the research on 

stylistics, conducted by Irina Arnold at Leningrad Uni-

versity. The primary goal in reading and understanding 

the original text of Ulysses was “to explain as much as 

possible all the shades of thought and emotion ex-

pressed by artistic means, and to prepare students for 

the perception of the expressive possibilities of the lan-

guage and its various lexical layers” (‘Dat’ po 

vozmozhnosti polnoe predstavlenie obo vsekh ottenkah 

mysli i emocij, vyrazhaemyh hudozhestvennymi 

sredstvami, i podgotovit’ studentov k vospriyatiyu ek-

spressivnyh leksicheskih sloev’) [29, 5]. According to 

Arnold, the absence of punctuation in Ulysses conveys 

the stream of consciousness or the infinite connection 

of times and cultures in the history of mankind, as in 

the fourteenth episode: “Universally that person’s acu-

men is esteemed very little perceptive concerning what-

soever matters are being held as most profitably by 

mortals with sapience endowed to be studied who is ig-

norant of that which the most in doctrine erudite and 

certainly by reason of that in them high mind’s orna-

ment deserving of veneration constantly maintain when 

by general consent they affirm that other circumstances 

being equal by no exterior splendour is the prosperity 

of a nation more efficaciously asserted than by the 

measure of how far forward may have progressed the 

tribute of its solicitude for that proliferent continuance 

which of evils the original if it be absent when fortu-

nately present constitutes the certain sign of omnipol-

lent nature’s incorrupted benefaction” [10, 314]. In sty-

listics, the stream of consciousness with the absence of 

punctuation in sentences is called inner monologue or 

inner represented speech, that was used by Russian 

writers in the earlier period of time. Thus, Motileva re-

gards inner monologue in Leo Tolstoy’s novels “insep-

arable from the "dialectic of the soul", that Chernyshev-

ski compared with "mysterious movements of psycho-

logical life" (‘Vnutrennij monolog u Tolstogo neotde-

lim ot “dialektiki dushi”, imenno u Tolstogo vnu-

trennyaya rech’ stala predmetom issledovaniya 

“tainstvennejshih dvizhenij psihicheskoj zhizni”, kak 

govoril o nem Chernyshevskij’) [30, 180]. Obviously, 

Joyce knew Russian literature in translations as he dis-

cussed Lermontov, Turgenev, Tolstoy, Gorky in two 

letters to his brother Stanislaus (September 18, Septem-

ber 24, 1905) from Trieste [31]. It is amazing, how 

Joyce reveals his knowledge of Russia in some words 

in Ulysses: “the bestquoted cowcatcher in all Muscovy” 

[10, 59], “That was done when we were lying becalmed 

off Odessa in the Black Sea under Captain Dalton” 

[ibid., 516], “I seen Russia. Gospodi pomilyou. That’s 

how the Russians prays” [ibid., 511]. In the words of 

Clive Hart, “Joyce’s interest in, and knowledge of, the 

great tradition of Russian prose writing can be seen to 

be more profound than one might have suspected” [32, 

172]. In John Jones opinion there are “certain similari-

ties between Dostoevsky and a number of such writers, 

including Samuel Beckett, Bertolt Brecht, and Franz 

Kafka, in addition to Joyce, Woolf, and Eliot” (ibid.). 

However, Booker believes in “an initial point of contact 

between Joyce and Dostoevsky” with the reference to 

“Bakhtin’s meditations on human subject as product of 

social interactions” (ibid.). Conversely, Bakhtin sup-

ports the point of view of Kirpotin, who “emphasizes 

the realistic and social character of Dostoevsky's psy-

chology as opposed to degenerate decadent psychology 

of Proust and Joyce” [33, 59]. 

Finally, it would be worth mentioning Valentina 

Ivasheva, who highlighted an appreciable influence of 

Joyce’s method of writing on western writers in her 

textbook on English literature for philological studies 

in the sixties last century [34, 38-66]. The Russian 

scholar linked the interest in the notions of conscious-

ness and unconscious with the booming science of 

“brain activity” at the time, pointing out Joyce’s lan-

guage experiments in Ulysses, based on the data of 

modern science which “caused a storm of indignation 

of conservative-minded or simply under-informed 

readers” [35, 76-116]. Apparently, Joyce’s unique 

mental abilities allowed him to become one of the 

greatest world authors, whose writer’s “brainwork” 

created his own world of words in Ulysses for readers’ 

thinking, puzzling, perceiving and sharing ideas in in-

tellectual discussions. Thanks to “providing puffs in the 

local papers” [10, 528], James Joyce became known to 

Russian readers through a variety of translations and 

their publications in the first decades of the twentieth 

century. 
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Abstract 
The article analyzes some names of berries that were used in the Udmurt language in the 18th century. The 

source of the material was handwritten and published dictionaries and grammars. According to the versions of the 

Udmurt words’ origin, almost all wild-growing berries are the original names and belong to the ancient periods of 

the Permian languages development. 

Аннотация 

В статье анализируются некоторые названия ягод, которые бытовали в удмуртском языке в XVIII сто-

летии. Источником материала послужили рукописные и опубликованные словари и грамматики. Согласно 

версиям о происхождении рассмотренных удмуртских слов, почти все дикорастущие ягоды являются ис-

конными названиями и относятся к древним периодам развития пермских языков. 
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Удмурты – один из самых древних этнических 

общностей финно-угорско-уральского происхож-

дения, населявших Волго-Уральский регион уже с 

эпохи камня и бронзы. Хозяйственная деятельность 

этого народа, проживавшего на стыке Европы и 

Азии, в климатической зоне тайги и лесостепи в со-

предельности с многочисленными, разноязычными 

этническими группами, конечно же, включала в 

себя в том числе сбор дикорастущих ягод для про-

питания. 

В данной статье рассматриваются названия от-

дельных травянистых ягод, которые бытовали в уд-

муртском языке в XVIII веке. Источниками послу-

жили памятники ранней удмуртской письменности 

указанного периода. Хронологические рамки ис-

следования обусловлены временем написания или 

опубликования письменных источников: нижний 

(1726 г.) – составлением рукописного словаря уд-

муртского языка немецким ученым Д. Г. Мес-

сершмидтом, верхний (1791 г.) – изданием русско-

язычной книги Г. Ф. Миллера «Описанiе живущихъ 

в Казанской губернiи языческихъ народовъ, яко то 

черемисъ, чувашъ и вотяковъ…». 

Необходимо отметить, что в алфавитном сло-

варе З. Кротова [9], самом большом из сохранив-

шихся памятников ранней удмуртской письменно-

сти, при существительных приведено указание на 

показатель родительного падежа -лэнъ, которое в 

                                                           
20 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00124, проект 

«Материалы для словаря удмуртского языка XVIII века». 

настоящей работе опущено. Формы слов и словосо-

четаний и переводы (толкования) из всех источни-

ков сохранены без изменения. 

(1) боры ‘клубника’. 

В письменных документах XVIII столетия за-

фиксированы следующие слова: bóri ‘fragum [клуб-

ника]’ [27, с. 141; 26, с. 313]; Bori [29, с. 398–399]; 

Боры̀ ‘клубника’ [20, с. 23]; боры̀ ‘клубника’ [9, с. 

13]; Бори ‘Земленица’ [12, с. 93–94]. Из приведен-

ных примеров видно, что удмуртское боры во всех 

источниках написано однообразно, кроме глосса-

риев, составленных на основе латиницы. В них ко-

нечная гласная -ы, отсутствующая в латинской гра-

фической системе, обозначена графемой i. Конеч-

ная -и в последнем примере объясняется 

транслитерацией материалов Г. Ф. Миллера, напи-

санных ранее на латинице, кириллическими бук-

вами. В удмуртских диалектах это слово имеет не-

большое отличие лишь в произношении конечного 

-ы, о чем наглядно показывают материалы зарубеж-

ных исследователей удмуртского языка, собранные 

еще в конце XIX века: bora, Kaz. borf ‘nogyszemű 

erdei szamócza (клубника, fragaria collina)’ [28, с. 

628]; bor4 G U, bor2 M MU ‘клубника’ [31, с. 26]. 

Составители этимологического словаря коми 

языка соотносят данное название с коми словом 

понпир ‘черный паслен, собачьи ягоды’, где второй 

компонент -пир, по их мнению, можно сопоставить 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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с удм. боры ‘клубника’, и под знаком вопроса воз-

водят общепермскую форму – *p5r ‘вид ягод’ [10, 

с. 225]. 

Некоторые исследователи считают, что слово 

боры ‘клубника’ является удмуртским заимствова-

нием в татарском языке > тат. быры ‘клубника’ [15, 

с. 110; 23, с. 166], тат. буры ‘земляника’ [6, с. 22]. 

Языковед В. И. Алатырев делает предположе-

ние, что удмуртское слово боры является древне-

тюркским или алтайским заимствованием [1, с. 

190]. Эта точка зрения очень интересна и вполне 

может быть объяснима. В татарском языке лексема 

бөре и в башкирском бөр, бөрө, означающие ‘почка 

растений’, соответствуют казахскому бүрик, 

бүрийк со значением ‘почка (растений), ягода’. Та-

ким образом, можно предположить о заимствова-

нии лексемы боры со значением ‘ягода’ из тюрк-

ских языков. 

(2) кудымульы ‘черника’ 

Данное слово является сложным (куды ‘коро-

бок, лукошко’ + мульы ‘ягода, плод, орех’ или куд 

‘заболоченное место, болото’ + мульы ‘ягода, плод, 

орех’), в письменных памятниках XVIII века зафик-

сировано только в материалах Д. Г. Мессершмидта 

форме Kudú-muly ‘Vitis idæa nigra, черника’ [13, с. 

48]. Венгерский исследователь в словаре удмурт-

ского языка конца XIX века приводит лесему kuda-

mul′a ‘a fekete áfonya bogyóra [черника]’ [28, с. 212]. 

И. В. Тараканов со ссылкой на Ю. Вихманна, 

В. И. Лыткина и М. Р. Федотова относит первый 

компонент слова к тюркско-булгарским заимство-

ваниям в удмуртском языке: куды ‘коробок, лу-

кошко’ < чув. кунтă, контă, башк. кумта [22, с. 90]. 

Согласно мнению В. В. Напольского, прап. 

*kudԑ ‘короб, лукошко’ вообще нет оснований счи-

тать заимствованием, поскольку оно без проблем 

возводится к праф.-у. *konte ‘корзина’ [30, с. 177]. 

Близость же праф.-у. *konte ‘корзина’ и тюркского 

*qomdy ‘ларь, ящик, корзина’, который встречается 

в тюркских языках «северного ареала», в том числе 

татарском и башкирском, считает исследователь, 

дает основания думать, что тюркская лексема могла 

быть заимствована из какого-либо финно-угор-

ского языка [14, с. 175]. 

По данным уральского этимологического сло-

варя удм. кудымульы под знаком вопроса соотне-

сено с общеуральским *kottɜ ‘черника’. Переход 

интервокальной геминаты tt в t на удмуртской 

почве – вполне объяснимое явление, а изменение t 

в d интерпретируется влиянием похожего слова kud 

‘заболоченное место’, а также kud2 ‘вид неболь-

шого лукошка’ [30, с. 190]. 

По нашему мнению, первый компонент рас-

сматриваемой ягоды все-таки как-то связан с уд-

муртским словом куд ‘заболоченное место, болото’. 

Эту интерпретацию можно подтвердить или под-

держать, во всяком случае, тем фактом, что моде-

лей номинации ягод в удмуртском (и других 

финно-угорских) языке с детерминантом, означаю-

щим «посуду для сбора» не встречается. К тому же 

в летском диалекте коми языка отмечена сложная 

форма кадмоль ‘клюква’ [21, с. 382], первая часть 

которого кад ‘заболоченное озеро, топкий, зыбкий 

болотистый берег (озера); трясина, топь’ [19, с. 622] 

встречается во всех коми-зырянских диалектах и 

соотносится с удмуртским куд ‘болото’, восходя к 

общеп. форме *kåd ‘заболоченное место’. 

Второй компонент сложного образования яв-

ляется допермским по происхождению: мульы 

‘ягода, плод, орех’ < общеп. *mЫl′i [10, с. 173–174] 

< ф.-у. *mol′ɜ ‘ягода какого-то кустарника’ [30, с. 

279]. Коми лингвисты отмечают, что в современ-

ных коми языках данное слово сохранило фитони-

мическое значение лишь в составе некоторых дву-

членных названий, например, кз. нюрмоль диал. 

‘клюква’ (нюр ‘болото’), кп. туримоль ‘клюква’ 

(тури ‘журавль’). Понятие ‘ягода’ в них выража-

ется словами кз. вотöс и кп. ягöд [17, с. 50]. В уд-

муртском языке мульы употребляется как самосто-

ятельно со значением ‘ягода; плод; орех; косточка; 

ядро’, так и в составе сложных образований: куды-

мульы ‘черника’, намермульы ‘костяника’, пуш-

мульы ‘орехи’, тыпымульы ‘жёлудь’, ягмульы 

‘брусника’ и др. [25, с. 442]. 

(3) намер ‘костяника’ 

В письменных памятниках XVIII столетия за-

фиксированы следующие формы со значением ‘ко-

стяника’: Намэ́ръ ‘костяника’ [20, с. 23], намѐръ 

‘костяника’ [16, с. 29], намѐръ ‘княжника ягода’ [9, 

с. 144]. Перевод последнего слова следует считать 

не совсем верным. Для обозначения ‘княженики’ 

(Rubus arcticus, ср. Rubus saxatilis ‘костяника’) уд-

мурты используют понятия кудэмезь, нюрэмезь [18, 

с. 563]. В диалектах удмуртского языка для обозна-

чения данной ягоды повсеместно распространено 

слово намер: namer Sar. ‘костяника’ [28, с. 510], 

namer G M J MU U ‘костяника’ [31, с. 168], бес. 

намер ‘костяника’ [24, с. 168]. Слово представлено 

в пермских языках: кз. намыр ‘костяника’, кп. 

нямыр, на основании чего эта лексема возводится к 

общепермской праформе – общеп. *namɜr ‘костя-

ника’ [10, с. 185].  

(4) нюрмульы ‘клюква’ 

В письменных памятниках удмуртского языка 

XVIII столетия слово представлено лишь в словаре 

З. Кротова в форме юрмулѝ ‘клюква ягода’ [9, с. 

281]. В конце XX столетия данное слово было за-

фиксировано у среднечепецких удмуртов как с ан-

лаутным й-, так и с начальным н′-: сч. йърмул′ъ, 

йырмул′ы ~ н′урмул′ъ, н′урмул′ы ‘клюква’ [7, с. 223, 

356]. В работах зарубежных исследователей конца 

XIX века понятие ‘клюква’ отмечено с анлаутным 

n′-: n′ur-mul′a ‘foltos áfonya (клюква)’ [28, с. 534]; 

n′ur-mul′2 ‘клюква’ [31, с. 179], однако в источни-

ках начала XX века, составленных исследовате-

лями-удмуртами, название данной ягоды обозна-

чено двояко: нюрмульы, нюр мулjы ~ юр мульы, юр 

мулjы ‘клюква’ [4, с. 175, 269]; нюр мулjы ~ юр 

мулjы ‘клюква’ [5, с. 105]; нюрмульы ~ юрмульы [2, 

с. 201], причем у Т. К. Борисова вариант юрмульы 

дается со ссылкой на южное наречие удмуртского 

языка. 

По своему составу оба варианта являются 

сложными образованиями, состоящими из двух 

корней: 1) нюр ‘болото; влага, сырость’ и мульы 

‘ягода, плод, орех’ 2) юр ‘осмол, сосновый пень’ и 
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мульы ‘ягода, плод, орех’. Поскольку клюква про-

израстает в сырых и заболоченных местах, проис-

хождение варианта нюрмульы не вызывает сомне-

ния – ‘ягода, растущая в болотистой местности’. 

Эта же форма бытует в современном литературном 

удмуртском языке: нюрмульы ‘клюква; клюквен-

ный’ [25, с. 480]. Оба компонента слова являются 

допермскими по происхождению: кз. нюр, нюрвыв 

‘болото’, удм. нюр ‘болото; влага, сырость’ – об-

щеп. *n′Ёr ‘болото’, ‘сырость’ [10, с. 201]; о компо-

ненте мульы ‘ягода, плод, орех; косточка (плода); 

семя’ см. выше в разделе, связанном с рассмотре-

нием лексемы кудымульы. 

Немалый интерес представляет форма с ан-

лаутным й-, впервые зафиксированная З. Крото-

вым: йурмульы (юрмулѝ ‘клюква ягода’ [9, с. 281]). 

Компонент йур в современном удмуртском языке 

означает ‘смола; смолистый, смоляной’ [25, с. 816], 

хотя в конце позапрошлого века он обозначал поня-

тие, связанное со смолистой сосной: jur ‘средняя 

смолистая часть сосны’ [28, с. 285]; jtr G, jur J ‘сос-

новый пень’ [31, с. 84]. Предположение связи 

названия клюквы с произрастанием вблизи смоли-

стого соснового пня вызывает некоторые затрудне-

ния. Тем более, что сосна не произрастает на забо-

лоченных почвах. 

(5) сутэр ‘смородина’ 

В удмуртских письменных источниках XVIII 

века название этой ягоды представлено следую-

щими формами: Gordt-sutær ‘Ribes rub. o., красная 

смородина’; Sutær ‘Ribes nigra o., черная сморо-

дина’ (в словаре Д. Г. Мессершмидта) [13, с. 48]; 

Суте́ръ ‘смородина’ [20, с. 23]; сутѐръ ‘смородина’ 

[16, с. 29]; седъсуте́ръ ‘смородина’ [9, с. 193]. 

Представленный материал дает основание пола-

гать, что название этой ягоды во всех памятниках 

единообразное. В удмуртских диалектах также 

представлена одна форма: sutär ‘ribiszke (сморо-

дина)’ [28, с. 433]; suter G M J MU U ‘смородина: 

ягоды’ [31, с. 228]; бес. сутэр ‘смородина’, сед 

сутэр ‘чёрная смородина’, горд сутэр ‘красная 

смородина’ [24, с. 175]. 

Лексема сутэр ‘смородина’ по происхожде-

нию является исконным удмуртским словом 

финно-пермского периода: кз. сӧтэр ‘смородина’ < 

общеп. *sцter < FP *sapte-re (*sopte-re) [10, с. 272; 

30, с. 751; 23, с. 99]. 

(6) узы ‘земляника’ 

В письменных документах XVIII века по уд-

муртскому языку зафиксированы следующие слова 

со значением ‘земляника’: Узы̀ ‘земляника’ [20, с. 

23]; узы ‘земленика ягоды’ [16, с. 33]; узы ̀‘земля-

ница’ [9, с. 237]. В удмуртских диалектах у этого 

названия встречаются формы, различающиеся 

огласовкой анлаутного или ауслаутного гласного: 

uza, Kaz. uzf ‘szamócza, fӧldi eper (fragaria vesca) | 

erdbeere [земляника]’ [28, с. 95]; uz4 G U, uz2 S M J 

MU Erdbeere [31, с. 304]; узы ‘земляника’ [2, с. 299]; 

бес. узѳ ‘земляника’ [24, с. 178]. 

Слово узы ‘земляника’ является исконным уд-

муртским словом уральского периода: кз. оз (озй-) 

< общеп. *Ыzi || хант. ut ‘земляника’ < U *osa 

‘ягода’ [10, с. 203; 30, с. 343–344; 23, с. 77]. 

(7) эмезь ‘малина’ 

В материалах письменных памятников XVIII 

века обнаруживаются следующие лексемы со зна-

чением ‘малина’: Emesée ‘Rubus idæus, малина’ [13, 

с. 48]; Эме́зь ‘малина’ [20, с. 23]; эмѐзь ‘малина’ [16, 

с. 26]; эмѐзь ‘малина ягода’ [9, с. 274], которые фор-

мально практически не отличаются. В удмуртских 

диалектах отмечены формы этого слова, имеющие 

фонетическое различие в качестве инициальной 

гласной и ауслаутного согласного: ämeW (Sar.), 

Kaz. Jel. ämez′ ‘málna (rubus idæus) [малина]’ [28, с. 

32]; emez′ G J MU U, emed′z′ S M Himbeere [31, с. 

51]; бес. эмезьѳ ‘малина’ [24, с. 180]. 

Слово эмезь ‘малина’ является исконным уд-

муртским словом финно-угорского периода: кз. 

ӧмидз < общеп. *ԑmeW' ‘малина’ < FU *ä\ɜ-ćɜ ‘ма-

лина’ [10, с. 211; 30, с. 26; 23, с. 86]. 

(8) ягмульы ‘брусника’ 

Источники XVIII века по удмуртскому языку 

фиксируют следующие названия брусники: Iáck-

mulý ‘Vitis idæa rub, брусника’ [13, с. 48]; jackmuli 

‘brusniza [брусника]’ [26, с. 314]; Jackmuli [29, с. 

398–399], Якмули ‘Брусница’ [12, с. 92–93]; Я́gъ 

мулѝ ‘брусника’ [20, с. 23]; яgъ-мулѝ, яgъ-мулѝ 

‘брусника’ [16, с. 34, 50]; яgъ мулѝ ‘брусника ягода’ 

[9, с. 283]. В удмуртских диалектах формы этого 

слова имеют некоторые фонетические различия, ка-

сающиеся анлаутного согласного и ауслаутной 

гласной фонемы: jag-mul′a, l′ag-mula ‘veres afonya, 

kukojcza (брусника, vaccinium vitis idaea) | 

preiselbeere’ [28, с. 730, 751]; jag-mul′4 G l′ak-mul2, 

l′aG-mul2 MU Preiselbeere [31, с. 73]. Формы с ан-

лаутным общеудмуртским й- в позиции -Гг(-) и Гк(-

) свойственны для северного наречия и срединных 

говоров, а в южном и бесермянском наречиях уд-

муртского языка инициальный й- в большем коли-

честве лексем с анлаутным й- изменился в л′-: сев., 

сред. йаг // кукм., бес. л′аг ‘сосновый бор’ [8, с. 94]. 

В данном слове выделяются два удмуртских 

корня – яг ‘сосновый лес (бор), сосняк’ и мульы 

‘ягода, плод, орех’, которые в совокупности обо-

значают ‘ягода, растущая в сосновом бору, боровая 

ягода’. Необходимо также отметить тот факт, что в 

некоторых населенных пунктах Удмуртской Рес-

публики (в основном в Малопургинском районе – 

по данным диалектологического атласа удмурт-

ского языка) лексема йаг, обозначая понятие ‘лес’, 

является основным или даже единственным его 

наименованием [Максимов 2009: 84]. 

Первое слово яг имеет прямое соответствие в 

коми языках: яг ‘сосновый бор, сосняк’ и возво-

дится к общепермскому наследию – общеп. *jag 

‘бор’ [10, с. 337]. Составители этимологического 

словаря коми языка под знаком вопроса соотносят 

данную форму также с мар. я́кте, йӓкты ‘сосна’; 

якте́р ‘сосновый бор’ и хант. jāh2m ‘бор’ [10, с. 

337]. Другие исследователи, в частности, состави-

тели уральского этимологического словаря, лек-

сему яг возводят в финно-угорскую эпоху: яг ‘сос-

новый бор’ < FU *jakkɜ ‘сосновый бор’ [30, с. 88; 

23, с. 85], с чем мы полностью соглашаемся. 
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По поводу второго компонента мульы ‘ягода, 

плод, орех; косточка (плода); семя’ см. выше в раз-

деле, связанном с рассмотрением лексемы куды-

мульы. 

Теперь отдельно остановимся на наименова-

ниях ягод, имеющих составной компонент мульы 

‘ягода, плод, орех’. Удмуртский детерминант 

мульы, входящий в названия трех ягод, которые от-

мечены в памятниках удмуртской письменности 

XVIII столетия, образует 2 семантические модели 

номинации по признаку места произрастания: 

1) модель ‘болотная ягода’ представлена сле-

дующим образом: 

а) удм. нюрмульы ‘клюква’ является общей для 

пермских и прибалтийско-финских языков – кз., кп. 

нюр|моль ‘клюква’; фин. suo|marja ‘морошка’; эст. 

soo|marja, soo|mari ‘голубика’, ‘клюква’. Пермские 

названия клюквы могут иметь общее происхожде-

ние (см. также [3, с. 354]); 

б) удм. кудымульы ‘черника’ имеет параллели 

в пермских языках: кз. (летский диалект) кадмоль 

‘клюква’ [21, с. 382]; 

2) модель ‘боровая ягода’ представлена только 

в удмуртском языке сложным словом: удм. ягмульы 

‘брусника’. 

Из всего вышесказанного следует, что почти 

все дикорастущие ягоды, рассмотренные в данном 

исследовании, являются исконными удмуртскими 

названиями и по происхождению относятся к 

древним периодам развития пермских языков. Это 

еще раз говорит о том, какую важную роль эти 

ягоды играли в жизни наших далеких предков по 

языку. 
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Каким станет новый мировой порядок после 

того, как мир переживет кризис коронавируса? Се-

годня поисками контуров будущего миропорядка 

заняты практически все внешнеполитические ве-

домства21. Данный вопрос активно обсуждается 

учеными, специалистами, экспертами, ведущими 

средствами массовой информации. Вместе с поли-

тологическими версиями активно разрабатываются 

и далекие от науки версии конспирологические. 

Надо признать, что о необходимости измене-

ния мирового порядка говорили задолго до панде-

мии. Так, по словам Генри Киссинджера, во вре-

мена холодной войны «на повестке дня стояла за-

дача ослабления конфронтации», сейчас – «задача 

создания нового мирового порядка», причём «в 

процессе его создания должны участвовать все гос-

ударства, с убеждением, что в этом миропорядке им 

всем будет место»22. Политологи (в том числе и 

российские) еще до пандемии признавали, «что, не-

смотря на все проблемы, США сохранят лидирую-

щие позиции в новом мировом порядке, поскольку 

ни одна другая страна не может сконцентрировать 

                                                           
21 Ответы на вопросы Министра иностранных дел Рос-

сийской Федерации С.В.Лаврова в программе «Большая 

игра» на «Первом канале», Москва, 25 апреля 2020 года 

// Официальный веб-сайт МИД РФ – www.mid.ru/ 
22 Генри Киссинджер. Выдержки из интервью первому 

заместителю генерального директора ТАСС Михаилу 

Гусману. 2019 // Информационное агентство Eurasia 

Daily (EADaily) – eadaily.com. 
23 Grinin, Leonid; Ilyin, Ilya V.; Andreev, Alexey I. World 

Order in the Past, Present, and Future // Social Evolution & 

столько функций лидера». Вместе с тем, отмеча-

лось, что формирование нового мирового по-

рядка начнется с эпохи новых коалиций23. 

В большинстве текущих публикаций прогно-

зируется, в частности, что Вашингтон и Пекин 

сыграют решающую роль в решении проблемы 

пандемии и восстановлении международного по-

рядка (смотрите, например, публикации Irvin Sta-

din) 24.  

Вышесказанному, считают многие авторы, 

препятствуют ослабление доверия между США и 

КНР, и идеологические убеждения, «усиление аме-

рикано-китайского соперничества и становление 

новой биполярности»25, но их способны объеди-

нить лидерство и угроза глобального экономиче-

ского краха26.  

США, как отмечают авторы, параллельно с 

борьбой с инфекцией, ведут создание «пост-вирус-

ного» мирового порядка, «срочную работу по пла-

нированию жизни в новую эпоху». Главная цель 

США при этом состоит в «повышении благососто-

History. – 2016. – Volume 15. – Number 1. – РР.58-84 [4] 
24 Irvin Studin. Will the US, China and Russia come together 

to shape a new world order post-coronavirus? // South China 

Morning Post. – 2020. – 11 April. 
25 Дмитрий Тренин. Как России удержать равновесие в 

посткризисном биполярном мире. 15 апреля 2020 г. // 

Carnegie Moscow Center – carnegie.ru. 
26 Irvin Studin. Will the US, China and Russia come together 

to shape a new world order post-coronavirus? // South China 

Morning Post. – 2020. – 11 April. 
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яния американского народа, у которого ухудши-

лись социальные условия», «сохранении мирового 

превосходства», и Вашингтону придется вступить в 

непримиримое геополитическое соперничество с 

Пекином в сфере политики и экономики» (см.: 

Махбубани27). 

Не исключено, что в результате формирования 

нового мирового порядка появятся новые центры 

силы – «те, кому удалось успешно противостоять 

пандемии»28. При этом, ряд стран используют «по-

кровительство и партнерство в области безопасно-

сти со стороны… Соединенных Штатов и их демо-

кратических союзников»29. Поствирусная эпоха, 

как отмечает в этой связи президент Франции Эм-

мануэль Макрон, будет развиваться в условиях 

«стимула для устранения последствий экологиче-

ских бедствий и социального неравенства, которые 

угрожали стабильности мирового порядка», поло-

жат конец «сверхзацикленному на деньгах» миро-

порядку, позволят приложить больше усилий для 

того, чтобы спасти планету от разрушительного 

воздействия глобального потепления и укрепить 

европейский экономический суверенитет30.  

Ряд авторитетных авторов (Генри Киссинджер 

и др.) призывают сохранить основные позитивные 

принципы существующего, либерального мирового 

порядка, «систему ценностей либерализма как гос-

подствующей и в «посткорональном» мире», «за-

щищать ценности Просвещения»31. Прежний поря-

док, при всех его недостатках, «мог быть лишь 

настолько эффективным, насколько это позволяла 

любая из соперничающих держав»32. 

Как справедливо пишет британская «Гар-

диан», «кризис также представляет собой серьезное 

испытание конкурирующих претензий либераль-

ных и нелиберальных государств на лучшее управ-

ление экстремальными социальными пробле-

мами»33. 

При начальных условиях нового мирового по-

рядка, как отмечает ряд авторов:  

«базовой политической и экономической еди-

ницей останется государство» (Джозеф Стиглиц);  

экономическая система будет «более дально-

видной, более жизнестойкой и более восприимчи-

вой», чтобы «экономическая глобализация намного 

обогнала глобализацию политическую» (Джозеф 

Стиглиц) 34;  

                                                           
27 Кишор Махбубани (Kishore Mahbubani) — заслужен-

ный научный сотрудник Института Азии при Националь-

ном университете Сингапура. См.: How the Economy Will 

Look After the Coronavirus Pandemic // Foreign Policy. – 

2020. – 29 April. 
28 Maurizio Molinari. Il coronavirus cambia gli equilibri tra 

le potenze // La Stampa. – 19 aprile 2020. 
29  Alexander Cooley, Dan Nexon. Exit From Hegemony: The 

Unraveling of the American Global Order. – London: Oxford 

University Press, 2020. – P.25 
30 FT Interview: Emmanuel Macron says it is time to think the 

unthinkable // Financial Times. – 2020. – 16 April. 
31 Henry Kissinger. The Coronavirus Pandemic Will Forever 

Alter the World Order // The Wall Street Journal. – 2020. – 

11 April. 
32 Robert Malley. The International Order After COVID-19 // 

Project Syndicate. – 2020. – 24 April. 

еще больше увеличится разрыв между бога-

тыми странами (вместе с немногочисленными фор-

мирующимися рынками) и остальными миром в их 

жизнестойкости в условиях кризиса (Адам Позен) 

35;  

будут предприниматься «более эффективные 

меры борьбы с усиливающимся неравенством» (Ро-

берт Шиллер) 36; 

усилена «мотивация для создания новых меж-

дународных институтов, позволяющих лучше рас-

пределять риски между странами» (Роберт Шил-

лер); 

торговле будут навязаны «протекционистские 

ограничения с ссылкой на важность самодостаточ-

ности» (Гита Гопинат); 

возможны «ограничение передвижения людей 

под предлогом охраны здоровья» (Гита Гопинат) 37, 

повышение рисков безопасности поездок за рубеж 

(Кармен Райнхарт); 

фирмы, включенные в глобальные цепочки по-

ставок, «станут внимательнее относиться к рискам 

маловероятных событий, из-за чего эти цепочки 

станут более локализованными и прочными — но 

менее глобальными» (Гита Гопинат);  

сохранятся и усилятся сомнения в отношении 

существовавших до коронавируса глобальных це-

почек снабжения (Кармен Райнхарт); 

внутри стран возникнет «обеспокоенность по 

поводу их самообеспеченности товарами первой 

необходимости и способности к восстановлению» 

(Кармен Райнхарт) 38; 

болезнь долгосрочной стагнации «будет уси-

ливаться, потому что после пандемии люди не за-

хотят рисковать, и будут больше откладывать, а это 

неизменно ослабляет спрос и ставит палки в колеса 

инновациям» (Адам Позен); 

экономический национализм приведет к тому, 

что государства все чаще будут отгораживать свои 

экономики от внешнего мира (Адам Позен)39, ряд 

др. 
Понятно, что существуют противники «аме-

рикано- и западноцентричного мирового по-
рядка»40. По мнению специалистов (Alexander 
Cooley, Dan Nexon), несколько возросла «роль 
направленных против существующего порядка 
движений», «националистических и популистских 

33 Patrick Wintour. Coronavirus: who will be winners and los-

ers in new world order? // The Guardian. –  2020. – 24 April. 
34 См.: How the Economy Will Look After the Coronavirus 

Pandemic // Foreign Policy. – 2020. – 29 April. 
35 См.: How the Economy Will Look After the Coronavirus 

Pandemic // Foreign Policy. – 2020. – 29 April. 
36 См.: How the Economy Will Look After the Coronavirus 

Pandemic // Foreign Policy. – 2020. – 29 April. 
37 См.: How the Economy Will Look After the Coronavirus 

Pandemic // Foreign Policy. – 2020. – 29 April. 
38 См.: How the Economy Will Look After the Coronavirus 

Pandemic // Foreign Policy. – 2020. – 29 April. 
39 См.: How the Economy Will Look After the Coronavirus 

Pandemic // Foreign Policy. – 2020. – 29 April. 
40 Дмитрий Тренин. Как России удержать равновесие в 

посткризисном биполярном мире. 15 апреля 2020 г. // 

Carnegie Moscow Center – carnegie.ru. 
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групп», которые все больше давят на свои нацио-
нальные правительства. Эти «группы координиру-
ются поверх границ и прочих барьеров, бросая вы-
зов международным институтам»41. 

В условиях формирования нового мирового 
порядка прогнозируются также изменение роли 
ООН, его подразделений, их роли в нынешней си-
стеме международных отношений, противодей-
ствие коррупции в международных организациях42.  

Как отмечает генеральный секретарь ООН Ан-
тонио Гутерриш, «все, что мы делаем во время и по-
сле этого кризиса, должно иметь четкую направ-
ленность на формирование более равноправных, 
инклюзивных и устойчивых экономик и обществ, 
которые будут более устойчивыми перед лицом 
пандемий, изменения климата и многих других гло-
бальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся»43. 

В целом, в настоящее время необходимо пре-
одоление «линий раздела, блокового мышления и 
политических разногласий», «строительство спра-
ведливого, многополярного мирового порядка», 
«ради общей борьбы с текущими и будущими вы-
зовами для человечества»44. Более устойчивый по-
рядок, курс в новом мире «устранит растущую оза-
боченность вопросами равенства» и в нем «боль-
шее число стран сможет обрести свой голос»45.  
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Abstract 

The article deals with the analysis of the influence of forced social distancing on the mental condition of 

higher education students in theoretical and practical perspective. Analysis of international scientific research is 

performed, negative trends in the deterioration of the university student mental health are revealed, the results of 

an online survey of Ukrainian students are given, the psychological training used for the development of stress 

resistance as one of the ways to reduce the level of stress caused by forced social distancing is stated. 

Анотація 

Стаття присвячена аналізу впливу вимушеної соціальної дистанції на психологічний стан здобувачів 

вищої освіти в теоретичному та практичному ракурсі. У статті здійснено аналіз міжнародних досліджень 

та визначено негативні тенденції погіршення ментального здоров’я студентської молоді; наведено резуль-

тати онлайн-опитування української студентської молоді; представлено практичну розробку психологіч-

ного тренінгу формування стресостійкості як одного із шляхів послаблення рівня стресу, спричиненого 

вимушеною соціальною дистанцією.  

 

Keywords: stress, stress resistance, forced social distancing, psychological literacy, self-regulation, 

concentration of attention, psychological training. 

Ключові слова: стрес, стресостійкість, вимушена соціальна ізоляція, психологічна грамотність, са-

морегуляція, концентрація уваги, психологічний тренінг.  

 

ВСТУП. Психологічна грамотність (психоло-

гічна компетентність, рівень психологічної куль-

тури) населення охоплює усвідомлене, адекватне та 

критичне ставлення до себе та актуальних подій, 

знання про способи подолання стресу та можливо-

сті звернутися за допомогою до спеціалістів. Одним 

із шляхів поширення психологічної грамотності є 

участь у тренінгах та семінарах, які спрямовані на 

розвиток стресостійкості та вчать основним прийо-

мам виходу із стресову в умовах пандемії. 

Дана стаття написана відповідно до завдань 

дослідження «Потенціал вищої освіти в умовах па-

ндемії: глобальний, європейський, національний 

вимір» (реєстраційний номер проекту: 

2020.01/0172), яке проводиться за ініціативи та фі-

нансової підтримки Міністерства освіти і науки Ук-

раїни та Національного фонду досліджень України 

колектив авторів досліджує серед інших вплив ви-

мушеної соціальної ізоляції у період пандемії на 

психологічний стан здобувачів вищої освіти.  

Теоретичне та практичне обгрунтування необ-

хідності розробки психологічного тренінгу ми здій-

снили у двох напрямках: вивчення проблематики на 

міжнародному рівні та проведення онлайн-опиту-

вання «Вплив вимушеної соціальної дистанції на 

психологічний стан здобувачів вищої освіти Укра-

їни» на національному рівні.  

АНАЛІЗ ЛІЕРАТУРИ. Науковці різних країн 

досліджують вплив пандемії на метальний стан здо-

бувачів вищої освіти: дослідження стану здоров’я 

студентів в період пандемії COVID-19, проведене в 

Цюрихському університеті прикладних наук 

(«Studie zur Gesundheit der Studierenden in Zeiten der 

Corona-Pandemie». Zürich, 2020) [16]; дослідження 

та прогнози наслідків пандемії COVID-19 для між-

народної університетської спільноти («Corona-

Folgen für die internationale Hochschulwelt». DAAD, 

2020) [17]; дослідження впливу пандемії COVID-19 

на університети та навчання, представлене Мініс-

терством науки та мистецтва Федеральної землі 
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Гессен («Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 

Hochschulen und Studium». Hessisches Ministerium 

für Wissenschaft und Kunst, 2020) [18]; дослідження 

навчання в умовах пандемії, представлене колекти-

вом дослідників факультету психології Віденського 

університету (Studie: «Lernen unter COVID-19 

Bedingungen», 2020) [19]; доповідь американського 

інституту громадської думки Gallup та приватним 

фондом Lumina Fundation щодо впливу пандемії на 

вищу освіту («Gallup State of the Student Experience: 

Fall 2020 Report», 2020) [20]; опитування «Вплив 

COVID-19 на психічне здоров’я студентів коледжів 

у Сполучених Штатах Америки» (Effects of 

COVID-19 on College Students’ Mental Health in the 

United States) (Eysenbach G., Fagherazzi G., Torous 

J., 2020) [21]; онлайн-опитування університету Гі-

льдесхайм «Цифрове навчання в часи корони» 

(„Stu.diCo. – Studieren digital in Zeiten von Corona. 

Hildesheim, 2020) [22]; дослідження кафедри психо-

логії та Центру психічного здоров’я університету 

імені Юліуса та Максиміліана у Вюрцбурзі 

(“Studieren in Corona-Zeiten“. Würzburg, 2020) [23], 

онлайн-опитування Лейпцігського університету 

прикладних наук (“Außerplanmäßige Umfrage zur 

Situation der HTWK-Studierenden: Der 

Hochschulalltag fehlt“. Leipzig, 2020) [24], дослі-

дження впливу пандемії СOVID-19 на ментальне 

здоров’я та благополучя студентів італійських уні-

верситетів („Effects of COVID-19 Pandemic on 

Mental Health and Psychological Well-Being of Italian 

University Students”, Villani L., Pastorino R., 2020) 

[25]. 

Наприклад, 71% (138 із 195) респондентів, 

якими стали студенти коледжів у США, визнали 

підвищення рівня стресу внаслідок К-19 [21].  

Статистика результатів онлайн-дослідження 

ментального здоров’я та благополуччя студентів в 

Італії в умовах COVID-19 («Effects of COVID-19 

Pandemic on Mental Health and Psychological Well-

Being of Italian University Students») показала, що 

більше ніж 35% опитуваних відчувають тривогу та 

майже 73% - легкі симптоми депресії, а 70% страж-

дають від заходів обмеженого спілкування [25]. 

Онлайн-дослідження стану здоров’я студентів 

в період пандемії COVID-19, проведене в Цюрихсь-

кому університеті прикладних наук («Studie zur 

Gesundheit der Studierenden in Zeiten der Corona-

Pandemie»). Кількість учасників – 1217 студентів. 

За результатами опитування низький рівень стресу 

мають трохи більше ніж 20% респондентів, серед-

ній рівень – 60% та більше 10% респондентів відчу-

вають високий рівень стресу. Отже, більше 70% 

студентів відчули на собі психологічні наслідки па-

ндемії та погіршення ментального здоров’я [16]. 

Українські психологи, соціологи також акти-

вно досліджують вплив пандемії на систему вищої 

освіти взагалі та на психічний стан населення зок-

рема, у тому числі на викладачів та здобувачів ви-

щої освіти, а саме: соціально-психологічний аспект 

дистанційної освіти (А. Заслужена, І. Зайцева) [7], 

особливості переживання стресу під час пандемії 

COVID-19 у студентів в процесі дистанційного на-

вчання (О. Христук, О. Угрин) [14], проблеми та на-

слідки пандемії для освіти та студентської молоді 

(І. Когут, Ю. Назаренко, О. Сирбу) [8], способи ви-

ходу із стресу, спричиненого соціальним дистанці-

юванням (М. Желуденко) [4], вплив пандемії на 

освітні системи у глобальному, європейському та 

національному вимірах (Л. Султанова) [5], перспе-

ктиви та потенціал вищої освіти в кризових умовах 

(М. Желуденко, Л. Султанова) [6]. 

В умовах пандемії викладачі та студенти виму-

шені працювати понаднормово, порушується зви-

чайним режим роботи, перевищуються усі саніта-

рні норми щодо часу, який людина може проводити 

в Інтернеті. Тому психологи та лікарі кажуть про 

«цифрову дієту» як засіб збереження психічної та 

емоційної стабільності, а також фізичного здоров’я 

[26]. 

У лютому 2021 року М. Желуденко та Л. Сул-

танова також провели онлайн-опитування, в якому 

взяли участь 233 респонденти. На питання, чи ви-

кликала вимушена соціальна ізоляція психологічні 

проблеми, (стрес, тривогу, дискомфорт, апатію 

тощо) 18,9 % відповіли «так», 39,5 % респондентів 

зазначили, що в них виникли певні труднощі. Хоча 

варто також зазначити, що 38,6 % опитуваних не 

відчули на собі психологічних проблем, пов’язаних 

з особливостями ситуації в країні та світі. 
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Отже, майже 60% зазначили, що відчули на 

собі певні психологічні проблеми та труднощі, 

спричинені вимушеною соціальною дистанцією 

[4].  

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. Прак-

тичним доробком, що підтверджує теоретичну базу 

дослідження, є розробка психологічного тренінгу 

«Мистецтво стресостійкості в умовах вимушеної 

соціальної дистанції». Тренінг доступний за поси-

ланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5eXMczPXJk 

Тренінг знайомить учасників з поняттями 

«стресостійкість» «стрес», ефективними прийо-

мами і техніками боротьби зі стресом, саморегуля-

ції, а також допомагає знайти індивідуальний вихід 

зі стресової ситуації, спричиненої розповсюджен-

ням коронавірсуної інфекції (COVID-19). 

Мета: підвищення рівня стресостійкості, роз-

виток навичок концентрування уваги в умовах 

стресових ситуацій, знаходження власних ресурсів 

у подоланні стресових ситуацій.  

Основні методи: групова дискусія, ігрові ме-

тоди, рефлексія, методи розвитку соціальної перце-

пції [12; с. 21-22]. 

Завдання: проінформувати учасників щодо ви-

значень понять «стрес» та «стресостійкість»; про-

аналізувати причинами виникнення стресу та нега-

тивні наслідки впливу на психологічний стан; сфо-

рмувати уміння адаптації до ситуації; ознайомити з 

основними техніками виходу із стресового стану. 

Умови взаємодії: «тут і зараз», щирість, відк-

ритість, активність, принцип «Я», конфіденцій-

ність. 

Тривалість: 80 хвилин. 

Вступ. Знайомство. 

Мета: активізувати відчуття особистості. 

Вправа 1. Кожен з учасників називає своє ім’я 

та два прикметники (на першу літеру, з якої почи-

нається його ім’я), які характеризують його. 

Основна частина. 

Епідемія коронавірусу, вимушена соціальна 

ізоляція, перехід до нової форми освіти, порушення 

стабільної картини світу, руйнування базової пот-

реби в безпеці є причинами, які призводять до пос-

тійного стресу. 

Міні-опитування: Що саме у період карантину 

та вимушеної соціальної та фізичної ізоляції для 

Вас особисто є стресом? Учасники по черзі вислов-

люють свої думки. 

Отже, наведені приклади свідчать що основ-

ною причиною стресу стали події, які порушили 

звичайний ритм та форму життя. Є ситуації, які для 

усіх можуть бути стресовими, але й такі, які є стре-

совими для окремої людини. 

Як Ви розумієте стрес? 

Вправа 1. Асоціації зі словом «стрес». Які асо-

ціації у Вас викликає слово «стрес»? Учасники ви-

словлюють свої припущення (кожен з учасників 

отримує по черзі м’яч або інший предмет та висло-

влює свої думки). 

Інформативний блок № 1. Що таке стрес? 

Визначення стресу в психології. 

Стрес (від англ. stress — напруга) — неспеци-

фічна реакція організму на ситуацію, що вимагає 

більшої або меншої функціональної перебудови ор-

ганізму. Це - нормальна фізіологічна відповідь ор-

ганізму на надмірний вплив будь-якого подразника, 

надмірну психоемоційну ситуацію в житті. Стрес, 

як стверджує кандидат біологічних наук В. Комаре-

нко, є універсальним механізмом, який дозволяє 

усім живим істотам бути гнучкими за будь-яких 

мов [9]. Він активізує організм, щоб адаптуватися 

до нових подій, негативних або позитивних. Існу-

ють різні класифікації стресів. В психології, меди-

цині та фізіології виділяють гострий, хронічний, фі-

зіологічний, психологічний, емоційний, інформа-

ційний стреси. Поширеною є така класифікація, 

згідно з якою стрес розрізняють за тривалістю, 

впливом на організм та об’єктом впливу [1]. 

Табл. 1. Класифікація стресу 

Типи стресу 

за тривалістю за впливом на організм за об’єктом впливу 

Короткостроковий 

гострий 

хронічний 

Деструктивний 

конструктивний 

фізіологічний 

соціальний 

психологічний 

Симптоми стресу:  

– сильна стомлюваність, неуважність, про-

блеми з концентрацією; 

– дратівливість, агресія, прояви злоби; 

– тривожність, зайве занепокоєння; 

– безпричинні страхи; 

– розлади пам’яті, втрата почуття гумору; 

– регулярні фізичні недуги (спина, голова, се-

рце, шлунок); 

– складнощі в стосунках у сім’ї або з близь-

кими, проведення менше часу з ними; 

– відсутність бажання повертатися/влаштову-

ватися на роботу або неефективність в роботі; 

– незадоволеність від роботи, часті помилки, 

неможливість завершити роботу вчасно;  

– відчуття відчуженості, малозначущості у су-

спільстві; 

– потяг до вживання алкоголю та збільшення 

викурених сигарет, втрата апетиту чи переїдання; 

- апатія, відсутність життєвих інтересів; 

- надмірна активність в соціальних мережах; 

- проблеми з комунікацією або небажання спі-

лкуватися [1; 10]. 

Керування стресом – це вміння контролювати, 

впливати та змінювати ситуацію стресу в бажаному 

напрямку. Існують різні способи керування 

стресом.  
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Таблиця 2. Способи керування стресом. 

способи керування стресом 

фізичні Емоційні Інтелектуальні Духовні 

 фізичні вправи раціональне 

харчування 

 сон та відпочинок 

 вправи на релаксацію  

 розмови з близькими 

людьми  

 музика  

 відпочинок на при-

роді  

 спілкування з твари-

нами 

 тайм-менеджмент 

 критичне ставлення до 

ситуації 

 розстановка пріорите-

тів 

 медита-

ція 

 моли-

тви 

 

Для зменшення рівня психологічного та емо-

ційного перенавантаження та позбавлення від 

стресу, спричиненого вимушеною соціальною ізо-

ляцією, ми маємо розвинути навички стресостійко-

сті та навчитися адаптуватися до нової форми соці-

альної взаємодії. Стресостійкість – це сукупність 

особистісних якостей, що дозволяють людині пере-

носити значні інтелектуальні, вольові та емоційні 

навантаження (перенавантаження) без особливих 

шкідливих наслідків для здоров’я [2]. До складо-

вих, які формують стресостійкість, відносять тра-

диційно вправи на саморегуляцію та концентрацію 

уваги. 

Наступна частина тренінгу представлена 

двома блоками вправ: на концентрацію та саморе-

гуляцію (керування стресом).  

Вправи на концентрацію уваги.  
Вправа 1. Методика Мюнстерберга.  

Учасники отримують роздрукований текст, се-

ред якого є слова. Завдання - якнайшвидше знайти 

ці слова, оптимальний час для виконання вправи – 

2 хвилини. Кожне знайдене слово слід підкреслити 

олівцем. Після того, як закінчили, необхідно підра-

хувати кількість підкреслених слів. 

Приклад тексту:  

бсонцевтргщорайонзшгуріновинахеьгчяфакту-

кіспитєнтрочагщгцкпро-

куроргурстабеютеоріянтобжеубхамаїхокейтруіціф

цуйгзхтелевізорсолджщєхюєлгщбпувигашо-

геюжпждрегщхенздсприйнят-

тяйцукенгшщзхївафипролдблюбовьавфирплосдспе

ктакльячсимтьбюжюєрадістьвуфцпеждлорпквчи-

тельшлдждбшйрепор-

тажждорлафивьюєфбьюконкурсйфниувськапрриос

обистістьзжедшщглогієнаеппппрплаваннятлжеби-

пррезбьткоме-

діящтрулодкуївідчайниенфрлнячтджхєфтасенчьна

опрукгшдщуцлабораторіятррилонтовані-

яжплмстйсмтзацт 

У цьому тексті зашифровано 23 слова. Якщо 

учасники не вклалися у 2 хвилини, це означає, що 

концентрація уваги нижче середнього. Якщо за 2 

хвилини було знайдено всі слова, це хороший ре-

зультат; якщо навіть залишився час - це відмінний 

результат.  

Вправа 2. «Лінія» 

На чистому аркуші паперу з допомогою олі-

вця, дуже повільно і плавно, учасники мають про-

вести лінію і зосередити всі думки і увагу тільки на 

ній. Якщо учасник відволікається, він робить ма-

ленький пік наверх, як на кардіограмі, і потім про-

довжує. Хороший рівень концентрації – відсутність 

жодного віку, тобто відволікать, за три хвилини.  

Вправа 3. Вправа Левітана. 

Диктор Юрій Левітан, щоб виключити часті 

навіть у хороших дикторів помилки, тренував про-

фесійну концентрацію уваги, читаючи переверну-

тий догори ногами текст. Іноді він навіть просив ко-

лег підштовхувати і заважати йому, щоб ще більше 

ускладнити задачу. Читав текст розмірено, голосно, 

рівним темпом, домагаючись звичайного якісного 

звучання. Для непрофесіонала одна сторінка друко-

ваного тексту - хороший результат [15]. 

Приклад тексту: 
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Вправа 4. Перевертні 

Треба взяти прості слова з двох складів і пере-

вертати їх вголос: буква - авкуб, шапка - акпаш, ща-

стя - ятсащ, кішка - акшік, сонце - ецнос, какао - оа-

как. Зрозуміло, не читати, а подумки перевертати і 

відразу вимовляти за рахунок оперативної па’яті. 

Якщо прості слова перевертати виходить, можна 

переходити до більш складних з трьох складів: кі-

лограм, каламбур, телефон, інтернет, посмішка, на-

вчання, ковбаса, бабуся, гармонія. Ну, і найсклад-

ніші слова вже на межі виконання: барабанщик, бу-

терброд, спекуляція, гардемарин, неподобство, 

понеділок.  

Інформативний блок № 2. Саморегуляція 

(керування стресом).  

Сьогодні експерти прогнозують, що разом з 

пандемією COVID-19 слід очікувати на пандемію 

психічних розладів і навіть хвороб у світі [11], адже 

тривалий і масштабний за охопленням територій і 

людей стрес є причиною психологічних травм. У 

зв’язку з цим питання саморегуляції і психологіч-

ного самозахисту набувають особливої важливості 

і необхідності. 

Саморегуляція – це управління своїм психое-

моційним станом, який досягається шляхом впливу 

людини на самого себе за допомогою слів, уявних 

образів, управління м’язовим тонусом і диханням. 

Емоційна саморегуляція — це розуміння природи 

емоцій, уміння розпізнавати їх і здатність володіти 

собою. Саморегуляція дає змогу досягати мети, 

уникати багатьох проблем, зберігати психологічну 

рівновагу і приймати зважені рішення. Ефектом 

вдалої саморегуляції є заспокоєння (усунення емо-

ційної напруженості), відновлення (ослаблення 

проявів втоми), активізація (підвищення психофізі-

ологічної реактивності) [13]. 

Мистецтво саморегуляції набуває особливого 

значення в умовах соціальної ізоляції, оскільки до-

помагає вирішувати внутрішні проблеми та про-

блеми, пов’язані з ефективним виконанням профе-

сійних обов’язків. На сучасному ринку праці емо-

ційна компетентність цінується навіть більше, ніж 

інтелектуальна, оскільки емоційно компетентна 

людина психологічно врівноважена і здатна збері-

гати спокій у складних обставинах; добре організо-

вана, вміє уникати емоційного вигорання навіть за 

напруженого робочого графіка; розуміє почуття ін-

ших людей, ефективно працює в команді; здатна до 

самомотивації; може бути лідером, надихати і зао-

хочувати. 

Вправи на саморегуляцію.  

Вправа 1. Розминка. Чи можете Ви ігнорувати 

зовнішні подразники та контролювати ситуацію? 

Протягом декількох місяців людство адапту-

ється до умов вимушеної соціальної ізоляції. Учас-

никам пропонується заповнити шкалу оцінювання 

ігнорування зовнішніх подразників, уявивши себе у 

запропонованих ситуаціях. Учасники позначають 

кожну з ситуацій цифрами 1, 2 чи 3 в залежності від 

того, наскільки легко, важко чи дуже важко для них 

ігнорувати зазначені зовнішні подразники [3, c. 83]. 

Пропоновані ситуації: 1. Ваш друг ігнорує рекомен-

дації щодо носіння захисної маски. 2. У громадсь-

кому транспорті знаходяться люди без захисних ма-

сок. 3. Хтось критикує людей, які перебувають на 

самоізоляції. 4. Хтось агресивно коментує ситу-

ацію, спричинену розповсюдженням коронавірус-

ної інфекції. 5. Ваші рідні піддаються впливу нега-

тивної інформації. Всього учасникам тренінгу про-

понуються 10 ситуацій. 

Після цього модератор пропонує підрахувати 

набрану кількість балів і зачитує результати: 12 і 

менше балів: вам вдається багато чого ігнорувати! 

Ви справді є владним над обставинами! 13 – 20: вам 

необхідно працювати над тим, щоб ігнорувати 

зовнішні подразники. Ви можете це робити, якщо 

будете намагатися. 21 і більше: вам потрібна допо-

мога! Ви не владні над своїми емоціями.  

Вправа 2. Світло в кінці тунелю.  

Мета: створення умов для звертання до влас-

ного психоемоційного потенціалу, усвідомлення 

необхідності відповідального ставлення до влас-

ного фізичного й психологічного здоров’я. 

Учасники діляться на дві групи відповідно до 

того, що прикріплено у кожного на стільці (хмара 
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або промінь сонця). У такий спосіб формується 

«ціна стресу». 

Завдання для першої групи: написати на своїх 

хмаринках негативні наслідки стресу. Завдання для 

другої групи: написати ті речі, які відволікають від 

стресу, допомагають самостійно врегулювати пси-

хоемоційний стан та подолати стрес. 

Вправа 3. Кодові слова.  

Люди, які відносно легко можуть самостійно 

знизити рівень стресу, мають, як правило, свої «ко-

дові слова». Наприклад, «я зможу», «прорвемося», 

«це тимчасово». Модератор тренінгу пропонує уча-

сникам поділитися досвідом. 

Вправа 4. Як я можу допомогти собі подолати 

стрес? 

Учасники діляться на групи по 2-3 людини, 

складають індивідуальний список порад подолання 

стресу, а потім обмінюються цими списками.  

Заключний етап. 

Вправа 1. «Сьогодні я…» 

Завтрання полягає у створенні позитивної ат-

мосфери. 

Учасники по черзі роблять свої висновки: 

«Сьогодні я… навчився, зрозумів, відчув, дізнався, 

усвідомив, запам’ятав». 

Висновки. Основні кроки саморегуляції, які 

допомагають подолати стресову ситуацію, спричи-

нену вірусом К-19: 

1. позитивне мислення, позитивне соціальне 

оточення; 

2. нормалізація режиму дня (сон, збалансоване 

харчування тощо); 

3. критичне та вибіркове сприйняття новин, 

отримання інформації лише з офіційних джерел, 

цифрова дієта; 

4. доброзичливі стосунки з близькими, спілку-

вання та, якщо є необхідність, звернення за допомо-

гою; 

5. усвідомлення та застосування власних мето-

дів релаксації та саморегулювання; 

6. створення умов, які послаблюють стрес, за-

тишне облаштування та оселі;  

7. саморозвиток; 

8. медитативні техніки, молитовна та духовна 

підтримка, релаксаційні вправи. 

Стрес як наслідок вимушеної соціальної ізоля-

ції, спричиненої розповсюдженням коронавірусної 

інфекції, впливає на стан здоров’я окремої людини 

та свідомість суспільства. Результати міжнародних 

та національних досліджень демонструють одна-

кові тенденції впливу К-19 на вищу освіту і, відпо-

відно, на здобувачів вищої освіти. Такими тенден-

ціями є: погіршення ментального здоров’я та стрес. 

Отже, завданням науковців є консолідація зусиль 

для подальшого грунтовного теоретичного та прак-

тичного вивчення проблеми в національному та 

глобальному вимірах, а також розробки методик 

(технік, тренінгів) виходу із стресового стану та 

стабілізації психічного здоров’я студентів. Мето-

дики та способи ефективної боротьби зі стресом, 

серед яких основними ми вважаємо саморегуляцію 

та концентрацію уваги, позволяють гармонізувати 

життя та ефективно виконувати повсякденні бу-

денні та професійні завдання. Складовою саморегу-

ляції є також дотримання карантинних заходів та 

відповідних рекомендації МОЗ України. У такий 

спосіб кожен з нас демонструю свою соціальну сві-

домість та відповідальність, вносить частку у боро-

тьбу з коронавірусом, виявляє повагу до допомагає 

зберегти здоров’я.  
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