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Abstract 

Management activity is always associated with both the development and the adoption of appropriate man-

agement decisions for a variety of situations. Today, quite often, the only way to rationalize a management decision 

is its financial component, namely, an increase in revenues or a reduction in expenditures from budgets of any 

levels. The issue of risk management and overcoming uncertainty is always relevant in any sector of the economy. 

Every economic entity at absolutely all levels, one way or another, is affected by extraordinary situations and 

unpredictable circumstances, to which it is necessary to respond adequately. Along with this, there was a need to 

implement scientific methods of the theory of management of the enterprise economy, including for the develop-

ment and adoption of the most rational, economical and effective management decisions. 

 

Keywords: management, management decision-making, payment matrix, methods, models, quality, effi-

ciency 

 

Introduction 

There are 3 main models in the process of devel-

oping and making management decisions: 

1. Physical (descriptive or portrait) - describes an 

object or situation, showing how it looks. For example: 

a copy of a car, an airplane, a reduced drawing of an 

enterprise. 

2. Analog - an image of an object or situation by 

other means. For example: an organizational chart; 

graphs of the ratio of various indicators of the compa-

ny's activity. 

3. Mathematical symbolic models are used to de-

scribe the characteristics and properties of an object or 

events in the form of mathematical symbols, formulas, 

calculations, economic analysis. Mathematical models 

use symbols that express the dependencies of some 

quantities on others. 

As we know, the number of various specific mod-

els of management science and the number of problems 

solved, both in determining the goals of the activity and 

in the process of achieving the goals of the enterprise is 

quite large, this is the relevance of this topic. 

The purpose of this article is to study models of 

management science. The main objective of the article 

is to get acquainted with the methods and models for 

justifying the development and adoption of manage-

ment decisions, as well as ways to improve the effec-

tiveness of management decisions. The scientific nov-

elty of the article lies in the scrupulous study of theo-

retical sources and the use of the acquired knowledge 

in modern realities. 

The following methods of managerial decision-

making are distinguished. 

Qualitative forecasting methods. Forecasting of 

the future is carried out by experts who are approached 

for an in-depth analysis of the issue before making a 

management decision, in this case, the opinion of com-

petitors, consumers is used, government assessments 

are studied, and expertise is conducted. For example, 

the consumer expectation model is a forecast that is 

based on the results of a survey of businesses and cus-

tomers. They are asked to assess their own needs in the 

future and new requirements. After collecting all the 

data and making adjustments for over- or underestima-

tion, based on their experience, the manager is often 

able to accurately predict aggregate demand. 

Another rather important method in the process of 

developing and making managerial decisions is group. 

In the case of using the group method, it is possible to 

generate fresh ideas and new approaches through a cre-

ative approach and discussion of ideas. This method of 

group technique is based on the principle of limiting in-

terpersonal communication. So, initially, the whole 

group, which was formed to make a certain managerial 

decision, provides some written sketches that provide 

ways to solve the issue or a way to make a managerial 

decision. In the future, each group directly voices the 

essence of their sketches. After that, the information is 

subject to review and analysis by the group. At this 

stage, the study is carried out directly, the materials do 

not lend themselves to criticism or any discussions. At 

the next stage, each of the group members sets out their 

assessment of the submitted projects in writing or elec-

tronically. The sketch that has received the most posi-

tive feedback should be accepted as the main manage-

ment decision. 

The next method of making a management deci-

sion is the payment matrix, used when it is necessary to 

make a choice in favor of one option in the presence of 

several solutions. The use of this method will be very 

relevant if the manager has previously established a 

strategy that will best contribute to the achievement of 

goals. 

Thus, it is possible to use the payment matrix 

method in the following cases: 

Firstly, in the presence of a small number of pos-

sible options for development and decision-making; 

Secondly, the result of the management decision 

will depend entirely on which method of action was 

chosen. 
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The presence of risks has a direct impact on deci-

sion-making. Having determined for each possible so-

lution option the value that is expected as a result, it is 

likely to make a management decision as to which op-

tion, under certain conditions, is the most attractive. 

The next method of making managerial decisions, 

the "decision tree" method, is a schematic representa-

tion of the best possible course of action from several 

possible ones. 

The method of quantitative forecasting is time se-

ries analysis. This method is based on assumptions, ac-

cording to which what took place last year gives a good 

approximation in assessing the indicators of the next 

year. 

The Delphi method is used when it is not possible 

to assemble a group of specialists in one place. In ac-

cordance with this methodology, meetings of partici-

pants and the exchange of opinions between them are 

deliberately excluded. The development of the problem 

by the Delphi method can be implemented as follows: 

 the members of the working group are offered a 

list of questions on the problem under consideration; 

 each member of this group answers these ques-

tions independently and anonymously; 

 the answers are coordinated in the center, and al-

ready on their basis an integral document is compiled, 

which contains all the proposed options for possible so-

lutions; 

 each member of the group receives a copy of this 

document; 

 familiarization with the proposals of other partic-

ipants may change the opinion about possible solutions 

to the problem; 

 steps four and five are repeated as many times as 

necessary in order to reach an agreed solution. 

The considered method, as well as the method of 

nominal group technique, ensures the independence of 

the opinions of individual members of the group. How-

ever, the time spent on developing solutions here in-

creases significantly, and the number of alternatives of-

fered decreases. Of course, these disadvantages should 

be taken into account when choosing the Delphi 

method for group development of management deci-

sions. 

Thus, there is a fairly large arsenal of management 

decision-making methods. Among them, programmed 

solutions, organizational solutions, group, individual, 

as well as intuitive management solutions should be 

noted. Each of the above decision-making methods has 

both a number of positive and a number of negative fac-

tors. 

Ways to improve the quality and effectiveness of 

management decisions. 

In the conditions of an unstable external environ-

ment, internal contradictions arising in the process of 

functioning of the enterprise, the management system 

needs to react promptly and continuously adapt to the 

requirements of the modern world, which is constantly 

changing. Of particular relevance is the ability of man-

agers to correctly assess problematic situations in real 

time and make high-quality management decisions. 

The problems of formation and adoption of high-qual-

ity management decisions in modern conditions ur-

gently require the study of theoretical and methodolog-

ical aspects of management decisions from the stand-

point of assessing their quality. 

To achieve this goal, we consider it necessary, first 

of all, to define the concept of "process quality". In the 

dictionary of the Russian language by S.I. Ozhegov, the 

category "quality" is characterized as follows: "Quality 

is the presence of essential properties, signs, features 

that distinguish one object or phenomenon from others 

and give it certainty." The loss of properties and char-

acteristics leads to the disappearance of the object to 

which they belonged. In this sense, quality is an objec-

tive category, because each object or process is charac-

terized by certain properties. It should be emphasized 

that the properties of an object or process exist in addi-

tion to the will of a person, regardless of his awareness. 

However, this objectivity is to a certain extent condi-

tional, since it is impossible to deny the presence of a 

person in objects or processes that have an artificial 

origin. When it comes to the quality of the management 

process, it is impossible to talk about the complete ob-

jectivity of this category, because decision-making is a 

process that involves the direct participation of a per-

son, which leads to a subjective perception of the qual-

ity of this process. At the same time, it is the subjective 

perception of quality that helps to evaluate it. A man-

agement decision that has a more pronounced set of 

properties (parameters, solutions) that satisfy a particu-

lar business entity and ensure the effectiveness of its 

functioning will be of higher quality. 

The functional understanding of quality, the regu-

larity of expressing qualitative characteristics through 

quantitative indicators is closely related to the practice 

of management, economic processes. One of the found-

ers of the scientific discipline of qualimetry G.G. 

Azgaldov gives the following definition of quality: 

"Quality is a complex property, which is a combination 

of all those and only those properties that characterize 

the results obtained when consuming an object." 

The quality of a management decision is a set of 

properties of a management decision made by the man-

agement apparatus to achieve goals consistent with the 

interests of the business owner. 

The management decision, as the most important 

part of a complex management process, largely deter-

mines the level of its quality, ensures the competitive-

ness and efficiency of the enterprise. It is "decision-

making that constitutes the essence of the management 

process, its ascending and most responsible stage, de-

termines the level of productivity and efficiency of the 

entire management system and processes." Moreover, 

"the management decision is the final stage of the man-

agement process and determines its result." 

To prepare conclusions and recommendations 

based on the results of the analysis of the quality of the 

management decision-making process, it is necessary 

to proceed to the next stage of the analysis - generali-

zation of information. It is at this stage that the basis is 

created for the formation of management decision op-

tions aimed at improving the quality of the decision-

making process. 
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The application of a system methodology, as a re-

sult of which the decision-making process can be con-

sidered as an important element of the management 

system, allows us to identify system quality criteria. On 

the other hand, as we know, decision-making is a pro-

cess of consistent management actions, for the evalua-

tion of which quality criterion processes are necessary. 

The result of the decision-making process, which deter-

mines the quality of its development process, deter-

mines the use of specific quality criteria. 

The application of a system methodology, as a re-

sult of which the decision-making process can be con-

sidered as an important element of the management 

system, allows us to identify system quality criteria. On 

the other hand, as we see it, decision-making is a pro-

cess of consistent management actions, for the evalua-

tion of which quality criteria are necessary for the pro-

cess. The result of the decision-making process, which 

determines the quality of its development process, de-

termines the use of specific quality criteria.  

Another important element of the methodology is 

the analysis technology, which is based on the use of 

heuristic methods, it includes: questionnaire, survey, 

checklist method, comparison, logical analysis. This 

method allows you to evaluate the quality of each ob-

ject of analysis. As we know, analysis is impossible 

without appropriate information support. And first of 

all, it includes: 

organizational documents, 

incoming information, that is, data on the situation 

and outgoing information - orders, orders,  

information of the personnel department - data on 

education, professional development of managerial 

personnel, 

the results of a questionnaire and a survey on the 

use of scientific methods of collecting information, 

methods of optimizing creative thinking, methods of 

justifying managerial decisions, and the like. 

Based on the results of the implementation of this 

methodology for analyzing the quality of the process of 

making and implementing a management decision, and 

the initial (analytical) information is already being 

formed. 

The presence of many indicators, primarily quali-

tative ones, requires its systematization and generaliza-

tion. 

Conclusion 

Thus, studying the totality of all stages of analysis 

and sequential actions, analytics for assessing the qual-

ity of the process of making and implementing a man-

agement decision is a methodological instruction for 

conducting an analysis. And this makes it possible to 

increase the responsibility of managers at each stage of 

the management process, and ultimately will contribute 

to improving the condition and effectiveness of the 

functioning of the enterprise management system. 

If there are a small number of alternatives and only 

one criterion for evaluating a management decision, 

then the choice is made by an authorized person taking 

into account this criterion. Considering a situation 

where there is a preference of several alternatives and 

criteria for evaluating these alternatives, in this case the 

choice can be implemented by an authorized person us-

ing existing decision-making methods or by a group, 

for example, a working group of managers. 

Mathematical models are used to evaluate alterna-

tive management solutions and find the optimal option 

using existing decision-making methods. 
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Abstract 
The emergence of new types of money and their evolution have historically been accompanied by economic 

growth in countries that were pioneers in this trend. 

The article is devoted to the analysis of objective conditions for the emergence and benefits of new digital 

money on the example of the Bitcoin cryptocurrency. The ideas of the strategic use of Bitcoin as a single world 

currency are proposed. 

Аннотация 

Появление новых видов денег и их эволюция исторически сопровождались ростом экономики в стра-

нах, которые были пионерами в этой тенденции. 

Статья посвящена анализу объективных условий возникновения и преимуществ новых цифровых де-

нег на примере криптовалюты Bitcoin. Предложены идеи стратегического использования Bitcoin как еди-

ной мировой валюты. 

 

Keywords: digital money, bitcoin, single world currency, infotelecommunications, digital communication 

networks, cryptography, theory of money, cryptocurrencies, Bitpay 

Ключевые слова: цифровые деньги, Bitcoin, единая мировая валюта, инфотелекоммуникации, циф-

ровые сети связи, криптография, теория денег, криптовалюты, Bitpay. 

 

Предлагаемая статья посвящена, во-первых, 

генезису революционного в настоящее время явле-

нию - цифровые деньги (Bitсoin) [1,с.63]. И во-вто-

рых, предложению идеи стратегического использо-

вания Bitсoin на практике, как единой мировой 

цифровой валюты. 

Логика статьи в словах М. Ломоносова: 

"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет бу-

дущего". Применительно к теме статьи – без знания 

нюансов истории возникновения криптовалют и 

первой Bitсoin, невозможно прогнозировать их 

(его) использование в будущем. 

Не вызывает сомнения то, что возникновение 

новых денег стало возможно как симбиоз результа-

тов истории развития научных работ в различных 

областях знаний. Это области электросвязи (теле-

коммуникаций), компьютерных наук, программи-

рования, криптографии, теории денег и экономики. 

В данном случае необходимо понять как тех-

ническая и социальная эволюции сошлись и объек-

тивно вызвали появление криптовалюты Bitсoin, 

как принципиально новых цифровых денег. 

Область связи: от телекоммуникаций к инфо-

коммуникационным сетям связи. Развитие электри-

ческой аналоговой связи к началу 1920года до-

стигло предела качества потребительских характе-

ристик. Поэтому, начало понимания теории 

цифровой связи следует из работ Найквиста 

(1924г), который исследовал проблемы максималь-

ной скорости передачи сигналов по телеграфному 

каналу. Предложил передавать сигналы в унифици-

рованной форме. В 1928г. Ральфа Хартли внес 

вклад в теорию информации, разработал электрон-

ный преобразователь сигналов и логарифмическую 

меру количества информации. 

По результатам этих и других работ Клода 

Шеннона (1948, США) работая в области крипто-

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-79-2-6-12
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графии по максимальной скорости передачи сооб-

щение кодировать сигнал двоичными знаками 0 и 

1. Простыми словами передавать текст двумя им-

пульсами, например А-00, Б-01, В-10 и далее весь 

текст в цифровом коде [2]. Таким образом доказал, 

что при преобразовании аналоговых сигналов в 

цифровую форму возможна надежная цифровая пе-

редача сигналов (информацию и ее оценку) по ка-

налам связи. Также, он показал предельную ско-

рость передачи 

информации по каналу связи, названный 

им пропускной способностью цифрового канала. 

В дальнейшее развитие теории цифровой связи 

и в ее практическое применение внес советский 

ученый Л.М.Финк (1963, 1970гг.) [3]. Его вклад в 

теорию передачи дискретных (цифровых) сообще-

ний, оптимального приема и теорию потенциаль-

ной помехоустойчивости, особенно в настоящее 

время, трудно переоценить. 

Передача и обмен цифровыми сигналами в 

сети связи позволила унифицировать и удешевить 

не только технику цифровой связи, но и ускорить 

развитие компьютерной техники, автоматизиро-

вать технологии ее производства. Обычные сети 

связи для передачи дискретных сообщений на лю-

бое расстояние в неизменном виде стали выполнять 

функции цифровой телекоммуникационной транс-

портной сети. 

При подключении в качестве абонентов ком-

пьютеров и любых других источников данных в 

сети рождалась, изменялась, удалялась и т.д. ин-

формация. В этом случае появилась возможность 

информационной коммуникации в цифровой теле-

коммуникационной сети. Далее это превращение 

получило название цифровой сети инфотелекомму-

никаций. Без ускоренного развития цифровых се-

тей инфотелекоммуникаций, роста пропускной 

способности каналов - цифровизация экономиче-

ских проектов на практике будет сопровождаться 

дискредитацией концепции цифровизации эконо-

мики. 

Ориентиром для планирования развития инфо-

телекоммуникационных сетей может служить, 

например, научно обоснованные исследования 

компаний Seagate и IDC [4]. Прогнозы показали, 

что мировой объем обмена цифровой информации 

за 10 лет возрастет с 2016г. к 2025г. до 160 Збайт 

(2^70 байт). 

Область компьютерной техники и програм-

мирования. Проблема экономического роста, в 

частности путем повышения показателя производи-

тельность труда стояла при всех уровнях цивилиза-

ции. Такие типовые функции в деятельности чело-

века как запоминать, вычислять, сравнивать и т.д. 

объективно нужно было поручить выполнять тех-

нике. 

Ближе к рассматриваемой теме, в 1812 году ан-

глийский математик и экономист Чарльз Бэб-

бидж начал работу над созданием механической 

машины для выполнения операций счета [5], од-

нако, чтобы машину «оживить» требовалась про-

грамма. Дальнейшее развитие шло параллельно, в 

терминах сегодня - развитие компьютерной тех-

ники и программирования. Основная потребность - 

вычислительные мощности компьютеров, скорость 

операций и их рост. В области развития программи-

рования под возможности совершенствующейся 

компьютерной техники и оптимизации разработки 

программ эволюционно достигались серьезные 

практические успехи. 

Инновационный прорыв в сфере компьютери-

зации совпал с цифровизацией в теории связи и ре-

ализацией ее в технике связи. Способствовало про-

рыву то, что цифровизация связи при обмене дан-

ными позволила унифицировать элементную базу 

при создании, кроме компьютерной, любой другой 

электронной техники. Соответственно и менялись 

принципы программирования и автоматизация про-

граммирования отдельных блоков программ. 

Криптография, информационная безопас-

ность. За всю прошлую и будущую историю чело-

вечества сохранять разными способом тайну сведе-

ний (информацию) при коммуникациях является 

объективной потребностью. Ближе к теме данной 

статьи, развитие криптографии (греч. «тайнопись») 

рассмотрим ту часть этой науки, которая работает 

над совершенствованием программных методов 

преобразования информации в тайную (шифрова-

ние) и надежную ее передачу по электронным се-

тям связи. Цель ограничить или исключить доступ 

к информации третьим лицам. Эта цель существует 

практически во всех сферах деятельности людей, в 

том числе и финансовой области для обеспечения 

ее безопасности. Не могли эти цели не затронуть 

вопросы обеспечения информационной безопасно-

сти при передачи сообщение по цифровым инфоте-

лекоммуникационным сетям связи. 

До появления криптовалюты при защите элек-

тронных фиатных денег [6] было много сделано для 

совершенствования теории и практики криптогра-

фии, например [7,8,9]. Это создало благоприятные 

и объективные условия для возникновения цифро-

вых денег с существенно повышенной информаци-

онной безопасностью (криптовалюты). 

Настоящая задача криптографии в будущем - 

это создавать математические методы увеличения 

скорости шифрования при повышении безопасно-

сти и при минимизации нагрузки на цифровые ка-

налы связи. Без оптимального согласования переда-

ваемых цифровых защищенных сигналов (инфор-

мации) с пропускной способностью различных 

цифровых сетей (Интернет, мобильная связь) будет 

невозможно высокое качество коммуникаций. Сле-

довательно, неизбежны экономические потери из-

за замедления обмена данными (оборота денег) как 

фактор потери времени. 

Теория денег и финансовая система. В со-

временную эпоху информационного общества и 

инфокоммуникаций [10] естественно обращение к 

новым понятиям и научным направлениям, напри-

мер, таким как информационные деньги [11-14] и 

информационная экономика [15-19]. 

В рамках настоящей статьи из многих теорий 

денег основной интерес представляет информаци-

http://sernam.ru/book_p_net.php?id=115
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онная теория денег. По этой теории деньги рассмат-

риваются как разновидность информации о стои-

мости [11], в том числе на электронных носителях 

[12,14]. 

На основании того, что современная эконо-

мика рассматривается как имеющая информацион-

ный характер [19], необходимо согласованно, 

наряду с известными функциями денег, изучение 

теории новой функции денег – информационной. 

Простыми словами в финансовой системе про-

цесс оборота информационными деньгами между 

партнерами (продавцом и покупателем) состоит в 

следующем. В случае договоренности между парт-

нерами о стоимости объекта торговли, с согласия 

покупателя, его банк списывает денежную сумму и 

по защищенному цифровому каналу инфотелеком-

муникаций передает сообщение (информацию) в 

банк продавца. Получив информацию о переводе 

денег, банк продавца выполняет операцию зачисле-

ния данной суммы на его счет. На финансовом 

языке такая сделка и перевод денег называется 

транзакция (англ.- transaction). Безусловно, банки за 

определенное вознаграждение, быстро при любом 

расстоянии между партнерами окажут услугу пла-

тежа, как обращение денег в информационном 

виде. 

Однако, электронные деньги, как и бумажные 

по своей природе при сохранении функций финан-

совой системы ничем принципиально не отлича-

ются от фиатных денег, со всеми присущими им не-

достатками. Главные из них это государственное 

регулирование, в том числе выпуск денежной 

массы в обращение, и контроль оборота денег. Фи-

атные деньги, как законное государственное пла-

тежное средство, ограничивает использование та-

ких денег границами государства с дополнительной 

затратностью для бизнеса и экономики. Обязатель-

ное наличие посредников для бизнеса (банки и др.) 

– дополнительные расходы на их услуги. В усло-

виях рыночной экономики эти недостатки сдержи-

вают свободу и инициативу предпринимательства. 

Кроме того, существенно повысились требования к 

информационной безопасности при совершении 

операций (транзакций). Следовательно, наряду с 

другими недостатками, в настоящее время замедля-

ются темпы экономического роста и будут неиз-

бежны в будущем. 

Естественно, что группа специалистов по 

шифрованию [20] (с начала 1980 годов, США) ра-

ботала над идеей создания защищенных независи-

мых и анонимных денег, способных оттеснить гос-

ударство от участия в финансовых операциях биз-

неса. Эта идея как тноретически, так и на практике 

постоянно развивается и регулярно обновляется, 

иногда эти изменения бывают кардинальными [21]. 

Объективно, с учетом уровня развития инфо-

коммуникаций, такие деньги должны были появи-

лись в виде новой цифровой криптовалюты. 

Bitcoin. Эпоха криптовалют кардинально ме-

няющая финансовый мир [1] объективно наступила 

благодаря достаточному к настоящему времени 

развитию и взаимосвязи самостоятельных наук. К 

таким наукам можно уверенно отнести: криптогра-

фию, компьютерные науки, программирование и 

цифровая инфотелекоммуникация (цифровые сети 

связи). Развитие последних особенно важно ввиду 

того, что криптовалюты это и инфокоммуникаци-

онные сети и платежные средства (цифровые 

деньги) одновременно. 

Специалист по криптографии и компьютерам 

Вей Дай (Wei Dai, США. 1998), а также програм-

мист, юрист Ник Сабо решая сложные криптогра-

фические задачи получали результат, который был 

для них неким вознаграждением (оплатой за ра-

боту) [22,23]. По существу Ник Сабо создает свою 

валюту Bit Gold в обращении по цифровой сети 

связи. Участники системы, решив вычислительные 

задачи, посылали по цифровым сетям связи ответы 

решений другим участникам, которые в свою оче-

редь признавали правильность решения и автор-

ство решающих. Эти ответы использовались для 

построения новых задач приводящих к росту це-

почки денежной массы Однако, их система имела 

низкую надежность и потребовала введения адми-

нистративного регулирования, лишив ее основного 

плюса – децентрализации [23]. 

В 2007 году, по именем Сатоси Накомото, 

была предложена концепция Bitcoin, лишенная 

приведенных недостатков [24,1,с.64]. 

С 2007 по 2009 годы Накомото выполнялась 

разработка протокола и кода программы-клиента. 

31 октября 2008 г. в списке рассылок крипто-

графического сообщества появился whitepaper (тех-

нический документ), озаглавленный - «Bitcoin»: A 

Peer-to-Peer Electronic Cash System [24]. Это озна-

чало, что предлагается техническое решение под 

названием «Bitcoin»: пиринговая (одноранговая, 

децентрализо́ванная) сеть электронной валюты. 

В январе 2009года был сгенерирован первый 

блок и первые 50 Bitcoin [24], воспринимаемые как 

денежное вознаграждение за работу. С этого мо-

мента принципиально меняется представление о 

деньгах и финансовой системе. Криптовалюта 

Bitcoin (англ. Bit-бит и coin – монета) это не только 

платежная единица для учета операций (транзак-

ций), но и децентрализованная, цифровая пиринго-

вая сеть инфотелекоммуникаций. 

Основная проблема для критики и недоверия к 

новой валюте была связана с вопросом рыночной 

стоимости и как ее измерять. В дальнейшем эта 

проблема была решена. После ажиотажного пери-

ода до 2011года оценки Bitcoin в стихийных обмен-

никах и мошенничества, некоторые государства ре-

шили легализовать криптовалютный рынок [2]. С 

открытия специализированных бирж криптовалют 

и Bitcoin : Kraken Bitcoin Exchangе (2011г., США), 

Cryptsy (2013г.,США), Bitfinex(2014, Гонконг), Bi-

nance (2017г., Китай, Мальта) и многих других 

[26,27] стоимость определяется путем обмена (ко-

тирования) относительно фиатных валют с тем или 

иным их набором. Главным образом относительно 

доллара США. Таким образом Bitcoin становится 

инструментом, котируемым на международном 

рынке Forex относительно доллара США [28]. 
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Некоторые ограничения, в том числе и юриди-

ческие, сдерживали обращение к Bitcoin в бизнесе. 

Однако, после регистрации в 2917году знака Bitcoin 

(Биткоин), который был включён в стандарт Юни-

кода версии 10.0 и присвоения ему номера U+20BF 

(₿) [29] ситуация резко изменилась. При этом не 

могло не затронуть теоретический интерес к 

Bitcoin, например в работе [30]. 

Достоинства и преимущества новой цифровой 

валюты постепенно получали доверие бизнеса и об-

щества в разных развитых странах мира. Непре-

рывно росла потребность в новом платежном сред-

стве. Свидетельством этого является рост спроса и 

следовательно рост в тренде стоимости Bitcoin (при 

использовании сокращения BTC имеется в виду 

расчётная единица, а не сеть). 

Таблица.  

Bitcoin график курсов за всю историю с 2009 по 2021. 

 
Источник: https://bytwork.com/articles/btc-chart-history  

 

Программа, выполняющая крипто вычисле-

ния, в результате на каждом цикле получает или до-

бывает (англ. mining) один Bitcoin, которых в дан-

ном случае, в пределе, можно добыть 21миллион 

(21,000,000 ВТС). В настоящее время на 03.09.2021 

добыто и существует только 18.804.600 Bitcoin [31]. 

Такого количества монет недостаточно для оборота 

даже при 

обслуживании, например, только мировой тор-

говли. Поэтому выход в применении масштабиро-

вания. Одно из предложений, когда один Bitcoin 

разделен на 100 000 000 единиц. Другими словами, 

минимальная часть Bitcoin равна 0.00000001 BTC 

[32]. 

Естественно, что характеристики криптова-

люты Bitcoin на стадии эволюции улучшались [33] 

и неизбежно становились привлекательными в 

плане конкуренции. Доказательство привлекатель-

ных характеристик - повышенный спрос на Bitcoin 

у активных участников рынка. Это не сразу насто-

рожило чиновников финансовой сферы (банков, 

фондов и т.д), особенно в странах с развитой эконо-

микой и технологиями. Но они быстро поняли, что 

простейший способ борьбы с новой валютой, да 

еще и чужими руками – молчаливая поддержка вы-

вода на рынок конкурирующих криптовалют на ос-

нове идеи, реализованной при производстве крип-

товалюты Bitcoin. Общее количество криптовалют 

в мире: 700 в 2018году, на сегодня порядка 1300 и 

постоянно растет [34]. Однако не все пользуются 

одинаковым спросом и активностью использова-

ния. На сегодня, ближайший конкурент BitCoin 

криптовалюта Ethereum. 

Ethereum [35] представляет собой распреде-

ленную вычислительную платформу с открытым 

исходным кодом, основанную на блочной цепочке 

или другими словами blockchain [1, с.279]. Для 

темы статьи больший интерес Ethereum предостав-

ляет как токен (цифровой актив - платежный ин-

струмент), называемый «эфир», с тикером ETH 

(биржевое краткое обозначение актива). 

С 2014 года пользователи покупали токен 

Ethereum (эфир) за другую цифровую валюту – 

Bitcoin. По мере развития биржевой сферы, ЕТН ко-

тировался относительно фиатных денег, например, 

доллара США [36]. 

По состоянию на 03.01.2022 цена спроса на 

Bitcoin (ВТС) равна 46,653$, Ethereum (ЕТН) – 

3,830$, что составляет 8% от ВТС [36]. Что касается 

потребности по географическому распространению 

популярности криптовалют, в том числе Bitcoin, 

можно оценить на основании данных мировых 

бирж, котирующих криптовалюты. Безусловным 

лидером оказываются США - 58 бирж, на втором 

месте Китай - 15 бирж. Далее следуют Нидерланды 

-6 бирж. В разных странах использование в обороте 

Bitcoin законодательно расширяется, но с частич-

ными ограничениями. В настоящее время, напри-

мер в Швейцарии, криптовалюта Bitcoin как пла-

тежное средство разрешена только в кантоне Цуг 

[37], а во многих развитых странах мира с различ-

ными ограничениями. В Сальвадоре экономиче-

ские проблемы вынуждают искать выход, напри-

мер принять Bitcoin как законные цифровые деньги 

[38]. 

Особенно важно отметить, что к криптовалюте 

Bitcoin, как показывают социальные исследования, 

https://bytwork.com/articles/btc-chart-history
https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/BlockChain
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растет доверие и понимание, что это новые, с удоб-

ными потребительскими свойствами и основными 

функциями деньги [39]. В любом случае сегодня на 

сегодня ясно одно: криптовалюта Bitcoin стала од-

ним из самых революционных IT-открытий 2009-

2013 годов. 

Поэтому объективно, можно стратегически 

рассматривать использование криптовалюты 

Bitcoin как единые цифровые мировые деньги 

[39,40]. Естественно, с учетом их развития и соот-

ветствующего преобразования финансовой си-

стемы. 

Единая мировая валюта. В настоящее время 

много проблем в сфере фиатных валют разных гос-

ударств и на их основе финансовых систем. Объек-

тивно созданы условия для устранения этих про-

блем. В стратегическом плане, если экономически 

просчитать целесообразность, возможно устранить 

проблемы при реализации инновационной идеи 

единых мировых универсальных денег. 

Суть идеи - вместо всех фиатных денег в мире 

признать в качестве единых мировых денег первую 

криптовалюту Bitcoin [41]. Возможно рассмотре-

ние, например, в качестве конкурента криптова-

люту LibraCoin (2019г.) [42]. Важно, что эти 

криптовалюты не имеют административного 

управления. Однако экономическому росту в от-

дельных государствах и в мире препятствует госу-

дарственное управление валютами. Например, ми-

нистр финансов Бразилии Гвидо Мантега (2011г.) 

предупреждал, что при неизбежной глобальной 

торговой войне может привести "война валют". 

Министр оказался прав, в войне друг с другом гос-

ударства используют оружие в виде валюты, путем 

регулирования ее курса [43]. 

В существующей мировой финансовой си-

стеме возможность "войны валют" обусловлена 

наличием центров (банков), имеющих право эмити-

ровать денежную массу. Отсутствие эмитентов де-

нежной массы и единая мировая валюта для всех - 

это будет означать, что нет валютных войн и как 

следствие экономия огромных ресурсов, сопутству-

ющих любым войнам. 

Объективность стремления мирового финан-

сового сообщества к единой валюте прослежива-

ется в движении от предложения региональной ва-

люты на основе SDR (Special Drawing Rights). - ква-

зивалюты МВФ (1969г.) [45] и европейской валюты 

EUR (1999г.) до единой мировой криптовалюты 

Bitcoin (2014г.) [41]. 

В настоящее время для научного обоснования 

использования новой единой валюты на практике 

необходимы исследования, количественно под-

тверждающие (или опровергающие) улучшение 

мировой финансовой системы и экономических ха-

рактеристик. 

Естественно, в стратегический период эволю-

ция Bitcoin, позволит создать криптовалюту с более 

совершенными потребительскими свойствами. 

Принятие как единой мировой валюты будет сти-

мулировать перестройку мировой финансовой си-

стемы и неизбежно стимулировать развитие миро-

вой цифровой сети связи. 

Желательно с учетом наименования первой 

криптовалюты Bitcoin присвоить единой мировой 

цифровой валюте, например, название Bitpay, 

(англ. Bit - бит и pay – платить) для исключения раз-

ночтений в понимании предмета дальнейших ис-

следований. 

У BitCoin имеются естественные противники и 

критики. Преодолеть их сопротивление может рас-

тущая потребность экономического развития и про-

гресс в финансовой (экономической) образованно-

сти общества. Кроме того, в ближайшей перспек-

тиве, необходимо решать проблемные вопросы в 

научном и практическом плане. 

Проблемные вопросы желательно разделить на 

глобальные (на мировом уровне) и локальные. К 

глобальным отнести вопросы, например: 

- в теории денег, 

- юридические: правовые отношения и налого-

обложение, 

- в образовании- обучение соответствующим 

идеи компетенциям, признаваемым в мире, 

- опережающее развитие инфокоммуникаци-

онной сети связи под потребности оборота Bitpay, 

- бухгалтерский и управленческий учет в но-

вых условиях. 

К локальным: 

- оценки экономической эффективности инве-

стиций в развитие цифровых сетей связи, 

- унификации в технике и в сфере программи-

рования, 

- психологическая подготовка экономического 

и политического сообщества к пониманию и при-

знанию Bitpay. 

Решение приведенных важных вопросов и тех, 

которые могут возникнуть в процессе внедрения 

BitCoin [45], являются актуальными задачами бли-

жайших лет. Если приведенные задачи будут ре-

шены и не появятся лучшие стратегические эконо-

мические решения, можно ожидать поступатель-

ный рост мировой экономики до возможности 

мирового потребительского удовлетворения всего 

населения планеты. 

Исходя из положительных результатов от реа-

лизации на приведенной выше идеи и следуя логике 

развития общества в целом возникает оптимистиче-

ская мысль о том, что в будущем потребность в 

деньгах может отпасть. «Каждому - по потребно-

сти, от каждого – по способности», о чем в других 

условиях, в конечном итоге рассуждал француз-

ский философ XVIIIв. Этьенн-Габриэль Морелли 

[46]. Эта мысль-мечта с успехом была принята дру-

гими социалистами, включая К.Маркса. 
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Abstract 

The article discusses the activities of an evacuated enterprise to the territory of the Kustanai region from the 

cities of Klin and Kamensk, which began the production of ammunition for all types of firearms and artificial silk 

for parachutes, protective camouflage clothing. The difficulties of the way of the plant's activity, in solving per-

sonnel issues, labor discipline, training of workers, issues with product releases are considered. This article will 

be useful to scientists, teachers, students of humanitarian educational institutions studying the historical direction. 

Аннотация 

В статье рассматривается деятельностьэвакуированного предприятия на территорию Кустанайской 

облсти из городов Клина и Каменска, начавшего выпуск боеприпасов на все виды огнестрельного оружия 

и искусственный шёлк для парашютов, защитно-маскеровочной одежды. Рассматриваются трудности пути 

деятельности завода, в решении кадровых вопросов, трудовой дисциплины, подготовки работников, во-

просы с выпусков продукции. Данная статья будет полезна научным работникам, преподавателям, студе-

нам гуманитарных образовательных учреждений, изучающих историческое направление. 

 

Keywords: Kustanai Chemical Plant №507a (514), artificial silk, ammunition, personnel potential, labor 

discipline, labor army. 

Ключевые слова:Кустанайский химический завод №507а(514), искусственный шёлк, боепри-

пасы,кадровый потенциал, трудовая дисциплина, трудовая армия. 

 

Великая Отечественная война Советского Со-

юза с гитлеровской Германией – крупнейшее собы-

тие Новейшей истории ХХ века. Событиям войны 

посвящено много исследований. И все же как объ-

ект изучения война продолжает быть актуальной. 

Казахстан, являвшийся глубоким юго-восточ-

ным тылом, должен был в соответствии с решением 

правительства с первых дней войны переориенти-

ровать свою экономику на обеспечение фронта не-

обходимой продукцией: разместить и пустить в 

строй новые объекты, освоить и расширить произ-

водство оборонной промышленности, стратегиче-

ского сырья, принять эвакуированное население, 

обеспечить их жильем, едой, работой. Оккупация 

фашистами западных районов СССР привела к 

тому, что резко выросла значимость Сибири и Ка-

захстана в военной экономике страны. На террито-

рии Казахстана за короткие строки 142 крупных 

предприятия были установлены и начали давать 

продукцию.  В своей работе, мы остановимся на 

одном объекте оборонной промышленности: завод 

№507а (514) [1,с.153-162]. 

История завода АО «Кустанайхимволокно» 

начинается с довоенного и военного времени. Завод 

в военное время был под разными литерами, по-

этому, чтобы внести ясность, мы хотим в начале 

дать краткую информацию. С 1941 по 17 ноября 

1942 года- Кустанайский завод №507 Народного 

Комиссариата текстильной промышленности 

СССР; с 18 ноября 1942 по 11 декабря 1945 года- 

Кустанайский завод №507а Государственного ко-

митета обороны Союза ССР; с 12 декабря 1945 по 

30 июля 1957 года-Кустанайский завод искусствен-

ного шёлка по медно-аммиачному способу Ми-

нистрства текстильной промышленности СССР; с 

31 июля 1957 по февраль 1961 года- Кустанайский 

завод №514 искусственного волокна Совета народ-

ного хозяйства Кустанайского экономического рай-

она; февраль 1961 по 8 ноября 1964 года- Кустанай-

ский завод №514 искусственного волокна Совета 

народного хозяйства целинного экономического 

района; с 9 ноября 1964 – Кустанайский завод ис-

кусственного волокна Главного Управления хими-

ческой промышленности при Казахском Совете 

народного хозяйства; с ноября 1965 года- Куста-

найский завод химического волокна Управления 

химической промышленности Казахской ССР; 19 

ноября 1970 года- Кустанайский завод химического 

волокна Управления химической промышленности 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-79-2-13-18
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Казахской ССР; с 19 ноября 1970 года по 8 декабря 

1972 года- Кустанайский завод химического во-

локна Всесоюзного Государственного хозрасчет-

ного объединения промышленности химических 

волокон (Союзхимволокно); с 8 декабря 1972 года-

Кустанайский завод химического волокна имени 

50-летия СССР Всесозного Государственного хоз-

расчётного объединения промышленности химиче-

ского волокна (Союзхимволокно); 1980-1983,1984-

1985гг.-Кустанайский завод химического волокна 

имени 50-летия СССР Всесоюзного Государствен-

ного хозрасчётного объединения промышленности 

химического волокна (Союзхимволокно); 28 сен-

тября 1993 года-Кустанайский завод химического 

волокна имени 50-летия СССР Всесоюзного Госу-

дарственного хозрасчётного объединения промыш-

ленности химического волокна. До сентября 1993 

года никаких изменений структуры завода не про-

изошло. В связи с реализацией 2-го этапа разгосу-

дарствления и приватизации государственных ме-

роприятий в акционерные общества и на основании 

Свидетельства о регистрации АО «Кустанайхимво-

локно» от 28 сентября 1993 года был преобразован 

в АО «Кустанайхимволокно». Завод специализиро-

вался на выпуске выскокачественных искусствен-

ных волокнах, которые находили успешное приме-

нение в народном хозяйстве. Это волокна медно-

аммиачного, поливинилхлоридного производства, 

которые предназначены были для шерстяной и 

льняной продукции, для выпуска ковров, нетканых 

материалов. На заводе было организовано так же 

опытно-промышленное производство волокна «фе-

нилон», нашедшее применение в космических ис-

следованиях (подшипники, зубчатые колеса, изго-

товление термостойких фильтров рукавного типа и 

внешних оболочек скафандров). На балансе пред-

приятия был свой ДК «Химик», дом отдыха, пио-

нерский лагерь, детские сады, подсобное хозяй-

ство[2,с.1-10]. 

29 октября 1941 года Государственный Коми-

тет обороны СССР принял постановление, в кото-

ром говорилось: «на базе эвакуированных заводов 

искусственного волокна из городов Клина и Камен-

ска восстановить завод №507 в городе Куста-

нае»[3,с.170-229]. Согласно списку эвакуирован-

ных предприятий в Кустанайскую область на 25 

февраля 1942 года завод №507а стоит на первом ме-

сте (всего по списку девять эвакуированных пред-

приятий со всех уголков СССР) и должен выпус-

кать стратегически важную продукцию: боепри-

пасы на все виды огнестрельного оружия и 

искусственный шелк для парашютов. 

Таблица 1 

Список эвакуированных предприятий в Кустанайскую область на 25.02.1942г. 

Совершенно секретно[4,с.1-20]. 

Наименование 

предприятия 

Какой системы 

и основание 

Кол-во обру-

дования, дата 

прибытя 

Прибыло 

служащих, 

где разме-

щен 

Сроки 

пуска и 

факти-

чески 

пуск 

Производ-

ство до эва-

куации, фак-

тическая 

мощность 

после эвакуа-

ции 

Выпус-

каемая 

продук-

ция 

№1. Завод 

№507 Клинво-

локно. Г.Клин, 

г.Каменск 

Наркотек-

стиль. 

Постановление 

Совета эвак-

цации при СНК 

СССР 

180 вагонов 

компл обору-

дования. В 

пути 69 ваго-

нов. 

3.11.1941 года 

237 служ. г\ 

Г.Кустанай 

в здании 

КНВД и 

учитель-

ского ин-

ститута 

1942 

год. 

 

149 млн.руб. 

в отпускных 

ценах. 

Пока про-

грамма не 

установлена 

Боепри-

пасы и 

искус-

ствен-

ный 

шёлк 

№2. Завод 

№222 «Комсо-

молец» из Его-

рьевска и один 

цех завода Ли-

берецкого за-

вода 

НК Танко-

прома СССР. 

Постановление 

Совета эвак-

цации при СНК 

СССР 

403 станоч.ед. 

85 станков. 

15.11.1941 

1232 

Куст Зерно-

совхоз Ка-

рабалык-

ского рай-

она 

1942г 

1.01. 

1942г 

900 станков в 

год 

Деталь 

№41 

№50 

№3. 

Гос Швейная 

фабрика Боль-

шевичка 

НКЛП 

Рас-

пор.Наркомлег 

прома СССР 

223 швейн ма-

шин. 

7.9.1941 

158 

Г.Кустанай 

Зд.Облзо и  

Горкома 

ЛКСМК 

18.10 

1941 

Телагрейки 

184.000; 

Шаровар 

181.000 

Белья 

67.000 

Обмун-

диро- 

вание 

№4 Авиама-

стерские №276 

С.Некрылово 

Воронеж.обл 

НКО. 

Пост Эваксо-

вета 

При СНК 

СССР 

43 вагона. 

9.10.1941 

367чел. 

Джаркуль 

МТС., Куст 

обл. 

Джар-

куль.р-н 

15.1. 

1942 
- 

Ремонт-

ные ра-

боты са-

молет-

ного 

парка 
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№5Мельком- 

бинат г.Новые  

Санжары 

Наркомзаг 

СССР 

Пост Эваксо-

вета 

При СНК 

СССР 

Компл.оборуд 

в 25 ед. 

30.9.41 

- 

Г.Кустанай, 

Склады Со-

юзмука 

- - - 

№6 Радиостан-

ция 

Г.Астрахань 

Наркомсязь 

СССР. 

Распор.НКС 

связи СССР 

непровентари 

зовано два ва-

гона 

1.11.1941 

- 

Г.Кустанай, 

Склады обл. 

связи 

- - - 

№7Обувная 

фабрика Сим-

ферополь кож-

комбинат. 

Г.Симферо-

поль 

Эвакосовета 

при СКК СССР 
- - - - - 

№8. 

Перчаточная 

ф-ка г.Москва 

- - - - - - 

№92 кожза-

вода 

НКЛП. 

Сообщение 

СНК КССР 

- - - - - 

 

Местные органы управления должны в сроч-

ном порядке обеспечить размещение и предоста-

вить площади для стратегического объекта, так из 

протокола №30 заседания исполкома Кустанай-

ского областного совета депутатов трудящихся от 

28.11.1941 года №22. О размещении фабрики 

«Клинволокно» (товарищ Ващенко). 

Исполком облсовета и бюро обкома КП(б)К 

постановляет: 

1. Разместить фабрику «Клинволокно» в поме-

щении, ныне занимаемом управлением НКВД по 

Кустанайской области. 

2. Взамен означенного помещения предоста-

вить управлению НКВД бывшее помещение об-

кома КП(б)К, дом пионеров и помещение облвоен-

комата. 

3. Принять к сведению заявление начальника 

Главного Управления Искусственного волокна 

Наркомтекстиля СССР тов.Морозова, что он согла-

сен принять за счёт фабрики расходы по приспособ-

лению помещений для управления НКВД, работы 

по ремонту помещений НКВД и облвоенкомата. 

4. Обязать председателя облплана тов. Ибраги-

мова удовлетворить заявки фабрики «Клинво-

локно» на местные строительные материалы. 

5. Обязать директора облторга тов. Тибий орга-

низовать столовую для обслуживания рабочих, слу-

жащих, ИТР и служащих фабрики «Клинволокно». 

6. Обязать председателя горисполкома тов. 

Маякина разместить 300 человек рабочих, ИТР и 

служащих фабрики «Клинволокно» с семьями в Ку-

станае. 

7. На период до освобождения помещения 

Управления НКВД обязать тов. Маякина разме-

стить автогужтранспорт «Клинволокно», а также 

выделить площадь для конторы и введения проект-

ных работ. 

8. Принять к сведению заявление начальника 

ГУВа тов. Морозова, что проект размещения обо-

рудования фабрики, её мощность и график монтаж-

ных работ будет представлен в середине декабря 

[5,с.153-162]. 

Завод №507а прибыл в конце декабря 1941 

года, первые эшелоны были размещены в Кустанае 

в зданиях НКВД и учительского института во вто-

ром полугодии 1942 года намечен пуск завода и вы-

пуск первого пороха. Директором завода был опыт-

ный руководитель, хозяйственник, коммунист, че-

ловек с большой буквы Аграчев Ефим Иосифович. 

В 1941 году руководил демонтажем и эвакуацией 

оборудования завода №507 из г.Клина в г.Куста-

най. 

Строительство завода №507а начато по плану 

в начале 1942 года. На протяжении 1942 года были 

осуществлены основные строительные работы и 

часть монтажных работ. Заводу были переданы 

склады- помещения НКВД, но многое необходимо 

было строить или перестраивать. Возведены новые 

корпуса №3,4,5,6,7,8 для специального производ-

ства. Корпус №2 полученный заводом от местных 

организаций, весь перестроен и переоборудован 

для нужд производства. Кроме того был произведен 

такелаж всего необходимого оборудования, а также 

часть монтажа. Построено здание котельной ТЭЦ и 

переоборудованы здания под машвал. Были выпол-

нены все основные работы по монтажу котла, ма-

швал (турбины) и электрической части ТЭЦ. Также 

были построены помино ТЭЦ: 

1. Плотина на реке Тобол с насосной станцией 

первого подъема; 

2. Водовод от реки Тобол, до завода протяжен-

ностью 3,5 километров; 

3. Здание насосной второго подъема; 

4. Здание реагентного хозяйтсва; 

5. Водоем на 1000 кубических километров 

воды; 

6. Канализационная сеть протяженностью до 7 

километров. 
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11 января 1943 году были апробированы ТЭЦ, 

а с ней и основные объекты водоснабжения. Срок 

ввода в эксплуатацию установок определен ГКО от 

12 июня 1943 года № 358 с/с- июнь месяц 1943 года. 

Фактический монтаж спецпроизводства был закон-

чен в мае и 28 мая вступило в эксплуатацию 

[6,с.153-162]. 

В июне пущена первая продукция. В третьем 

квартале начаты были работы по первому произ-

водству для обеспечения выпуска собственного 

медноаммиачного зерна. Приспосабливалось зда-

ние №1, к нему были возведены пристройки и од-

новременно велся монтаж и восстановление имею-

щегося оборудования, а также изготовление соб-

ственными силами недостающего оборудования. В 

четвертом квартале первое производство было вве-

дено в эксплуатацию. Ввод общего комплекса за-

вода по выпуску специальной продукции и частич-

ной выработке своего медно-аммиачного зерна с 

созданием собственной водно-энергетической базы 

был завершен в 1943 году. 

Первое производство в декабре месяце, после 

окончания периода апробации агрегатов, присту-

пило к прядению волоса и выпуска зерна. Следует 

отметить те исключительные трудовые условия, в 

которых приходилось работать первому производ-

ству на первых порах. Рабочие были представлены 

в основном молодежью, проходящей курс обучения 

ФЗУ (фабрично-заводское училище). Лишь неболь-

шая группа прошла кратковременное обучение на 

заводе №509 в городе Шуе, основная часть рабочих 

это граждане области призванные через военкомат, 

как трудоармейцы. На 1943 год возрастной состав 

от 15 до 17 – 30 человек, от 17-20 лет – 75 человек, 

от 20-30 лет – 136 человек, от 30-35 лет – 197 чело-

век, от 35-40 лет -251 человек, от 40-45 лет -303 че-

ловек, от 45-50 лет – 806 человек, от 50 лет – 60 че-

ловек, русские -780, казахи-596, украинцы -393, 

евреи -141, корейцы -141, прочие -103. 

Постоянный набор и выпуск учащихся произ-

водился в стенах завода по следующим профес-

сиям: Лаборанты- 21; Аппаратчики – 64; Элек-

трики-62; Слесарь-51; Токарь-28; Каменьщики – 

24; Штукатуры – 33;Плотники – 33; Столяр – 18; 

Турбинисты -7; Спецгруппа аппаратчиков – 129 и 

так далее [7,с.138-169]. С 1 января 1944 года орга-

низован спецотдел по типу техникума, переподго-

товлено 1150 человек- 480 из них женщины, что со-

ставило 42 процента. Молодежь в возрасте: от 15 до 

23 лет – 446 человек – 39 процентов мужчины, 65 

процентов женщины. По уровню образования со-

ставили 58 процентов – от 6до 8 классов. 

Несмотря на то, что завод привез с собой 237 

[8,л.67;л.46] специалистов, но для строительства 

цехов и работы оборонного завода на полную мощ-

ность нужны были рабочие силы. Были мобилизо-

ваны «колонны трудармейцев», которые были 

направлены через облвоенкоматы по приказу 

Наркома обороны товарища Сталина И.В. Руковод-

ство завода делало ставку на квалифицированных 

рабочих и поэтому открыли ФЗО (фабрично-завод-

ское обучение). Из протокола №33 «О призыве 

сельской и городской молодежи в школы ФЗО» в 

основном из прибывших с 1937 года и 1941 года в 

соответствии с постановлением ЦК КП(б) и СНК 

КССР от 21 ноября 1941 года №860-В-127. А мест-

ные власти поставили мобилизовать по области 570 

человек, из Джетыгары 160 человек, Караганды – 

410 человек. Обучение проходило по специально-

стям лаборант, химик, прядильщик, практика про-

ходила в цехе. Необходимо было знать, как состав-

лять раствор для технического цикла, какие компо-

ненты нужны, вот некоторые из них: аммиак, 

купорос, целлюлоза, щелочь, тяжелая вода, кото-

рую привозили в бочках. На заводе должны были 

знать процесс производство волокна для пороха 

(химцех, прядильный цех, отделочный, процесс 

графитовки (сушка, сортировка, мотальный цех), 

далее упаковка (изготовление пуль, снарядов). 

Также были механическая мастерская, где снаряды 

оттачивали, доводили до готовности. На завод при-

был уполномоченный, который контролировал ис-

пытания снарядов для бесствольной системы реак-

тивной артиллерии «Катюша», испытания прохо-

дили на территории так называемого «коровьего 

озера», ныне это территория старого городского 

кладбища. В тяжелейших условиях: холод, испаре-

ния химикатов (аммиак), по колено в холодной 

воде, босые, потому что обувь промокала, так уже 

лучше ходить босыми, вечно голодные девчата. 

Еще хватало сил петь песни и надеяться на скорей-

шую победу. Уполномоченный наверное видел в 

жизни многое, но работа молоденьких девчат, тол-

кающих впереди себя тяжелые тачки и таскающие 

огромные бадьи на коромыслах, а в бадье, она была 

из железа, мокрая целлюлоза. И еще распевающих 

песни. «Прабабушка рассказала, что он однажды, 

подозвал её, спросил почему без обуви, она отве-

тила, что таких высоких сапог нету, а ботинки мок-

нут, а другой обуви нет. Так ведь зима, холодно. А 

мы бегом. А бегом» – это метров 100 - до другого 

цеха и обратно. И он распорядился построить кры-

тый переход, распорядился построить насосные, 

чтобы откачивали воду в цехе, воды стало меньше 

– по щиколотку и каждому работнику выдать длин-

ные резиновые сапоги. Сапоги были все сорок пя-

того размера и чтобы не выпадать из них, девочки 

наматывали на ноги бумагу. Уполномоченный до-

бился увеличение пайка на 50 граммов, на выдачу 

дополнительного 200 граммов хлеба за перевыпол-

нение нормы на 20 процентов и выше. Всех награ-

дили Значком «Отличник Социалистического Со-

ревнования», прабабушку Антонину Орденом 

«Знак Почета» и премией в размере 700 рублей. 

В производстве медно-аммиачного раствора 

узким и трудным местом являлся отдел растворе-

ния. Растворители были расположены в подваль-

ном помещении, из-за отсутствия свободных пло-

щадей, что создавало большие затруднения в экс-

плуатаци. Приготовление однородных прядильных 

растворов затруднялось отсутствием гомогенизато-

ров, которые были установлены в первом полуго-

дии 1944 гда. Отдел фильтрации не был обеспечен 

некилевыми сетками в нужном количестве и долж-

ного качества. Наряду с вышеуказанными обстоя-
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тельствами, отмечалось медленное освоение техно-

логии приготовления медно-аммиачного раствора 

из-за отсутствия инженерно-технических работни-

ков, знающих производство медно-аммиачного во-

локна, что, в свою очередь, сказывалось на медлен-

ном освоении технологии рабочими первого произ-

водства. Осуществляемая вентиляция 1-го 

производства не обеспечивала соблюдения норм 

условий труда. В первом квартале 1944 года наме-

чалось значительно усились вентиляцию, были за-

проектированы сушилки медно-аммиачного зерна, 

что обеспечивало выпуск сухого зерна, 500-600 ки-

лограм в сутки, а для увеличения количества зерна 

затруднялось нехваткой необходимого количесва 

специальных сушек, рабочие даже приспособили 

столовые сушки. Рабочие неоднократно обраща-

лись в Наркомат, чтобы прислали сушилки по типу, 

разработанному профессором Лурье и соответство-

вали нормам, что подтверждал начальник ГУИВа 

товарищ Морозов. 

При том, что оборудование и некоторое коли-

чество рабочих были эвакуированы в Кустанай, 

производство в городе Клине продолжалось даже в 

тот период, когда нависла угроза прорыва фронта и 

захват города фашистскими войсками. Когда 

угроза миновала и завод №507 продолжил выпуск 

продукции и поставлял полуфабрикаты и сырье для 

завода №507а в Кустанае. 

Одно из важных направлений на заводе было 

специальное производство (спецпроизводство), 

функционирование которого началось с момента 

ввода в эксплуатацию в 1943 году. Директор завода 

Аграчёв Е.И. отмечал в своих отчетах, объясни-

тельных записках в ГКО, что происходят частые 

простои производства, так как вовремя не подвозят 

сырье и полуфабрикаты, качество которых вызы-

вает нарекание. Также во время наладки спеццеха 

не хватало нужного оборудования [9,л.12-14] . От 

намеченного плана не отступили, работали удар-

ными темпами, выработка доходила до 4-4,5 тонн. 

В этом цехе существовали такие проблемы с суш-

кой продукции, как и на первом производстве. 

Успешно проходила отнитровка частной партии 

№1,2 с применением вискозного пороха марки ВП 

на вискозном зерне, данное сырье получали с за-

вода №507 из города Клина и завода №509 в городе 

Шуе. 

Цикл производства был сложным, отжим и 

зерно производилось на цетрифуге системы 

«Гаубольд» с нижней выгрузкой, затем происхо-

дила стабилизация полученного зерна в цехе №4 и 

в цехах с № по №6 окончательная отделка и сушка. 

После нитрации проблемных партий происходила 

постоянная ремонтная работа. За период с 28 мая по 

31 декабря 1943 года в производстве было отнитро-

вано, отстабилизировано, высушено и оконча-

тельно отработано 174 частных партии общим ве-

сом 208,610 килограмм, то есть средний вес одной 

частной партии был по 1237 килограмм. Также в 

производстве были существенные отходы из-за не-

совершенства производства. 

Таблица 2 

Отходы (потери) в производстве [10,л.20]. 

№ Наименование Фактический расход-убыток 

1 Меланж 5,45 

2 Олеум 1,45 

3 Ацетанилид 0,0404 

4 Сода 0,03 

5 Фильтрованная сетка 2мг 

6 Графит 0,0047 

7 Крупное вискозное зерно 0,02 

8 Медно-аммиачное зерно 10% влажность 0,700 

 

Из приведенной таблицы мы видим, что убы-

ток был не значительный, но в период военного 

времени каждый грамм был на счету. 

В 1944 году 2 января завод №507а вновь объ-

явил «О мобилизации взрослого трудоспособного 

населения для работы на заводе». Новый поток мо-

билизованных был не тем по качеству, что первый. 

Слабая дисциплина труармейцев приводила к само-

вольному уходу с рабочего места, прогулам. Дезер-

тирство присутствовало, приведем случаи наруше-

ния дисциплины: в 1944 -74, 1945 -79, прогулы -

1944-149, 1945 -54, криминальные нарушения 1944 

год –нет, 1945 -54. Имелись факты злоупотребле-

ния в столовой, в торговой части, выдачи карточек. 

Работники завода отмечали, что служащие столо-

вой при приготовлении супа использовали мороже-

ную капусту и картофель, конечно факт вопиющий 

не добросовестности при хранении продуктов, но 

сложно судить сейчас, потому что продуктов пита-

ния не хватало, постоянные перебои в поставках, 

это только благодара близлежащим колхозам: 

«Самир» и «5 Декабрь», которым дали поручение 

поставлять в столовую овощи. Но все это быстро 

ликвидировали. НКВД работало добросовестно. И 

мы удивляемся, что под угрозой быть наказанными, 

всё равно, кто-то умудрялся нарушать законы воен-

ного времени. 

Предновогодними праздниками работники за-

вода готовили подарки солдатам для фронта, рука-

вицы, портянки, кесеты для табака, шапки, шарфы, 

другие нужные вещи, особенно для тех, кто были 

земляками из Кустанайской области или сформиро-

ванной 151-й стрелковой бригады. Специально из 

районов, люди передавали подарки, письма, надея-

лись, что группа товарищей сопровождавшая по-

дарки для фронтавиков будет важной, согреет их 

душу, напомнит о родных и близких, что о солдатах 

помнят и ждут домой. 
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На заводе мы можем видеть представителей 

разных национальностей. Пёстрая картина нацио-

нального состава в Кустанайской области, а на за-

воде в частности объясняется несколькими объек-

тивными причинами: первая- Кустанай стал местом 

переселения крестьян в период XIX-XX веков с тер-

ритории Российской империи; вторая причина – в 

период XVIII-XXвека место для ссылки политиче-

ских и прочих заключенных; третья причина – в пе-

риод Великой Отечественной войны Казахстан и 

Кустанайская область стали местом для дислока-

ции депортированного (корейцы, немцы, чеченцы, 

ингуши, татары и другие) и эвакуированного насе-

ления [11,с.140]. 

Работа на заводе проводилась в трудных, по-

рой экстремальных условиях, необходимо было в 

кратчайшие сроки выдавать продукцию, тыл тоже 

ковал победу, каждый пятый казахстанец был на 

фронте, а каждая седьмая пуля и снаряд отлит из 

казахстанской стали и произведен в Казахстане. 

 

Список литературы: 

1. Ярочкина Е.В. «Из истории становления 

предприятий оборонной промышленности на тер-

ритории Кустанайской области в годы Великой оте-

чественной войны». Вестник КГПИ. -Костанай: 

КГПИ, 2006.№2.-С.153-162. 

ГАКО(Государственный архив Костанайской обла-

сти).Ф.1455.Оп.2. Предисловие к описи №2 доку-

менты фонда Кустанайского завода химического 

волокна им.50 летия СССР). 

2. ГАКО (Государственный архив Костанай-

ской области).Ф.72-П.Оп.1.Д.1.Л.1-10. 

3. Нурпеисов Ж. Завод был пущен.\ Ленинский 

путь, 1985, 8 мая.) Ярочкина Е.В., Терновой И.К. 

глава 4 глава 5; Костанайская область: прошлое и 

настоящее. в 2-х/ под ред.Терновой И.К.- Костанай, 

2007.- 138-169- глава 4; С.170-229- глава 

5;Костанайская область: страницы истории (1936-

2006гг.). 

4. Костанйский областной историко-краевед-

ческий музей (КОИКМ). НВФ (научно-вспомога-

тельный фонд) отдел VII. Д.12628. 

5. Ярочкина Е.В. «Из истории становления 

предприятий оборонной промышленности на тер-

ритории Кустанайской области в годы Великой оте-

чественной войны» Вестник КГПИ. -Костанай: 

КГПИ, 2006.№2.-С.153-162. 

6. Ярочкина Е.В. «Из истории становления 

предприятий оборонной промышленности на тер-

ритории Кустанайской области в годы Великой оте-

чественной войны» Вестник КГПИ. -Костанай: 

КГПИ, 2006.№2.-С.153-162. 

7. Ярочкина Е.В., Терновой И.К. глава 4 глава 

5; Костанайская область: прошлое и настоящее. в 2-

х/ под ред.Терновой И.К.- Костанай, 2007.- 138-

169- глава 4; С.170-229- глава 5;Костанайская 

область: страницы истории (1936-2006гг.). 

8. ГАКО. Ф.1455. Оп.3 Д.2.Л.67. ГАКО.Ф 

1455.Оп.7.Д.97.Л.27сс.,Л.46. 

9. ГАКО.Ф.1455.Оп.1.Д.274а.Л.12-14. 

10. ГАКО. Ф. 1455. Оп.1. Д.274а.Л.20. 

11. Ярочкина Е.В. Корейцы в Северном Казах-

стане: социально-исторических аспект. 1937-

2002гг.Учебное пособие. -Костанай: КГПИ, 2008.-

140с.ISBN 9965-754-69-1.8,75 п.л.; Актуальные 

проблемы диаспорологии. Учебное пособие. -

Костанай: КГПИ, 2010.-181с.ISBN 978-601-7198-

43-5.11,4п.л. 

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 79/2022 19 

JURISPRUDENCE 
 

CLASSIFICATION AND TYPES OF ARBITRATION COURTS 

 

Štefánik L., 

Advokát/advocate at advokátska kancelária/Law Office 

Head of litigation and arbitration, Bratislava 

Khakberdiev A., 

Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at  

the civil procedural and Economic procedural  

law department of Tashkent State Law University, Tashkent 

Davronov D. 

Lecturer at the civil procedural and Economic procedural  

law department of Tashkent State Law University, Tashkent 

DOI: 10.24412/3453-9875-2022-79-2-19-25 

 

Abstract 

In the context of modernization and reform in the world, the ongoing reforms in the field of law enforcement 
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and carrying out gradual reforms. This article analyzes the classification and types of arbitration courts. 
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Alternative methods of dispute resolution are pro-

cedures established by law or by agreement of the par-

ties or local documents, and procedures for the out-of-

court settlement of disputes between the parties to a le-

gal relationship [1]. It means, not only the judiciary can 

resolve disputes but also by alternative dispute resolu-

tion (arbitration courts, mediation, international com-

mercial arbitration courts). 

Alternative methods of dispute resolution are 

widely used in foreign countries as an effective method 

and a necessary condition for protecting the violated 

rights and legitimate interests of citizens and legal en-

tities. The form of dispute resolution is the out-of-court 

settlement of disputes. The dispute is resolved by one 

or more persons (judges of the arbitral tribunal), who 

make the decision of the arbitral tribunal. The decision 

of the arbitral tribunal is legally binding on both parties 

and may be enforced in the courts. In particular, arbi-

tration is often used to resolve commercial disputes, es-

pecially in the context of international trade agree-

ments. In some countries, such as the United States, ar-

bitration is often used in consumer and employment 

matters, where arbitration may be compulsory under 

employment or commercial agreements and may ex-

clude the right to sue. Arbitration may also be voluntary 

or compulsory (although compulsory arbitration may 

arise only from a law or a contract imposed by one party 

on the other, in which case all parties may submit a dis-

pute to the arbitral tribunal). Non-compulsory arbitra-

tion is like mediation, as the parties can decide whether 

to appeal or not[2]. 

There are many alternative types of conflict reso-

lution in the world operation, among which the follow-

ing procedures can be distinguished: 

 expert definition (conclusion); 

 negotiations; 

 negotiations with a mediator; 

 reconciliation; 

 mediation; 

 arbitration proceedings; 

 making decision independently 

 short-term process; 

 establishment of situations; 

 dispute resolution commissions; 

 private court; 

 pre-assessment; 

 pre-trial settlement of disputes; 

 Simplified panel trial [3]. 

The most popular types of conflict resolution in 

the Republic of Uzbekistan: 

 arbitration proceedings; 

 Proceedings in the International Commercial 

Arbitration Court; 

 mediation; 

 negotiations; 

 Agreement. 

In this study, we will focus on the classification of 

arbitration tribunals and types of alternative dispute 

resolution. In particular, after the adoption of the Law 

on Arbitration Courts, there were two main arbitration 

courts in Uzbekistan - Arbitration Court under the 

Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan and 

the Association of Arbitration Courts of Uzbekistan. 

The recent decree of the President of the Republic 

of Uzbekistan No. DP-4754 of June 17, 2020 "On 

measures to further improve the mechanisms of alter-

native dispute resolution" in our country has led to fur-

ther development of the institute of arbitration. Various 

arbitration courts have emerged and this process is still 

going on today. As a result, the issue of classifying ar-

bitration courts not only theoretically but also practi-

cally is becoming a topical issue. 

The need for classification is determined by scien-

tific research in this area, and it has both scientific and 

fundamental practical significance. Usually, certain 

disputed legal relations arise due to the jurisdiction of 
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the arbitral tribunals, as well as practical issues related 

to the resolution of issues related to its jurisdiction. 

Most importantly, the classification of arbitration tribu-

nals helps to define the scope of authority and activity, 

as well as to resolve disputes quickly and correctly. 

The Russian procedural literature has focused on 

some aspects of this issue. Russian scientists O.V. Bar-

onov, E.A. Vinogradova, M.I. Kаlendrov, A.V. Timo-

feev, Y.F. Farkhtdinov and others have made efforts in 

this direction. However, the views of scholars on the 

classification of arbitration courts are different because 

they are based on different classification criteria. We 

can often see the contradictory proposals in the classi-

fication on certain grounds, for instance, the duration of 

the arbitration tribunals, the subject matter of disputes, 

the method of arbitration. This consistent and unani-

mous system of arbitration courts and their general 

classification has also led to terminological confusion. 

In international practice, arbitration courts are di-

vided into types according to the period of validity and 

area of activity. The following types according to the 

period of validity: 

 ad hoc or one-time arbitration (temporary ar-

bitration) courts;  

 institutional or permanent arbitration tribunals 

set up by the parties to resolve a particular dispute[4] 

and by field of activity; 

 Arbitration courts are divided into "internal" 

for the settlement of internal disputes within the state;  

 and "external" for the settlement of external 

disputes[5]. 

Commonly, there is no generally accepted classi-

fication today. However, such a much-abbreviated clas-

sification is usually difficult to accept, as temporary ar-

bitral tribunals are called "isolated" by some authors for 

some reasons that are completely incomprehensible, 

and institutional courts use the word "broad" (non-sci-

entific). But there is no legal basis and it is not advisa-

ble to accept these classification due to the fact that for 

the last ten years there are widely recognized tariffs rec-

ognized by the United Nations [6,7], the Supreme Court 

of the Republic of Uzbekistan and other authoritative 

organizations and officially used in scientific and edu-

cational literature. While dividing arbitration courts 

into temporary and institutional courts, based on the 

terminology commonly accepted by the scientific and 

international community, it should be borne in mind 

that this is not complete for Uzbekistan and requires 

some additions. 

Corresponding Member of the Russian Academy 

of Sciences, Doctor of Law, Professor, Honored Law-

yer of the Russian Federation, Judge of the Constitu-

tional Court of the Russian Federation M.I. Kleandrov 

argues that arbitration courts are divided into legal and 

illegal, as recognized by law. He classifies the latter as 

criminal arbitration courts, which deal not with "raids" 

or "criminal gangs" of criminal groups, but with the ju-

risdiction of the parties to the dispute (legal entities or 

reputable citizens), the judiciary, the judiciary, and the 

judiciary. In other words, the person conducting the 

trial is talking about cases in which he has a criminal 

reputation and prefers to be heard by local citizens. The 

need to separate the illegal arbitration tribunals into 

separate groups is clearly defined in practice, even 

among professional lawyers. 

In our opinion, it is enough to record the fact of 

existing courts and determine their place in the general 

classification without going into detail about their spe-

cific features and comparative analysis with illegal ar-

bitration courts. 

If we look at foreign countries, especially in India, 

there are the following types of arbitration: 

1. Institutional arbitration; 

2. ad hoc (temporary) arbitration; 

3. Short-term arbitration; 

Institutional Arbitration. 

An institutional arbitration is one that is adminis-

tered by an institution agreed upon by the parties and 

conducted in accordance with that institution's arbitra-

tion rules. Institutional arbitration may be referred to as 

administered arbitration. The parties have the right to 

indicate in the arbitration agreement the settlement of 

disputes in accordance with the rules of the elected ar-

bitral tribunal. The governing body of the organization 

from a pre-selected panel may appoint one or more ar-

bitrators, or the parties may choose their own panel, but 

it must be limited. 

Ad hoc (temporary) arbitration 

If the parties agree and form an arbitration, it is 

called ad-hoc (temporary) arbitration. This can be local, 

international or foreign arbitration. An agreement to re-

view existing disputes or to supervise the process of fu-

ture disputes or at least to provide procedural rules for 

arbitration shall be submitted to arbitration without the 

appointment of an arbitral tribunal. This second mean-

ing is more common in international arbitration. Ad hoc 

(temporary) arbitration means that the trial cannot be 

conducted in accordance with the established rules. Be-

cause the parties are not obliged to submit their dispute 

in accordance with the rules of the arbitral tribunal, they 

are free to express their rules of procedure. The geo-

graphical jurisdiction of the ad hoc arbitral tribunal is 

very important, as most matters relating to the arbitral 

tribunal are decided in accordance with the national law 

of the place where the arbitral tribunal is located. 

Short-term arbitration 

Even other arbitration processes can be long and 

tedious, and therefore this arbitration process acts as a 

means of resolving the issue of time. Short-term arbi-

tration is a time-dependent method of arbitration and 

conciliation. His procedure was established in such a 

way that he renounced all time-consuming methods and 

promoted simplicity, which was the primary goal of 

such arbitration [9]. 

However, in other European countries, the auton-

omy of the parties to the arbitration may be decided in 

the first instance, whether to go to ad hoc (temporary) 

arbitration or to choose institutional arbitration [11]. 

Therefore, it is not surprising that these two traditional 

methods of arbitration are often discussed from a selec-

tive point of view [12] and, on the one hand, ad hoc 

(temporary) arbitration and, on the other hand, institu-

tional arbitration, which usually have little or no ad-

vantage over them[13]. 
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In this case, institutional arbitration is classified as 

arbitration governed by a specialized arbitration insti-

tution in accordance with its arbitration rules [14]. Ac-

cording to another classification, institutional arbitra-

tion is conducted in accordance with the rules of insti-

tutional arbitration and is always supervised by a judge. 

The arbitral tribunal is an administrative body respon-

sible for various matters related to the establishment, 

remuneration of arbitration judges and the resolution of 

similar issues. In another classification, institutional ar-

bitration is considered to be a sponsorship of an exist-

ing institution or a controlled arbitration process. 

In the United Kingdom, in particular, the London 

Maritime Arbitration Association (LMAA) appoints 

only arbitrators as a designating body, without provid-

ing other services, but is still classified as an "institu-

tion" of arbitration [16]. Regardless of its institutional 

classification, arbitration under LMAA conditions is 

primarily ad hoc (temporary) arbitration [17]. 

In Germany, “the Gamburger Freunds Chaftliche 

Arbitrage” does not offer any administrative services, 

although the Hamburg Chamber of Commerce acts as a 

potential appointing authority. Due to the lack of ad-

ministration, the Hamburg Friendly Arbitration is 

mainly classified as ad hoc (temporary) arbitration. In 

contrast, the German Federal Supreme Court has qual-

ified “Gamburger Freundschaftliche” Arbitration as a 

permanent arbitration institute [19]. “The Gamburger 

Freundschaftliche” Arbitration Court considered the 

use of its arbitration rules to be a decisive point[20]. 

These examples and others show that it is difficult 

to classify existing approaches to case management and 

how difficult it is to classify the subjective classifica-

tions that come from such classifications. It should be 

noted that ad hoc (temporary) arbitration is classified 

primarily as the opposite side of institutional arbitra-

tion, for instance, as a category that includes all non-

institutional arbitrations [21]. Negative classifications 

of this type classify ad hoc (temporary) arbitration as 

arbitration without participation. The institution of ar-

bitration is independent of all institutions [22] and is 

defined as an institutional arbitration that is carried out 

without the benefit of the appointing and administrative 

body or (in general) without the prior rules of arbitra-

tion or is not governed by an arbitration tribunal [23]. 

For example, the ease with which an arbitral award 

can be enforced does not depend on whether the arbi-

tration is “institutional” but on the reputation of a par-

ticular institution in the field. The same is true of the 

practical advantage of institutional arbitration, which is 

sometimes referred to as the element of "consolation" 

in the existence of an arbitral tribunal [24]. The parties 

derive such convenience from the experience and repu-

tation of a particular institution, that is, from participat-

ing in the arbitration proceedings of this institution. In 

view of the above, the most common types of arbitra-

tion in many foreign countries are institutional arbitra-

tion and ad hoc (temporary) arbitration, using the rules 

of UNCITRAL arbitration [25]. 

From 2002 to 2016, more than 130 arbitration 

courts were established in the Republic of Slovakia 

from European countries. Among these courts, there 

has been an increase in "pocket" courts, their attractive 

names, poor quality decisions, violations of the rights 

of the parties, and other cases. As a result, in the Slovak 

Republic, there is a negative attitude towards the arbi-

tral tribunals among businesspersons and citizens. At 

that time, the current legal order in the country was not 

adapted to the arbitral tribunal. These cases have under-

mined the reputation of arbitration, which needs to be 

addressed in the future. In 2016, according to Article 12 

of the Law of the Slovak Republic on Arbitration, the 

Slovak Olympic Committee, the National Sports Asso-

ciation and the Chamber established by law (for exam-

ple, the Slovak Bar Association or the Slovak Chamber 

of Commerce of the Slovak Chamber of Commerce) 

[27]. 

Based on foreign experience, there are two types 

of arbitration courts in Uzbekistan, which are tempo-

rary and permanent arbitration courts. In particular, 

most permanent arbitration tribunals are formed by vol-

untary orders of the heads of the founding organizations 

and are on their balance sheets [28]. According to Arti-

cle 6 of the Law on Arbitration Courts, permanent arbi-

tration courts are formed by legal entities or their asso-

ciations and operate under these organizations [29]. A 

permanent arbitration court is established when a legal 

entity decides to establish a permanent arbitration court 

and approves the rules of the permanent arbitration 

court and the list of arbitrators. A legal entity that has 

established a permanent arbitration tribunal shall send 

copies of the documents on its establishment to the ju-

dicial authority where the arbitration tribunal is located. 

Public authorities and administration may not form ar-

bitration courts or be parties to an arbitration agree-

ment. The current domestic legislation does not provide 

for any other restrictions on the procedure for establish-

ing permanent arbitration courts. Thus, permanent arbi-

tration courts cannot be established and registered as 

independent legal entities in accordance with the cur-

rent legislation [30]. 

Despite the fact that SH.M. Asyanov's interpreta-

tion of the Law "On Arbitration Courts" does not con-

tain the relevant instructions of the legislator, the activ-

ities of arbitration courts can not be considered as com-

mercial activity [31]. This is especially important for 

tax purposes. In the operation of the tax authorities, 

there have been attempts to see the activities of arbitra-

tion courts as a service activity for profit. In this case, 

the tax authorities concluded that in order to handle 

property disputes, it is necessary to tax the profits and 

to add value added tax to the payments, considering that 

entrepreneurial activity is a service to profit. However, 

the judicial and arbitration practice of Germany, 

France, Kazakhstan, Russia and other countries, as well 

as the legislation and experience of the tax authorities 

of these countries, show that they did not apply such an 

approach to arbitration. In particular, arbitration pro-

ceedings in this category of disputes may be conducted 

for commercial purposes, including for profit, as de-

fined in Chapter 38 of the Civil Code of the Republic 

of Uzbekistan. He noted that the money received by the 

arbitration court (or the legal entity that formed the ar-

bitration tribunal) as an arbitration fee could not be 

taxed [32]. 
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However, in accordance with Article 7 of the Law, 

they to resolve a dispute between the parties to the ar-

bitration agreement shall establish the interim arbitral 

tribunal and the interim arbitral tribunal shall cease to 

exist after the dispute has been considered. A copy of 

the arbitration agreement between the presiding judge 

of the arbitral tribunal (when the panel considers the 

dispute) or the arbitrator (when the dispute is consid-

ered individually) and the notification of the establish-

ment of the interim arbitral tribunal shall be issued at 

the same place where the court is located. The proce-

dure for establishing an interim arbitration court shall 

be set up by the parties to the arbitration agreement in 

accordance with this Law. 

According to the register of the Ministry of Justice 

of the Republic of Uzbekistan in January 2022, more 

than 255 permanent arbitration courts (international ar-

bitration) have been registered in Uzbekistan. More 

than 80 permanent arbitrators (international arbitration 

courts) and about 1,200 arbitrators have been regis-

tered. According to foreign experience, the existing ar-

bitration courts in our country today are "pocket" 

courts, their attractive names, poor quality decisions, 

violations of the rights of the parties and others. 

According to Doctor of Law, Professor Ota-

khonov, the introduction of the following provisions in 

the Laws "On Arbitration Courts" and "On State Du-

ties" will further increase the attractiveness of arbitra-

tion courts. 

And it serves to increase the number of disputes 

а) “Permanent arbitration courts shall be estab-

lished by non-governmental non-profit organizations 

and shall operate under them”; 

b) "If there are at least seven arbitrators on the list 

of permanent arbitral tribunals, they shall be deregis-

tered by the judiciary" [33]. 

Given that the proposals put forward by F.H. Ota-

khonov are still valid today, we can say that arbitration 

is a non-governmental body and does not have the sta-

tus of an individual. For this reason, the arbitration tri-

bunal is not engaged in business activities, and for this 

purpose, we consider it expedient to support the estab-

lishment of it in the presence of non-governmental non-

profit organizations. In addition, the modern scientific 

literature on arbitration and arbitration suggests that 

“arbitration courts exist as non-governmental organiza-

tions in the form of non-governmental non-profit or-

ganizations” [34]. 

In our view, this suggest is not only worthy of the 

right to exist, but also requires the unification of legis-

lation, because only in this way (by granting the status 

of a legal entity to a permanent arbitration tribunal) is 

it possible for them to be organized in a timely manner. 

It would not be an exaggeration to say that it would be 

expedient for a legal entity registered with the Ministry 

of Justice of the Republic of Uzbekistan as a non-gov-

ernmental-non-profit organization to establish a perma-

nent arbitration tribunal. It also serves as a basis for the 

abolition of today's "pocket" arbitration tribunals, 

based on foreign experience [35]. 

This aspect should also be taken into account in 

the development of issues related to the classification 

of arbitration courts, and according to the method of or-

ganization are divided into: the founding organization 

is formed as a structural unit; was created by independ-

ent legal entities and the state as an integral part of the 

organization. Given that currently there are only arbi-

tral tribunals and international commercial arbitration 

tribunals, they differ significantly from each other, rep-

resenting different subtypes of the same class [36]. The 

point is that the International Commercial Arbitration 

Court, regardless of the subject matter of the dispute, is 

a foreign organization or an organization with foreign 

capital, and the arbitral tribunal, regardless of the com-

position of the parties, can only be governed by its pow-

ers [37]. In particular, the Law of the Republic of Uz-

bekistan "On International Commercial Arbitration" of 

February 16, 2021 stipulates that international commer-

cial arbitration is free from all possible relations, both 

contractual and non-contractual, which are of a com-

mercial nature by agreement of the parties [38]. Also, 

arbitration is considered international if the parties have 

directly agreed that the subject of the arbitration agree-

ment is related to more than one country [39]. 

As mentioned above, international commercial ar-

bitration courts are usually divided into "international" 

and "domestic" according to their area of activity. The 

Law of the Republic of Uzbekistan “On International 

Commercial Arbitration” (for example, a non-govern-

mental non-profit organization of the Ministry of Jus-

tice of the Republic of Uzbekistan No. 992 of June 22, 

2021, “Association of International Arbitration Courts 

of Uzbekistan”). The internal courts now operate under 

the Law on Arbitration Courts, which deals with dis-

putes arising out of civil law relations in the Republic 

of Uzbekistan, including economic disputes between 

business entities, including the Chamber of Commerce 

and Industry.  

However, such a classification is incomplete and 

does not correspond to the existing facts. In our opin-

ion, given the fact that some courts are available and 

well-organized in international countries (for example, 

the United Nations International Court of Justice in The 

Hague, the European Court of Justice in Luxembourg, 

the CIS Economic Court in Minsk, etc.). Resolving the 

issue of establishing and operating courts in the pres-

ence of a non-governmental non-profit organization is 

a requirement of today's advanced economic era. They 

represent a completely separate group of arbitration tri-

bunals designed to resolve disputes in interstate eco-

nomic relations, and therefore cannot be classified as 

"domestic" or "international" arbitration courts. Speak-

ing at the Eleventh Session of the Supreme Soviet of 

the USSR in 1990 during the discussion of the draft law 

"On Property in the USSR", the Chairman of the Com-

mittee on Legislation, Law and Order of the Supreme 

Soviet of the USSR Yu.Kh. Kalmykov said: “disputes 

are not an exception, so we have established a general 

rule that all of these disputes should be considered in 

arbitration”[40]. 

On August 1, 2014, the Association of Arbitration 

Courts in cooperation with the Friedrich Ebert Interna-

tional Foundation of the Federal Republic of Germany 

Dr. Wolf Friedrich Rover, Deputy Chief Justice of the 

Supreme Administrative Court of the Federal Republic 
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of Saxony, Germany, said: “I have witnessed the same 

in Uzbekistan. Judicial and legal reforms are in full 

swing in the country”[41]. 

In addition, on September 25, 2019, the UN envoy 

Diego Garcia-Sayan visited the International Press 

Club in Uzbekistan and met with representatives of the 

media. Diego Garcia-Sayan said in his report, "Serious 

threats to the independence and rule of law remain. At 

present, the government must act swiftly to support and 

complete the reform process, as well as to limit actions 

that threaten the independence of the judiciary and af-

fect its ability to achieve justice. Corruption and related 

criminal structures in the state pose a serious threat to 

state institutions, including the judiciary”[42]. 

The specifics and structure of permanent interna-

tional and “international” arbitration courts are not the 

subject of a detailed study in this study, and in the fu-

ture, we will speak only of the classification of “inter-

nal” arbitration courts. The most developed arbitration 

literature in the procedural literature was considered to 

be classified according to the subject matter of the dis-

putes to be settled. However, there is no unity and trust 

in this issue. 

Some authors divide them into arbitration courts 

of general jurisdiction, corporate arbitration courts and 

specialized arbitration courts [43]. 

Arbitration courts of general jurisdiction are 

courts of jurisdiction formed by organizations or asso-

ciations whose powers are not limited to any specific 

type of civil-legal relations and the territorial jurisdic-

tion of the parties to a legal dispute. In these arbitration 

courts, the inclusion of the terms of arbitration in the 

contracts is not controlled by the founding organization 

and does not affect the economic activities of the plain-

tiffs and defendants in the dispute. The authors of this 

classification refer to this type of arbitration courts, for 

example, to the arbitration courts adjacent to the Cham-

ber of Commerce and Industry of the founding entities 

of the Republic of Uzbekistan. 

Corporate arbitration courts, in their opinion, are 

courts set up to resolve economic disputes limited by 

the scope or type of corporate activity (banking, insur-

ance, valuation) or the composition of the participants 

(for example, only between members of the company - 

firms). The establishment of such an arbitral tribunal 

ensures the organizational, methodological, managerial 

and other influence of the participants in the activities 

of the regulated legal relationship. The purpose of es-

tablishing such arbitration tribunals is to provide more 

qualified protection of the rights of participants in cor-

porate contractual relations. An example of a corporate 

arbitration court is the arbitration court, which operates 

permanently under the auspices of the private enter-

prise Asaka Vasatiya. 

Specialized arbitration tribunals are established 

only to resolve disputes in any sector of the economy, 

the social sphere, and so on. As an example of this type 

of arbitration courts, the authors of the review are arbi-

tration courts, which are organized to assist in the im-

plementation of land reform and to protect the interests, 

goals and objectives of the rural population in the ac-

quisition of land. 

It is possible to agree with such a classification, 

but in our opinion, it is not logical. The authors of this 

category have identified two subtypes in defining and 

presenting the content of corporate arbitration courts: 

first, it is limited to the scope or type of corporate ac-

tivity and secondly, it is limited to the composition of 

the participants. However, in the future, such a classifi-

cation will no longer be considered, and the assessment 

of these sub-species will not be carried out and they will 

not be included in the classification. 

O.V. Baronov, N.R. Rubina, G.V. Sevastyanov, 

V.N. Tarasov and and other scholars [44] have taken a 

slightly different approach, arguing that the permanent 

arbitration tribunals should be “a method of reaching an 

agreement on the transfer of disputes to open and closed 

courts; Open arbitration courts, in turn, are divided into 

general and special courts by jurisdiction. 

According to these scholars, open arbitration 

courts are arbitral tribunals (for example, arbitration 

courts under the Chamber of Commerce and Industry) 

that resolve any disputes that may be the subject of ar-

bitration proceedings in accordance with applicable 

law. Arbitration courts, which have special special 

powers, have the right to consider disputes only by the 

founder. Closed arbitration courts (for example, a per-

manent arbitration tribunal at the private enterprise 

Asaka Vasatiya) hear only disputes between a predeter-

mined circle of legal entities and individuals. 

The criteria and structural components of the 

above classification do not match. The types of arbitra-

tion courts presented by the authors do not differ in the 

methods by which the parties enter into arbitration 

agreements. In addition, it should be noted that the clas-

sification of arbitration courts by the method of con-

cluding arbitration agreements is very wide, as the pro-

visions of Article 12 (1) of the Law "On Arbitration 

Courts" stipulate that the arbitration agreement. It is 

clearly stated that it can be formalized in a separate 

agreement. Both of the above classifications (both on 

the subject matter of disputes that need to be resolved 

and on the method of arbitration) suffer from a certain 

incompleteness, and their differences are more termi-

nological than fundamental. 

It appears that the arbitral tribunals are subject to 

the jurisdiction of the courts of general jurisdiction (any 

disputes that fall within the jurisdiction of the arbitral 

tribunal by law), and are subject to special and corpo-

rate jurisdiction. The second, in turn, is divided into 

open corporate arbitration courts, depending on the 

subjective composition of the disputes to be resolved 

(any person may settle disputes in disputes arising from 

the establishment of an arbitration court and its activi-

ties among the members of the founding corporation of 

the court). 

Arbitration courts of general jurisdiction may in-

clude arbitration courts under the Chamber of Com-

merce and Industry and others. Typically, an open cor-

porate arbitration court can be called an arbitration 

court under an insurance company, which deals with 

disputes arising in connection with or arising from in-

surance activities, the insurers themselves and other 

credit institutions, such as insurance companies and 
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other clients. According to the rules of a closed corpo-

rate arbitration court, in accordance with the rules, only 

disputes between this organization or the organizations 

that are part of the ministry are resolved. 
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Abstract 

The article is devoted to studying the importance of foreign language terminology in the training of future 

doctors in higher educational institutions of Ukraine. The study aims to systematize information on the importance 

of studying foreign language medical terms. The study results show the systematization of the study's objectives 

of foreign language terminology. 

Анотація 

Стаття присвячена вивченню значення іншомовної термінології у навчанні майбутніх лікарів у вищих 

навчальних закладах України. Мета дослідження – систематизувати інформацію щодо важливості вив-

чення іншомовних медичних термінів. Результатами дослідження є систематизація цілей вивчення іншо-

мовної лікарської термінології. 
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Стрімкий розвиток медичної науки, розроб-

лення та впровадження у клінічну практику новіт-

ніх технологій, підписання Україною декларації 

про інтеграцію до європейського освітнього прос-

тору визначають підвищення вимог до якості підго-

товки випускників медичних вузів. Радою Європи 

прийнято та визначено ключові компетенції, якими 

повинні володіти майбутні фахівці, і однією з них є 

мовна компетенція, що дозволяє значно збагатити 

рівень професійних знань, умінь та навичок за ра-

хунок вивчення досягнень науки та практики, отри-

мання професійної інформації із зарубіжних дже-

рел [10, с. 23]. 

Відповідно до вимог стандартів вищої освіти у 

структурі освітніх програм підготовки медиків сту-

дент-майбутній лікар повинен знати: основні регу-

люючі документи міжнародних організацій, вітчиз-

няних та міжнародних професійних медичних асо-

ціацій, принципи ведення дискусій професійного 

змісту, основні способи вирішення завдань та про-

блем, основну медичну та фармацевтичну терміно-

логію латинською та іноземною мовами; володіти 

лексичним мінімумом обсягом 4000 навчальних ле-

ксичних одиниць; вміти використовувати не менше 

900 термінологічних одиниць, оцінювати та визна-

чати свої потреби, необхідні для продовження нав-

чання; володіти навиками донесення власної точки 

зору, аналізу та логічного мислення [12, с. 4]. 

З метою реалізації основних освітніх програм 

підготовки фахівців зі медичних спеціальностей 

державними стандартами освіти включено дисцип-

ліну «Іноземна мова». В результаті її освоєння ви-

пускник повинен мати низку загальнокультурних 

та професійних компетенцій. До загальнокультур-

них відноситься: 

 здатність та готовність аналізувати соціа-

льно значущі проблеми та процеси, використову-

вати на практиці методи гуманітарних, медико-біо-

логічних та клінічних наук; 

 здатність та готовність до логічного та ар-

гументованого аналізу, до публічної мови, ведення 

дискусії та полеміки, до редагування текстів профе-

сійного змісту; 

  здатність та готовність оволодіти одним із 

іноземних мов, до письмової та усної комунікації; 

 здатність та готовність до аналізу медичної 

інформації, спираючись на принципи доказової ме-

дицини; 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-79-2-26-31


Norwegian Journal of development of the International Science No 79/2022 27 

 здатність та готовність вивчати науково-

медичну інформацію, вітчизняний та зарубіжний 

досвід з тематики дослідження [12, с. 13]. 

В даний час метою вивчення іноземної лікар-

ської термінології у медичному вузі є професійно-

орієнтоване навчання іноземної мови майбутніх лі-

карів, формування основ іншомовної міжкультур-

ної комунікації, оволодіння навичками спілкування 

іноземною мовою та застосування їх як засобу ін-

формаційної діяльності та подальшої самоосвіти [1, 

с. 32]. 

Чимало в літературі є критичних та диску-

сійних досліджень, які присвячені розвиткові 

української медичної термінології. Їх ідея базується 

на тому, що надмірна американізація в професійній 

розмові викорінює національні, культурні та істо-

ричні надбання вітчизняної медичної науки. Зок-

рема Гайда О. [2, с. 97] однією із актуальних про-

блем медичної сучасної термінології виділив саме 

запозичення іноземних слів. Науковець вважає, що 

поряд із вивченням іноземної термінології, потрі-

бно розвивати і власну. Професійне поєднання вла-

сної та іноземної термінології дозволить удоскона-

лити медичну термінологію та наповнити її націо-

нальними особливостями формування медичної 

науки, словотворення та лікарської практики. Ав-

тор зазначає, що сьогодні є досить поширеними ла-

тинізми та слова грецького походження. При цьому 

латинська мова хоча і вважається мертвою, вона 

слугує основою для формування нових слів різного 

змісту у різних мовах, тобто вона є основою форму-

вання нових слів. Однак, незважаючи на націона-

льні напрями освіти, деякі науковці вважають, що у 

сучасній ситуації підготовка фахівців потребує до-

корінної зміни стратегії та тактики навчання, коли 

головною характеристикою випускника 

українського медичного вишу є його професійна 

компетентність [4, с. 53]. В основі лікарської ком-

петенції є розвиток спеціаліста та можливість його 

самостійного навчання з використанням іншомов-

ної літератури, підготовленої медиками світового 

рівня. Саме тому навчання іншомовній лікарській 

термінології має бути орієнтоване на профіль спе-

ціальності на підставі компетентного підходу, 

спрямованого (що передбачає) на розвиток у студе-

нтів здатності самостійно вирішувати пізнавальні, 

комунікативні, організаційні, професійні завдання 

[3, с. 29]. 

Проаналізуємо більш детально специфіку про-

блеми, та визначимо особливості застосування тер-

мінології у медичній справі. 

Іншомовні терміноутворення у медичній лек-

сиці в цілому підпорядковується загальним прави-

лам. Джерела формування медичних термінів пов'-

язані з використанням лексичних та словотворчих 

засобів загальної літературної мови, з процесом за-

позичення з інших мов та з процесом утворення но-

вих слів. Створення фразових термінів, або термі-

нологічних словосполучень є традиційним і одним 

з найбільш провідних джерел появи нової терміно-

логічної лексики в сучасній підмові медицини, що 

пояснюється необхідністю передачі максимальної 

кількості інформації в стислому та компактному 

вигляді. Вимога точності терміну обумовлює при-

сутність у наукових текстах досить протяжних тер-

мінологічних словосполучень, що не підлягають 

скороченню та спрощенню. 

Для медичного перекладу, як і для всієї науко-

вої літератури, характерна поширеність терміноло-

гічних словосполучень різних типів. Наявність ве-

ликої кількості термінологічних словосполучень у 

медичній англійській мові пояснюється тим, що ос-

новною рисою даного різновиду мови для спеціаль-

них цілей є його стереотипність. 

Головне в мові медицини – адекватно передати 

інформацію, використовуючи для цього максима-

льно спрощені з погляду мови моделі слів та вира-

зів. Слова, що складаються з двох і більше елемен-

тів, є зручним засобом передачі складних понять у 

короткій формі, що особливо важливо для форму-

вання термінів. Саме створення термінологічних 

словосполучень, на думку дослідників, є найбільш 

економним способом оприлюднення кваліфіка-

ційних відносин і не тягне за собою утруднень мо-

вного порядку. 

В загальному ж, утворення медичної терміно-

логії в англійській мові представлено такими спо-

собами: 

 афіксація як найпоширеніший спосіб фор-

мування термінології. Приклад: instability, 

extraarticular; 

 створення фразових термінів, або терміно-

логічних словосполучень. Приклад: uterine blood 

flow; 

 словоскладання. Приклад: angiography; 

 компресія. Приклад: IRDS – infant 

respiratory distress syndrome. 

Поява термінології не є хаотично. Вона підпо-

рядковується ряду правил та стандартів, які вико-

ристовуються у всьому світі. Опанування даних 

стандартів, правил та класифікаційних особливос-

тей дає можливість майбутньому лікареві розуміти 

значення терміну навіть без його словникового тру-

мачення. 

Для того, щоб визначити роль іншомовної лі-

карської термінології, розглянемо характеристику 

їх застосування. Це дозволить систематизувати ви-

користання термінології відповідно до цілей. 
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Таблиця 1 

Значення вивчення іншомовної лікарської термінології в загальній та професійно-орієнтованій мовній 

компетенції майбутнього лікаря 

Зміст хара-

ктеристики  

Прояв характеристики 

Загальна лікарська компетенція Професійно-орієнтована компетенція  

Комуніка-

тивна фун-

кція 

Можливість усного та письмового діа-

логу, монологу, дослідження міжнарод-

них медичних практик, вирішення кому-

нікативних завдань 

Готовність та здатність до проведення діалогів із 

спеціалістами інших країн, що стосуються профе-

сійного консультування та вирішення проблем в 

професійному середовищі 

Інформати-

вна 

Отримання, сприйняття, зберігання та 

відтворення інформації 

Готовність та здатність до отримання, сприйняття, 

зберігання та відтворення професійно-орієнтова-

ної інформації 

Словни-

ково-логі-

чне мис-

лення 

Знання та вміння логічного мислення, що 

дозволяє опрацьовувати медичну інфор-

мацію 

Готовність застосовувати формально-логічне мис-

лення та навики роботи з діалектичними категорі-

ями при роботі, вирішення завдань іноземною мо-

вою 

Уніфікація 

Вміння подавати та розуміти інформацію 

спеціалістами різних країн та різних на-

прямів медицини 

Готовність повного розуміння теми комуніка-

ційних процесів, що відбуваються з метою обміну 

професійним досвідом 

Профе-

сійна оріє-

нтація 

Органічне використання для формування 

професійних компетенцій 
Засіб формування професійних компетенцій 

Джерело: розроблено автором 

 

Комунікативна функція 
Лікарська термінологія, на думку більшості 

дослідників, відіграє важливу роль у професійних 

комунікаціях медичного персоналу. Вона є джере-

лом отримання інформації, її інтерпретації та розу-

міння, збереження, накопичення, передачі, а також 

основним засобом, який дозволяє опанувати меди-

чну спеціальність. Сучасна медична термінологія є 

результатом тривалої еволюції світової медицина, 

значення якої для вирішення нагальних проблем 

людства, пов’язаних із здоров’ям, самопочуттям, 

смертністю, народжуваністю з часом лише зростає 

[11, с. 8]. 

Хоча прийнято вважати, що мовою медицини 

є латинська мова, все ж таки для того, щоб меди-

цина мала практичне поширення, використовується 

англійська мова, як основна міжнародна мова, що 

використовується у медицині. Запозичення з класи-

чних мов адаптуються в англійській мові та оформ-

ляються за правилами англійської орфографії та 

граматики, а запозичення з інших мов у деяких ви-

падках зберігають графічну форму споконвічної 

мови (французька, іспанська, іноді німецька), в ін-

ших випадках запозичення частково адаптуються в 

англійській мові (німецька, італійська). Базування 

англійської медичної термінології на двох класич-

них джерелах (давньогрецькій та латинській) ви-

значило її формально-смислову гетерогенність. Од-

нак національна англійська термінологія будується 

також і на матеріалі живої природної мови, тому 

вона відображає властиві йому національні особли-

вості. У зв'язку з цим, усередині англійської термі-

носистеми посилюється процес перетину та взаємо-

дії національних та класичних засобів терміноутво-

рення. 

Інформативна функція 

На сьогодні фахівці формування іншомовної 

лікарської термінології виділяють три основні 

групи термінів: 

1. терміни анатомічної та гістологічної номе-

нклатури; 

2. клінічна термінологія; 

3. фармацевтична термінологія. 

Науковці вважають, що якщо клінічна термі-

нологія зустрічається найчастіше як в медичній 

практиці, так і в процесі підготовки молодих спеці-

алістів медиків у вітчизняних вишах [7, с. 11]. При 

цьому походження слів клінічної термінології дав-

ньогрецьке, однак в анатомічній та гістологічній те-

рмінології слова переважно мають латинське похо-

дження. Іноземне походження мають і назви меди-

чних дисциплін: терапія, психіатрія, хірургія, 

педіатрія, назви яких сформовані історично. Осно-

вною властивістю клінічної термінології є її систе-

мне формування. Для того, щоб підібрати прави-

льне слово, використовується чіткий порядок коре-

нів, префіксів та суфіксів, які позначають рід 

поняття та його приналежність до певних класифі-

каційних ознак. 

Словниково-логічне мислення 

Нові форми утворюються в медичній анг-

лійській мові також шляхом абревіації (ENT < еаr, 

nose, throat; GYN < gynaecology; IМ < intramuscular; 

HТN < hypertension) та акронімії (роssum < patient- 

operated sensing/selector mechanism; viроtа < 

vasoactive. 

Як компоненти утворення термінів в анг-

лійській медичній лексиці використовуються також 

і символи (В cells, vitamin К). Значна кількість ме-

дичних термінів є запозичення з інших національ-

них мов, що, як було зазначено вище, характерно 

для всієї науково-технічної термінології. 
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Такий підхід до вивчення термінології дозво-

ляє легко розібратися не тільки в поставлених діаг-

нозах, однак і зрозуміти, які лікарські засоби найбі-

льше підходять до певної групи захворювань. Сло-

вниково-логічне мислення дозволяє опанувати 

фармацевтичну термінологію. Для того, щоб фар-

мацевтична термінологія могла використовуватися 

по всьому світу однаково, міжнародна організація 

охорони здоров’я сформувала основи побудови 

міжнародної медичної мови. В більшості країн 

світу для того, щоб виписати рецепт, використову-

ється латинська мова. Окрім того, останнім часом 

розробляються рекомендації та правила щодо скла-

дання міжнародних патентованих назв лікарських 

рослин. То же для того, щоб виписати рецепт на 

ліки, зазначається не конкретна комерційна назва 

препарату, а його основний складовий. Для того, 

щоб майбутній лікар міг оволодіти основами скла-

дання рецептів, йому потрібно оволодіти 800 сло-

вами, які з використанням словотворних правил мо-

жуть суттєво розширити словник. 

Слід зазначити, що досить часто в медичних 

текстах, окрім термінології використовуються ме-

тафори. Серед метафоричних термінів виділя-

ються: 

1) терміни-гібриди: латино-англійські, греко-

англійські, англо-латинські та англо-грецькі; 

2) асимільовані запозичення із класичних 

мов: латино-латинські, греко-грецькі, греко- латин-

ські, латино-грецькі; 

3) запозичення з інших мов: французької, ні-

мецької, іспанської, італійської та інші. 

Уніфікація 

Досліджуючи сучасних стан фахової медичної 

термінології, вітчизняні науковці О. Самолисова та 

А. Ніколаєва стверджують, що «фахова медична те-

рмінологія повинна бути не тільки уніфікованою, 

однак і доведеною до такого стану, який передбачає 

використання найменших зусиль для її розуміння 

та інтерпретації. Незважаючи на те, що деякі науко-

вці допускають синонімічне використання вітчиз-

няних термінів, для багатьох лікарів-практиків це 

стає перешкодою у спілкуванні та професійному 

розмінні, а тому вивчення і оперування іншомов-

ною лікарською термінологією дозволяє уніфіку-

вати інформацію та зробити її доступною для всіх 

користувачів [8, с. 108]. Отже, хоча медичне термі-

нотворення є спільною справою медиків та мовоз-

навців, формування нових словників хоча і повинно 

відбуватися відповідно до історії походження по-

няття чи слова, проте не повинно суперечити між-

народним стандартам медичної термінології, і тим 

більше не повинно стати причиною виникнення не-

порозумінь серед медиків. 

Професійна орієнтація 

Паралельно з медичною професійною терміно-

логією варто знайомити студентів із широковжива-

ним медичним сленгом, який також є основою фо-

рмування загальної лікарської компетенції. Очеви-

дно, що медичному працівникові, не має знань 

сленгу медичного змісту, буде досить складно пра-

цювати із міжнародними колегами. У сучасному 

медичному практикумі формування термінології 

відзначається тенденція до використання розмов-

них англійських слів як позначення хірургічних ме-

тодів і патологічних діагнозів, так описи радіологі-

чних знахідок, картин крові та інших явищ, таких 

як: Chinese restaurant syndrome, keyhole surgery, 

silver fork fracture. Надзвичайно часто в медичній 

професійній мові використовуються метафори для 

опису явища шляхом порівняння його з добре відо-

мим предметом, наприклад: balloon sell, housemaid's 

knеe, Swiss cheese arrearanse. Однією з найбільш 

продуктивних сфер лексикону сучасної медицини є 

вживання епонімів, що пов'язано з потребою пере-

творення складних понять в один термін і необхід-

ністю позначення медичних феноменів, наприклад: 

Haversian canal, pouch of Douglas, Gasserian 

ganglion. 

Можна сказати, що вивчення особливостей ме-

дичного сленгу дозволить відчувати моральну і 

психологічну впевненість під час спілкування в ан-

гломовному колективі. Велика кількість прикладів 

медичного сленгу описується і в американській 

практиці вивчення медичної термінології. Врахову-

ючи насичення медицини різними сленговими тер-

мінами, студенти схильні до її спрощеного викори-

стання. Це зумовлюється в першу чергу тим, що ви-

користання іноземної мови само по собі створює 

незручності в комунікативних процесах, а тому для 

того, щоб спросити цю мову, студенти скорочують 

слова або спрощують їх. Наприклад: лікар – Doc, 

професійний лікар що не задумується над випис-

кою препаратів - Dr. Feelgood, акушер отримав іро-

нічну назву ловителя малютів - Вaby catcher, дуже 

активний хірург описується чорним гумором як лю-

битель помахати ножем - knife happy [13, с. 71].  
Найбільш складними для розуміння, а відпо-

відно і для перекладу в будь-якій мові, є медичні те-

рміни, до складу яких входять фразеологічні оди-

ниці – «роздільнооформлені поєднання слів з пере-

осмисленим значенням та стійкістю не нижчою за 

мінімальну на фразеологічному рівні» [6, с. 74]. 

Фразеологічні одиниці народжуються у мові і пере-

носяться в мову в міру їхньої популяризації. Такі 

висловлювання, будучи відображенням культури 

народу, його менталітету та способу мислення, ча-

сто не мають «прямих» еквівалентів або відповід-

ностей у рідній мові учнів. При перекладі медичної 

термінології студенти-медики не лише знайом-

ляться з новою мовленнєвою одиницею, а й отри-

мують певні лінгвокультурологічні знання, необ-

хідні для оволодіння іноземною мовою. 

Для того, щоб досягти максимальної ефектив-

ності комунікації, необхідно не тільки мати багатий 

словниковий запас і доречно використовувати ме-

дичну термінологію, але і правильно вимовляти 

слова, уникаючи помилок в акцентному оформ-

ленні слів і фраз. Досить часто учні вибирають не 

навчальні чи професійні словники, а розмовники чи 

словники з невеликою кількістю слів і значень, 

тому процес і результат перекладу обов'язково слід 

контролювати викладачем. 

Однак, визначивши значення оволодівання лі-

карською термінологію, першочерговим завданням 
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викладачів медичних предметів в українських ви-

шах залишається донесення значення вивчення лі-

карської термінології до студентів. Мотивація 

щодо удосконалення своїх кваліфікаційних навиків 

є різною для кожної людини. В цілому усі студенти 

вирізняються між собою за базовими здібностями, 

вихованням, умовами зростання, освітою, культу-

рою тощо. В таких умовах деякі студенти намага-

ються охопити як найбільше інформації, інші ж ста-

раються зупинити свою увагу тільки на тій термі-

нології, яка на їх думку є корисною, ще інші 

намагаються не витрачати часу на вивчення інозе-

мної термінології, вважаючи, що її завжди можна 

підглянути у відкритих джерелах інформації. Та-

ким чином, термінологія лікарського значення 

всіма студентами буде сприйматися по-різному. 

Викладачам закладів медичної освіти дуже важ-

ливо встановлювати правильні цілі перед студен-

там, які довозлять опанувати навчальний матеріал 

дисципліни та стимулюватимуть бажання вивчати, 

розширяти та удосконалювати професійну лексику. 

Для того, щоб цей процес був безболісним для сту-

дента, термінологія повинна пояснюватися та 

постійно використовуватися у процесі навчання, це 

дозволить сформувати базові навики серед студен-

тів та зменшити зусилля для засвоєння нової інфор-

мації. 

Психологічний момент мотивації дозволяє са-

мостверджуватися молодим спеціалістам, оскільки 

вони зможуть більш грамотно та професійно вигля-

дати в реальних практичних умовах роботи. Дуже 

важливо, щоб викладачі виділяли студентів, що 

прагнуть до самоствердження, оскільки з високою 

ймовірністю вони стануть наступним поколінням 

спеціалістів, що будуть покращувати медичне об-

слуговування в країні. Чималого значення має і 

впровадження у освітню практику нових термінів 

та медичних матеріалів, оскільки вони дозволяють 

здійснювати інноваційні підходи не тільки до нав-

чання, але і до медичної практики. 

Висновки 

На сьогоднішній день Україна разом із іншими 

країнами є учасницею міжнародної програми інте-

грації до Європи. В таких умовах підготовка майбу-

тніх лікарів є однією із важливих елементів, що фо-

рмують авторитет країни та медичних закладів 

освіти. Важливе значення в такій системі має вико-

ристання професійної термінології, оскільки вона 

використовується не тільки в комунікативних про-

цесах професійної орієнтації, однак і в загальній лі-

карській практиці. Використання іншомовної ліка-

рської термінології є питанням дискусійним. Одні 

дослідники схиляються до зменшення іншомовних 

слів в словниках вітчизняних лікарів, а інші ж, на-

впаки, термінологію медичного спрямування 

сприймають як інструмент уніфікації медицини та 

її міжнародного використання. Дуже важливо, щоб 

студенти медики розуміли значення використання 

іншомовної лікарської термінології. В статті виді-

лені наступні функції таких знань: це комунікати-

вна, інформаційна, словниково-логічна, уніфіко-

вана та професійно-орієнтована. Сучасний лікар 

повинен не тільки використовувати отримані 

знання у вітчизняному закладі вищої освіти, однак 

і накопичувати та примножувати їх із використан-

ням міжнародних медичних практик. В цьому кон-

тексті дуже правильно оволодіти не тільки базовим 

словником, однак і особливостями формування лі-

карської термінології, яка дозволяє розуміти зага-

льну характеристику слова навіть без її розшифру-

вання за допомогою медичного словника. То ж з ме-

тою підвищення конкурентоспроможності 

медичних закладів доцільно запроваджувати нові 

підходи до навчання, що базуються на удоскона-

ленні сприйняття медичної термінології, а також 

особливості її використання на практиці та в кому-

нікаціях медичного характеру. 

 

Список літератури: 

1. Гаврилина, И.С. Обучение иностранным 

языкам в медицинских вузах в современной Рос-

сии. Успехи современного естествознания. 2011. 

No12. С. 66. 

2. Гайда О. Національне та запозичене в су-

часній медичній термінології. Mатеріали IIІ 
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Abstract 
This article is devoted to some important problems of education. It is underlined that in modern society we 

observe really great changes in many fields: policy, economy, communication, international contacts etc. In such 

conditions the system of education can’t be the same as it was during the last one or two centuries. In response to 

the establishment of standardized and compulsory education alternative and after-school education grew up. These 

forms of education are especially popular in America. In the USA a variety of educational alternatives exist at the 

elementary, secondary and some other levels. Alternative and after-school education provide special educational 

conditions for the personal development of each pupil. The main features of these forms of education are analyzed. 

Анотація 

В статті розглядаються деякі важливі освітні проблеми. Підкреслюється, що в сучасному суспільстві 

спостерігаються значні зміни в багатьох сферах : політика, економіка, спілкування, міжнародні контакти. 

В цих умовах система освіти не може залишатися такою ж, якою була в попередні роки. Як відгук на 

стандартизовану обов’язкову освіту виникають і розвиваються нові форми освіти, зокрема альтернативна 

і позашкільна освіта. Особливо популярними вони стали в США, де існують різні освітні альтернативи. Ці 

форми освіти дають можливість для створення особливих освітніх умов, які забезпечують особистісний 

розвиток кожного учня. Їх основні особливості аналізуються в статті. 

 

Keywords: traditional education, alternative education, after-school education, personal development, USA. 

Ключові слова: традиційна освіта, альтернативна освіта, позашкільна освіта, особистісний розвиток, 

США. 

 

В сучасному суспільстві постійно відбува-

ються зміни (політичні, економічні, соціальні), 

тому цілком очевидно, що освіта не може залиша-

тися такою, як була, наприклад, 100 років тому. Як 

закономірний відгук на зміни в суспільстві виника-

ють нові форми і види освіти, серед яких останнім 

часом набула поширення альтернативна і по-

зашкільна освіта.Позашкільна і альтернативна 

освіта мають багато спільних ознак. Спільним для 

позашкільної та альтернативної освіти є те, що вони 

є складовими системи безперервної освіти і спря-

мовані на розвиток інтересів і здібностей, поглиб-

лення компетентності особистості, її самовдоскона-

лення. Різні аспекти позашкільної освіти висвітлю-

ються в працях вітчизняних учених (О. Биковська, 

В. Вербицький, Б. Кобзар, О. Лісовий, О. Литов-

ченко, А. Макаренко, Г. Попова, Г. Пустовіт, Т. Су-

щенко, С. Уварова та ін.). Особливо значний вклад 

у дослідження особливостей позашкільної освіти в 

США внесла О.Єгорова, основні результати якого 

відображені в дисертаційному дослідженні «Розви-

ток позашкільної освіти в Сполучених Штатах 

Америки» і використовувались нами в даній статті. 

Зокрема, О.Єгорова відзначає, що позашкільна 

освіта (англ. – after-school education) у Сполучених 

Штатах Америки пройшла довгий шлях «боротьби 

за ідентифікацію», впродовж якого цілі, завдання, 

форми та методи змінювалися залежно від держав-

ного замовлення, історичних і політичних умов, ви-

мог часу та потреб населення. 

Аналіз праць науковців США (Г.Вайс, М.Гар-

тман, П.Літл, Л.Реснік, Д.Рот та ін.) дає підстави 

стверджувати, що позашкільна освіта в США з са-

мого початку була громадською ініціативою, не 

пов’язаною зі школою. Згодом долучилася держава 

і, як результат, затвердження у Сполучених Шта-

тах Америки в 1965 р. Закону «Про початкову і 

середню освіту» (Elementary and Secondary 

Education Act (ESEA), що окреслило державну по-

літику у сфері освіти, зокрема позашкільної, її пра-

вові, соціально-економічні та інші засади. 

В американській освітній теорії і практиці 

щодо позашкільної освіти використовуються такі 

терміни і поняття, як: «позашкільна освіта» (англ. – 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-79-2-31-34


32 Norwegian Journal of development of the International Science No 79/2022 

after-school education); «освіта поза школою», 

«освіта поза шкільним часом» (англ. – out-of- school 

time (OST)); «позашкільна програма» (англ. – after-

school program (ASP), ОST program) [1]. 

Слід відзначити, що в Америці термін «позаш-

кільна освіта» зазвичай позначається як «after-

school education». Водночас, на сучасному етапі 

часто вживається термін «out-of-school time 

(OST)» (укр. – освіта поза школою, шкільним 

часом). 

Водночас, до позашкільної освіти у США від-

носять освітню діяльність, спрямовану на підви-

щення рівня освіти та освітньої мотивації учнів у 

позашкільний час; інтеграцію навчання і виховання 

дітей у школі, поза школою і в родині. Також аме-

риканська позашкільна освіта включає формування 

компетентностей, необхідних у житті у ХХІ сто-

літті; запобігання та профілактику негативних 

явищ серед дітей і молоді; виявлення, розкриття і 

розвиток потенціалу і талантів, якостей, громадян-

ської активності; соціалізацію в громаді дітей і мо-

лоді тощо. 

Нью-Йоркська державна мережа позашкільної 

освіти (New York State Afterschool Network 

(NYSAN) дає більш широке визначення позашкіль-

ної освіти і до неї відносить всі програми, що підт-

римують інтелектуальний, соціальний, емоційний і 

фізичний розвиток молоді поза межами традицій-

ного шкільного дня. 

Термін «позашкільна програма» у США вико-

ристовується у широкому та вузькому розумінні. 

Так, у широкому розумінні, позашкільна програма 

– це структура, що здійснює організацію і ре-

алізацію позашкільної освіти у час, вільний від за-

нять на основі проектів, заходів тощо. У вузькому 

розумінні, позашкільна програма – це навчальний 

документ, що передбачає набуття компетентностей 

учнів у позашкільній освіті, розвиток їх якостей, та-

лантів, інтересів. 

Аналізуючи терміни, якими у США познача-

ють «позашкільні програми», «позашкільну освіту» 

виявлено, що найбільш вживаними є «after- school 

program (ASP)» чи «ОST program». 

За визначенням Національного інституту поза-

шкілля (NIOST), позашкільні програми (англ. – 

OST program) – це програми широкого спектру за 

такими категоріями як догляд за учнем (англ. – 

school-age child care), позашкільні програми (англ. – 

after-school program) і діяльності, спрямовані на по-

зитивний розвиток дітей і молоді (англ. – positive 

youth development), що відбуваються перед школою, 

після школи, на вихідних, під час шкільних канікул. 

Термін «OST» взагалі розглядається Гарвадським 

проектом дослідження родини як ширший термін, 

що включає позашкільну програму (англ. – 

afterschool program (ASP)), літні програми, спорт, 

подовжене навчання (англ. – Extended Day / 

Learning або Expanded Day / Learning) та програми 

у бібліотеках, організаціях тощо. 

Таким чином, позашкільна освіта (англ. – after-

school education) у США передбачає освіту поза 

школою (англ. – OST), до якої належать позашкі-

льні програми (англ. – ASP чи ОST program), літні 

програми, спортивні заняття, подовжені заняття у 

школах, заходи, організована діяльність у центрах, 

музеях, бібліотеках, організаціях, релігійних уста-

новах, агенціях з молодіжного розвитку тощо. 

До основних категорій, що застосовуються у 

американській позашкільній освіті належать: поза-

шкільні програми, заходи, проекти, діяльність; до-

гляд, розвиток, академічна успішність; учні, діти, 

молодь; позаурочний час, позашкільний час; освіта 

поза школою, освіта поза шкільним часом, освіта 

поза стінами школи; державні, приватні, недержа-

вні, громадські установи, організації; центри, музеї, 

бібліотеки, парки; релігійні установи, агенції з мо-

лодіжного розвитку, лікувальні заклади тощо. 

Часто вживається термін «подовжений день / 

навчання» (англ. – Expanded Day / Learning), в ос-

нові якого підхід подовженого навчання (англ. – 

Extended Learning Approach). 

Встановлено, що термін «подовжений день / на-

вчання» (англ. – Extended Day / Learning) також має 

таку синонімічну назву як «Extra Academic Activity» 

(EAA) (укр. – додаткова навчальна діяльність). Та-

кож для позначення позашкільної освіти інколи за-

стосовується такий термін, як «еxtracurricular» (укр. 

– поза розкладом), що в Україні ототожнюється з 

поняттям «позакласна робота». Прикладом такої ді-

яльності можуть бути: навчальні клуби, спортивні 

гуртки (спортивна команда школи), шкільний ор-

кестр чи музичний гурт, шкільні ярмарки, учнів-

ське самоврядування, шкільна газета, дебатні ко-

манди, клуби з обговорення різних аспектів гро-

мади, такі клуби як Key Club, Quizbowl та ін. Варто 

відзначити, що від інших термінів «еxtracurricular» 

(поза розкладом) відрізняється тим, що означає до-

даткову діяльність до академічної програми, осві-

тні заходи, в яких беруть участь учні поза шкільною 

програмою в рамках і під керівництвом школи. По-

зашкільна діяльність у США також ще познача-

ється такими термінами і поняттями, як: «додаткові 

навчальні можливості» (англ. – Extra Learning 

Opportunities (ELOs)), «подовжені (розширені) нав-

чальні можливості» («Extended (Expanded) Learning 

Opportunities») та ін. Термін «подовжені (розши-

рені) навчальні можливості» (англ. – «Extended 

(Expanded) Learning Opportunities») застосовується 

як навчання, що проводиться переважно у стінах 

школи. 

Щодо напрямів позашкільної освіти, то за ви-

значенням Центру дослідження освіти студентів з 

груп ризику (Center for Research on the Education of 

Students Placed At Risk (CRESPAR)) її поділяють на: 

1) догляд за дитиною (англ. – day child care), 

проведення заходів культурного і рекреаційного ха-

рактеру (не академічні програми); 

2) позашкільна програма (англ. – after-

school program), академічні і рекреаційні профілі; 

3) програма подовженого дня у школі 

(англ. – extended-school day programs), пов’язана з 

навчальним планом. 

Класифікація Гарвадського проекту дослі-

дження родини (HFRP) подібна і вона поділяє поза-

шкільну освіту на: 

– програми молодіжного розвитку (англ. – 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quizbowl
http://www.csos.jhu.edu/crespar/
http://www.csos.jhu.edu/crespar/
http://www.csos.jhu.edu/crespar/
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youth development programs), спрямовані на соціалі-

зацію і здоровий розвиток; 

– догляд за дітьми шкільного віку (англ. – 

school age care); 

– позашкільні програми (англ. – afterschool 

programs) або додаткова освіта (англ. – 

supplementary education). 

Національний інститут освітніх наук (Institute 

of Education Sciences (IES)) до позашкільних про-

грам включає: 

– програми догляду за дитиною типу подов-

женого дня (англ. – extended day care programs); 

– програми академічного навчання / тьюторі-

нгу (англ. – academic instruction / tutoring programs) 

– додаткове навчання для учнів, які відстають, або 

поглиблене навчання для відмінників чи обдарова-

них дітей; 

– програми додаткових освітніх послуг 

(англ. – Supplemental Educational Services (SES)) 

для учнів шкіл, які відстають в рамках закону 

«Жодна дитина поза увагою» (No Child Left Be-

hind); 

– програми Громадських центрів навчання 

21-го століття (21st Community Learning Centres (21 

CCLCs)) [2]. 

Слід відмітити, що ряд американських науков-

ців, зокрема М. Гартнер (M. Gardner), Д. Рот (J. 

Roth) і Д. Брукс-Ган (J. Brooks-Gunn) встановили, 

що програми доцільно поділяти на: позашкільні 

програми (after-school); позакласні (extra-

curriculum); спеціалізовані програми (спортивні, 

музичні тощо). При цьому позашкільні програми, 

як вважають дослідники, повинні відповідати та-

ким критеріям: а) систематично діяти в післяурочний 

час впродовж цілого року; б) проходити під керівни-

цтвом дорослого; в) пропонувати більше як один на-

прям діяльності; г) залучати різних дітей і молодь [3]. 

Відображаючи тенденцію до інтеграції позаш-

кільних програм зі школою, позашкільні програми 

поділяють на програми у громаді (community-based) 

і програми у школі (англ. – school-based) [4]. 

Дослідники Д. Доббінс-Харпе (D. Dobbins-

Harper) і С. Бхат (S. Bhat) у Довіднику федеральних 

ресурсів молодіжних програм (Finding Funding: A 

Guide to Federal Sources for Youth Programs), дають 

таку класифікацію програм молодіжного розвитку: 

1) академічні / навчальні програми: мистецькі 

і культурні програми, допомога з покращенням ака-

демічної успішності, вивчення англійської мови, ро-

звиток навичок вирішення проблем; 

2) профорієнтаційні програми: стажування, 

програми з розвитку професійних якостей і навичок 

роботи; 

3) програми з розвитку лідерських навичок і 

залучення в життя громади: громадянська освіта, 

волонтерство, розвиток характеру; 

4) програми, спрямовані на здоровий спосіб 

життя і звички, попередження девіантної, або так 

званої «негативної» (negative) поведінки підлітків 

[5]. 

Варто відмітити, що позашкільні програми по-

діляються за такими галузями як: спорт; театральне 

чи музичне мистецтво; творчі майстерні: малю-

вання, гуртки, спрямовані на покращення академі-

чної успішності; профільні гуртки; туристичні та 

молодіжні об’єднання (скаутинг, клуби для хлопців 

і дівчат Америки) тощо. 

Отже, результат аналізу наукової літератури з 

питань позашкільної освіти, засвідчує, що позашкі-

льна освіта – це складова системи безперервної 

освіти, цілеспрямований процес і результат нав-

чання, виховання, розвитку і соціалізації особис-

тості у вільний час у позашкільних закладах та ін-

ших соціальних інституціях». 

Стосовно альтернативної освіти, то різні її ас-

пекти досліджується вітчизняними і зарубіжними 

вченими. Так, Р. Валеєва досліджувала досвід рефо-

рматорських шкіл Європи першої половини ХХ 

століття у контексті вивчення теорії й практики гу-

маністичного виховання. Реалізація теорії вільного 

виховання в практиці зарубіжних вільних шкіл ро-

зкрита в дослідженнях Є. Іванова. Розгляду теоре-

тичних і практичних підходів до реалізації ідей «но-

вої школи» за рубежем присвячені дослідження 

Н.Вейкшана, Н.Клячкіної. Розвиток альтернативної 

середньої освіти в США в другій половині ХХ сто-

ліття розглянула в дисертаційному дослідженні ук-

раїнська дослідниця І. Вєтрова. 

Серед зарубіжних джерел є низка досліджень, 

присвячених характеристиці альтернативної 

освіти, різних альтернативних систем. Роботи аме-

риканських авторів присвячені історії, аналізу сут-

ності, основних характеристик, змісту й методів 

альтернативної освіти в США (Р.І. Морлі 

(R.E.Morley), М.А. Рейвід (M.A. Raywid), С.Р. Аро-

нсон (S.R. Aronson), Р.Е. Бучарт (R.E. Butchart,), Б. 

Якобс (B. Jacobs) та ін. Особливо слід зазначити на-

уковий внесок М. Рейвід, яка запропонувала зага-

льну типологію альтернативної освіти [6]. 

Аналіз наукових праць [6-9] дає підстави розг-

лядати альтернативну освіту як педагогічну пара-

дигму в освітній практиці, орієнтовану на ство-

рення в спеціально організованому педагогічному 

середовищі умов для розвитку природжених влас-

тивостей дитини й надання їй повної волі для само-

реалізації; спрямовану на розширення суб'єкт-суб'-

єктних взаємин з метою прилучення дитини до со-

ціального досвіду у всіх сферах особистого й 

суспільного життя й забезпечення підготовки до 

свідомої активності й самостійної творчої діяльно-

сті в рамках тісного взаємозв'язку навчання й вихо-

вання з навколишнім світом. 

Провідною ідеєю альтернативної освіти є тве-

рдження, що школа повинна не стільки давати 

знання, скільки опікуватися розвитком у дітей 

уміння спостерігати, мислити й робити висновки, а 

також розбудовувати навички самоосвіти, вихову-

вати пізнавальні інтереси і здатності до самостійно-

сті. 

Альтернативна освіта передбачає: 

- варіативність і альтернативність освіти, що 

дає можливість відійти від традиційної однакової 

освітньої системи до різноманітності форм і шляхів 

одержання освіти; 

- відкритість освіти, внутрішню розкутість, що 
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демонструє звільнення від будь-яких догм; 

- плюралізм освіти, що перетворює альтерна-

тивну освіту з уніфікованої системи в різноманітну 

за цілями, змістом, організацією освітнього про-

цесу, педагогічними підходами і технологіями пе-

дагогічну систему; 

- самостійність освітніх установ у виборі стра-

тегії свого розвитку, цілей, змісту, організації й ме-

тодів роботи, включаючи юридичну й економічну 

самостійність; 

- право педагогів на творчість, на власний пе-

дагогічний стиль, на свободу вибору педагогічних 

технологій, підручників, навчальних посібників, 

методів оцінки діяльності учнів і т.д.; 

- право учнів на вибір профілю освіти, на нав-

чання за індивідуальними навчальними планами, на 

участь в управлінні даною освітньою установою. 

На основі аналізу наукових джерел у розвитку 

альтернативної освіти в США можна умовно визна-

чити кілька етапів становлення даної освітньої па-

радигми: 

- перший етап (кінець XVI – початок XIX ст.) - 

фрагментарний - існування в колоніальній Аме-

риці різних можливостей навчання (домашня 

освіта, приватні школи, парафіяльні школи), досту-

пні тільки для заможних громадян; 

- другий етап (30- 90 рр. XIX ст.) - уніфікований 

- створення масової загальноосвітньої школи, 

спроби введення уніфікованої системи освіти, пов'-

язаної з єдиною системою цінностей, властивих де-

мократичному політичному суспільству і стабіль-

ному конституційному устрою; 

- третій етап (кінець XIX ст. - початок XX ст.) 

– прогресивістсько- експериментальний - ство-

рення на противагу традиційному авторитарному 

освітньому процесу і традиційним закладам шкіль-

ної освіти експериментальних шкіл і нових дидак-

тичних систем (Ф. Паркер, Дж. Дьюї, К. Уошберн, 

В. X. Килпатрик, X. Рагг, Дж. С. Каунтс, B.X. Боуд 

та ін.) на основі ідей прогресивізму; 

- четвертий етап ( 70-і роки XX ст.) - пошуко-

вий - активний пошук альтернативних шляхів роз-

витку освіти США, виникнення поряд з доміную-

чими авторитарними загальноосвітніми масовими 

школами альтернативних можливостей навчання 

(вільні школи, що виникли на основі ліберальної гу-

маністичної філософії; альтернативні школи, які 

базувалися на консервативних релігійних і культу-

рних традиціях; школи змішаного типу); 

- п’ятий етап (90-і роки. ХХ ст.) - інноваційно-

реформаторський - визнання на законодавчому рі-

вні політики створення альтернатив у системі сере-

дньої освіти; широке розповсюдження альтернати-

вних шкіл для забезпечення якісною освітою етніч-

них меншин і невстигаючих у традиційній школі 

учнів; 

- шостий етап (кінець ХХ ст. - початок XXI ст.) 

- варіативний - активізація федеральної освітньої 

політики, орієнтація на ріст соціальної справедли-

вості в освіті; розвиток програм освітнього вибору, 

що приводять до поширення нових типів альтерна-

тивних шкіл (школи-магніти, чартерні школи, вау-

черні програми, домашнє навчання). 

При альтернативній освіті реалізуються прихо-

вані в дитині можливості й здатності до самоактуа-

лізації, оскільки в контексті освітніх доктрин у 

будь-якій альтернативній школі педагоги споконві-

чно встановлюють стосунки співробітництва, вияв-

ляючи до дітей повну довіру. Реально це означає, 

що вчителі не вчать (і навіть не виховують), а акту-

алізують і стимулюють прагнення дитини до свого 

розвитку, створюючи умови для її саморуху. У зв'я-

зку із цим, педагоги-гуманісти завжди намагаються 

створювати для кожної дитини будь-яку можли-

вість для ситуації успіху. 

Таким чином, альтернативна і позашкільна 

освіта відповідають новій парадигмі освіти «нав-

чання впродовж життя», яка передбачає «вклю-

чення» кожної людини в безперервний процес 

отримання знань, формування цінностей, відносин 

і компетенцій. Концепція навчання протягом усь-

ого життя виводить навчання з рамок інститу-

ційного простору, розширюючи при цьому можли-

вості отримання освіти. 

В сучасному суспільстві постійно відбува-

ються зміни (політичні, економічні, соціальні), 

тому цілком очевидно, що освіта не може залиша-

тися такою, як була, наприклад, 100 років тому. Як 

закономірний відгук на зміни в суспільстві виника-

ють нові форми і види освіти, серед яких останнім 

часом набула поширення альтернативна і позашкі-

льна освіта. 
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Abstract 

This article deals with the problem of children-migrants in the USA. It is underlined that America differs 

from average multicultural countries in a range of peculiarities, one of which is the fact that cultural interaction 

was not within an individual ethnos, but within immigrants – descendants of different countries, representatives 

of various cultures. On the territory of the country there live national minorities and as a result of constant mass 

immigration new ethno-cultural groups are formed. It is recognized that problem of immigrants is really urgent in 

American society. In this article special attention is paid to the questions of social and pedagogic work with chil-

dren-migrants. The main peculiarities of this work in summer camps are analyzed. 

Анотація 

В статті розглядаються проблеми дітей-мігрантів в США. Підкреслюється, що Америка відрізняється 

від інших багатонаціональних країн деякими особливостями. Однією з них є те, що ця країна утворена 

мігрантами, вихідцями з багатьох країн, представниками різних культур. Внаслідок постійної міграції на 

території країни проживає багато етнічно-культурних груп, які продовжують розширюватися. Визнається, 

що проблема мігрантів сьогодні дуже актуальна в американському суспільстві. В даній статті особлива 

увага звертається на питання соціально-педагогічної роботи з дітьми-мігрантами. Аналізуються особли-

вості цієї роботи в літніх таборах США. 
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Міграційні процеси набули з другої кінця XX 

ст. глобальних масштабів, охопивши всі конти-

ненти планети, соціальні верстви і групи суспіль-

ства, різні сфери суспільної життєдіяльності. 

Міграція стала одним з головних чинників соціаль-

ного перетворення і розвитку в усіх регіонах світу. 

Як наслідок, різко зросла соціально-психологічна 

напруженість, особливо в сфері міжетнічних відно-

син. Зауважимо, що серед мігрантів значна частина 

неповнолітніх, у яких виникає багато проблем, 

пов’язаних з міграцією, зокрема освітніх. Що сто-

сується України, тут більш відчутною є внутрішня 

міграція, як результат воєнних дій на сході країни. 

Міграція – від латинського «migratio» - пересе-

лення, переміщення населення, яке може відбува-

тися в межах однієї країни (внутрішня міграція) або 

з однієї країни в іншу (зовнішня міграція). Це 

складний за своєю природою, різноманітний за 

формами і наслідками соціальний процес, який ви-

магає детального, ретельного дослідження і є од-

ним з основних факторів, що впливають на стабіль-

ність суспільства. 

Країною мігрантів традиційно вважаються 

Сполучені Штати Америки, тому саме в цій країні 

накопичено значний досвід роботи з мігрантами, 

окремі ідеї якого можуть бути використані в 

Україні. 

Слід підкреслити, що для всієї історії розвитку 

США характерний постійний, невпинний потік 

іммігрантів. Міграційні процеси стали одним з 

найбільш значущих факторів формування амери-

канської державності на ранніх етапах її станов-

лення. У цей процес були залучені народи з різних 

країн і регіонів. Зауважимо, що в останні деся-

тиріччя поповнення населення США внаслідок 

міграції не припиняється. Проблема підтримки 
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мігрантів стає все більш актуальною у зв'язку з тим, 

що в 90-і роки число мігрантів у США потроїлося в 

порівнянні з 50-ми роками, при цьому кількість 

вихідців з Латинської й Центральної Америки, Азії 

досягла 80%. Процес міграції продовжується, проте, 

зауважимо, що а сьогоднішній день значна частина 

мігрантів прибуває з країн Східної Європи [1]. 

Аналіз наукової літератури (Дж.Бенкс, В.Мен-

ган, С.Морсі, С.Ніето, В.Паркер, К.Слітер, П.Хам-

мер та інші) свідчить, що міграція громадян з інших 

країн в США створює певні проблеми як для країни 

загалом, так і для самих мігрантів (політичні, еко-

номічні, освітні). 

Серед мігрантів значна кількість дітей і 

підлітків, які важко адаптуються в новому середо-

вищі. Міграційні процеси призводять до виник-

нення цілого комплексу проблем у дітей, які харак-

теризуються певною специфікою і які вимагають 

свого детального та невідкладного вирішення. Най-

важливішими серед них є: психологічні стреси, по-

в'язані з вимушеною зміною місця проживання 

(підлітки, в силу своєї залежності від дорослих, 

завжди є вимушеними мігрантами) і порушенням 

структури звичних культурно-комунікативних, ро-

динно-сімейних, природно-територіальних та ін-

ших зв'язків; криза ідентичності, неузгодженість в 

системі цінностей і соціальних норм; загальна неза-

доволеність різними сторонами життєдіяльності і 

самим собою; труднощі пристосування до вимог 

системи середньої, середньої спеціальної або вищої 

освіти; труднощі адаптації до нового середовища 

спілкування, і як наслідок нерідко виникнення 

стану відчуженості, тривожності, психічної 

напруги й агресивності, або, навпаки, депресії, 

підвищеної конфліктності та ін. 

Виявлено, що діти з родин мігрантів мають 

значно нижчі показники в навчанні у порівнянні з 

дітьми, які народилися в США, а їх батьки вже ба-

гато років проживають в цій країні. Про це свідчать 

спеціально проведені дослідження на замовлення 

Департаменту з охорони здоров'я, освіти і соціаль-

ного забезпечення. Ці діти належать до групи ри-

зику. 

Безперечно, особлива роль у подоланні труд-

нощів дітей-мігрантів належить школі. Вона є важ-

ливим полікультурним освітнім середовищем, де 

існує можливість створити сприятливі умови для 

забезпечення ефективності процесу соціально-пси-

хологічної адаптації дітей-мігрантів при організації 

відповідної допомоги та психологічної підтримки, 

яка може мати особистісну орієнтацію (робота пси-

холога з дітьми), а може відноситися до умов, в 

яких здійснюється життєдіяльність (навчально-ви-

ховна діяльність), і перш за все, до вдосконалення 

тієї спільноти і того середовища, де здійснюється 

безпосередня взаємодія суб'єктів освіти. 

Слід відзначити, що в США існує безліч різних 

освітніх програм для дітей-мігрантів, наприклад, 

«Головний старт» («Head Start»), передбачає 

відвідування педагогами родини, надання батькам 

допомоги й максимальне залучення їх у процес нав-

чання й виховання своїх дітей. Поряд із традицій-

ними, існує багато індивідуальних програм за інте-

ресами («Magnet schools»), які можна відвідувати 

після занять в основній школі. Апробовані й «чар-

терні школи» («Charter's school»), що передбачають 

безкоштовне навчання за авторськими програмами. 

Є індивідуальні програми для учнів-мігрантів, 

названі «другим шансом» («Second Chance 

programs») для тих, кому важко вчитися. 

Важлива роль в соціально-педагогічній роботі 

з дітьми-мігрантами належить літнім заміським та-

борам, частина з яких працює не тільки літом, але й 

впродовж року [2; 3]. Цінність таких таборів в тому, 

що діти-мігранти та інші діти групи ризику не від-

чувають тут негативного ставлення до себе од-

нокласників і вчителів, мають змогу підвищити 

свою самооцінку, розвинути творчий потенціал, 

оскільки активно залучаються до різних видів 

діяльності, де можуть проявити свої здібності. 

Корекція поведінки проблемних дітей і 

підлітків в умовах літніх заміських таборів містить 

комплекс психолого-педагогічних, медичних за-

ходів, спрямованих на корекцію, реабілітацію, ком-

пенсацію втрачених або серйозно порушених пси-

хофізичних функцій дитини. 

Пріоритетний напрямок виховних заходів 

визначається, виходячи із психофізіологічних особ-

ливостей, стану здоров'я, рівня розвитку учасників 

програм. Соціально-педагогічна робота з дітьми і 

підлітками в умовах літніх таборів здійснюється 

шляхом: організації продуктивного дозвілля; ство-

рення здорового середовища, сприятливої атмо-

сфери, які сприяють моральному й фізичному оздо-

ровленню дитини; виявлення, прийняття й викори-

стання тих позитивних якостей і цінностей, які вже 

закладені в дитині. 

Значна увага в літніх таборах приділяється 

оздоровчій діяльності, що надає підліткам можли-

вості для зміцнення здоров'я й поліпшення їх фізич-

ного стану. Цьому сприяє щоденне проведення 

низки колективних оздоровчих заходів: дотримання 

режиму дня й харчування, санітарно-гігієнічних 

норм; заняття різними видами спорту, спортивні зма-

гання, загартовування, виконання фізичної праці. 

Особливий акцент ставиться на «подоланні труд-

нощів життя». Потрапляючи в нові життєві умови, 

що значно відрізняються від повсякденного життя 

вдома й у школі, діти зустрічаються з різними но-

вими ситуаціями: від виконання щоденних обов'яз-

ків (готування їжі, прибирання) до пізнання способу 

спільного проживання в групі однолітків, фактична 

реалізація яких можлива тільки в умовах заміського 

дитячого табору. Табори покликані компенсувати 

недостатнє здійснення деяких функцій школи: 

зміцнення здоров'я підлітків, розвиток їх емоційної 

сфери, розуміння ними «елементарних процесів» 

життя на природі, формування активної життєвої 

позиції, естетичний розвиток особистості, її духов-

ний ріст, і розв'язати цілий комплекс освітніх зав-

дань, пов'язаних з розвитком допитливості в молодих 

людей, стимулюванням і підвищенням творчих і 

пізнавальних інтересів неповнолітніх, розширенням 

їх світогляду, соціальною адаптацією тощо [4]. 
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Ефективний розв'язок цих завдань забезпе-

чується створенням своєрідних умов організації 

освітньої і оздоровчої діяльності дітей у таборі: 

постійне спілкування, близькість до природи; прожи-

вання в малій групі однолітків; існування різних 

тимчасових дитячих різновікових колективів; яс-

краві форми соціальних переживань, відмінні від 

шкільних; нерегламентоване, демократичне спілку-

вання, не пов'язане з визначеними заняттями; ор-

ганізація додаткового неформального особистого 

спілкування між дітьми й дорослими, що є засобом 

передачі соціально-культурного досвіду; ма-

теріально-ресурсне забезпечення. 

Заміський табір створює необхідні умови для ак-

тивізації творчих можливостей дітей і підлітків у різ-

них видах діяльності, в результаті чого підвищується 

їхня творча активність, ініціативність, формуються по-

зитивні риси характеру [5]. Проявляючи ініціативу й 

творчість, вони успішно справляються із завданнями й 

самостверджуються в позиції своєї «корисності» для ін-

ших людей, суспільства, переключають свою енергію на 

корисні справи. 

Виховання в умовах заміських таборів США 

органічно поєднується з навчанням. Із процесом 

розширення табірного руху, спрямованого на ро-

боту з дітьми групи ризику, освітні цінності займа-

ють все більше місце в розробці програм відпо-

чинку. В програму для дітей різних вікових груп 

поступово включаються такі предмети, як образо-

творче мистецтво й ремесла, музика й танці. Це по-

в'язано з тим, що зміст традиційної шкільної про-

грами сконцентрований на викладанні в школі ос-

новних предметів (читання, писання, математика, 

англійська граматика). У той час, як реалізація ін-

новаційних освітніх програм в умовах заміського 

табору дає можливість учителеві-вожатому стиму-

лювати й розбудовувати творчий потенціал та інте-

реси дітей групи ризику в галузі мистецтва, живо-

пису, культури, фізкультури й спорту [6, с.18-21]. 

Основні принципи організації освітньої і ви-

ховної діяльності в заміських таборах, а також їх 

форми і методи визначаються завданнями й пер-

спективами розвитку підростаючого покоління, 

соціально незахищених, дезадаптованих дітей, 

дітей-мігрантів. Американські педагоги (М. Левіт, 

Ч. Келлер, А.А. Беллак, Дж. Крейджер) пропагують 

програму, в основу якої покладені так звані «ши-

рокі поля», що представляють собою інтегрований 

комплекс знань із різних галузей науки, елементів 

культури й практичної діяльності. Такий підхід доз-

воляє досягти двох важливих цілей освіти: навчити 

вміння жити в сучасному суспільстві (читати га-

зету, дотримувати балансу в чековій книжці, готу-

вати обід, робити розумні покупки, платити пода-

ток, осмислено голосувати, виховувати дітей, пра-

вильно користуватися природою, вирішувати 

життєво важливі проблеми, формулювати суд-

ження; допомогти індивідові реалізувати особисті 

цілі в навчанні. 

Слід відзначити, що реалізації програм розви-

ваючого навчання в умовах табору сприяє інно-

ваційна модель навчального процесу, розроблена 

на основі філософських і педагогічних ідей відо-

мого американського вченого Д. Дьюї [7], і викори-

стана при організації освітньої діяльності проблем-

них підлітків в умовах заміських таборів. 

Характерними рисами цієї моделі є: 

- реальність навчального матеріалу, що пе-

редбачає вивчення світу, який постійно змінюється 

і збагачується, речей підлітка, які його оточують, з 

якими вихованець взаємодіє щодня, предмети і 

явища, які він може безпосередньо спостерігати, 

вивчати, перетворювати, що мають для нього прак-

тичне значення; 

- цілісність навчального процесу передбачає 

об'єднання в пізнавальній діяльності дитини її роз-

умових, емоційно-вольових, фізичних сил і здатно-

стей. Найбільш ефективному здійсненню розумо-

вого процесу сприяє залучення дитиною в процесі 

пізнання основних інструментів розвитку практич-

ної спрямованості інтелекту (руки, ноги, очі, що дає 

основу емпіричного знання, і опирається, насампе-

ред, на чуттєве пізнання); 

- навчання за допомогою дій. Для найбільш 

успішної реалізації цілісного характеру пізнаваль-

ної діяльності й всебічного розвитку дитини в 

освітні програми заміських таборів включені про-

екти, що надають учням можливість здійснення 

предметно-практичної діяльності, у процесі якої 

підліток спостерігає, осмислює, систематизує 

низку фактів, що становлять фундамент сприй-

няття, умовивисновків, суджень для самостійної 

практичної роботи творчого характеру; 

- проблемність у навчанні має принципове 

значення в розвитку самостійного й критичного ми-

слення підлітків. Процес навчання в реальних ситу-

аціях дозволяє учням самостійно приймати 

рішення, вести пошук компромісних розв'язків у 

виникаючих життєвих ситуаціях. Згідно з основ-

ними ідеями освітньої філософії Д. Дьюї, осо-

бистість здатна мобілізовувати розумові сили й ви-

робляти вміння приймати самостійні рішення, 

зустрічаючись із певною проблемою. Реалізація 

освітнього процесу в умовах заміського табору 

спрямована на формування цих умінь шляхом про-

блемного навчання; 

- ігрова діяльність дітей визнана провідним 

чинником навчально-виховного процесу. За допо-

могою різних видів ігрової діяльності (рухливі, ро-

льові ігри-спілкування, драматизація) діти різних 

вікових груп пізнають навколишній світ, звільняю-

чись від формальних знань, поринаючи тим самим 

у ситуації природного пошуку й відкриття. 

Виховна робота в таборах базується на специ-

фічних педагогічних принципах. Це, зокрема, прин-

цип домінування вільного навколишнього середо-

вища («liberatory environment») у вихованні 

підлітка з відхиленнями у поведінці. Таке середо-

вище представляє собою модель освітнього вихов-

ного середовища, в якому вихователі і учні 

працюють спільно над досягненням певних цілей, 

виконанням завдань на основі відносин взаємопо-

ваги, рівноправності, толерантності. Перебування 

підлітків в умовах вільного навколишнього середо-
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вища дає йому можливість досягти внутрішньої ав-

тономії, навчитися позитивно взаємодіяти із 

зовнішнім світом. 

Інший принцип «ко-інтенції» («co-intention») 

поглиблює зміст попереднього принципу, передба-

чає спільну рівноправну діяльність педагога і вихо-

ванця, в основі якої – саморефлексія, продуктивний 

діалог, позитивне перетворення себе самого і нав-

колишньої дійсності. 

Викликає інтерес принцип «приналежності» 

(«belonging»), який поширений в культурах 

індіанців США. Центральна його ідея – сприймання 

будь-якої дитини як найвищої цінності, яка нале-

жить не тільки конкретній родині, але й племені, 

всьому народу. Використання цього принципу у ви-

ховній роботі розвиває в дитини відчуття захище-

ності, власної значимості і необхідності, впевне-

ності у своїх силах, підвищує її самооцінку, допо-

магає долати негативні риси характеру. 

Вищезгадані принципи тісно зв’язані з прин-

ципом гуманізму, який передбачає повагу до особи-

стості дитини у поєднанні з вимогливістю до неї, 

здійснює регулятивну функцію у відносинах педа-

гогів і вихованців, вибудовуючи їх на взаємній по-

вазі, довірливості, доброзичливості, співробіт-

ництві. 

Для роботи в заміських таборах запрошуються 

переважно студенти й випускники вищих педа-

гогічних навчальних закладів, в першу чергу, май-

бутні психологи, педагоги, соціальні працівники, 

представники різних країн світу, що мають певний 

досвід роботи в освітніх установах із соціально не-

захищеними підлітками. 

США – одна з найбільших багатонаціональних 

країн світу, тому велике значення надається залу-

ченню поліетнічного персоналу до роботи з дітьми 

групи ризику, що є важливим елементом у загаль-

ній табірній програмі полікультурного виховання. 

Причому, мається на увазі залучення до роботи не 

тільки представників різних етнічних спільнот, але 

й зарубіжних вихователів. Вожаті-іноземці в період 

взаємодії, спільного проживання з дітьми, 

постійного спілкування з ними мають можливість 

розповісти дітям про свою країну, про її гео-

графічне положення, політичний лад; ознайомити 

із традиціями й звичаями, культурними й ду-

ховними цінностями своєї націй. Усе це сприяє роз-

ширенню світогляду підлітка, формуванню в нього 

адекватного ставлення до представників інших 

національностей й розвитку навичок спілкування з 

ними. 

Отже, поява широкої мережі дитячих замісь-

ких таборів, орієнтованих на цілеспрямовану 

соціально-педагогічну, профілактичну виховну ро-

боту з дітьми групи ризику, в тому числі дітьми-

мігрантами, дає можливість вирішити низку про-

блем, пов’язаних з формуванням у даної категорії 

неповнолітніх позитивної мотивації життєдіяль-

ності, професійно-особистісним самовизначенням, 

підвищенням загальної культури, стимулюванням 

розвитку соціально і морально значимих цінностей. 

Сьогодні заміські табори в США є повноцін-

ною складовою системи освіти. Вони дають мож-

ливість дітям не тільки зміцнити своє здоров’я, але 

й долучитися до цінного соціального досвіду, ово-

лодіти навичками життя в колективі, здійснити по-

вноцінну реалізацію творчого потенціалу. 
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Abstract 
This article is devoted to the analysis, systematization, generalization of the results of study of British educa-

tional system. The purpose of this thesis is to reveal the essence of the educational values  in the UK and the ways 

of their implementation. The program «Spiritual, Moral, Social and Cultural development» (SMSC) is discussed. 

It is underlined that the values of the British educational system ensure the successful socialization of pupils in 

modern society and develop their spiritual, moral and cultural potential. 

Анотація 

Стаття присвячена аналізу, систематизації, узагальненню результатів вивчення британської системи 

освіти. Метою статті є виявлення і розкриття змісту основних освітніх цінностей Великої Британії і шляхів 

їх впровадження в навчальних закладах. Проаналізована програма «Духовний, моральний, соціальний і 

культурний розвиток». Підкреслюється, що цінності британської освітньої системи забезпечують успішну 

соціалізацію учнів у сучасному суспільстві, розвивають їх духовний, моральний, культурний потенціал. 
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На початку XXI століття перед світовим спів-

товариством постали численні кризові явища, які 

дестабілізують політичну, економічну й соціальну 

обстановку в багатьох країнах, підривають єдність 

і згуртованість націй, сприяють соціальному 

розшаруванню суспільства, посиленню неконтро-

льованої міграції. Втрачаються такі цінності, як 

громадянськість, віра, добро, милосердя, мають 

місце прояви етноцентризму, релігійного екс-

тремізму, насильства, агресії, жорстокості, теро-

ризму і геноциду. 

В цих умовах зростає відповідальність освітніх 

закладів за формування підростаючого покоління, 

одним із першочергових завдань яких є виховання 

моральної особистості, яка прагне зберігати й 

примножувати всі матеріальні й духовні багатства 

нації, накопичені попередніми поколіннями, готова 

відповідати за сьогодення й майбутнє своєї країни. 

Різні аспекти ціннісних орієнтацій сучасної си-

стеми освіти досліджуються вітчизняними вче-

ними: В.Зелюк, Л.Назаренко, В.Сидоренко, С.Тере-

пищий, С.Чирчик та ін. 

Важливим у цьому плані вважаємо вивчення 

досвіду Великої Британії, освіта якої є прикладом 

системи навчання й виховання, де успішно реалізу-

ються національні ціннісні орієнтири через 

ціннісне виховання. Під ціннісними орієнтирами 

освіти в науково-педагогічній британській літера-

турі розуміють значимі для особистості й суспіль-

ства вектори, які визначають напрямок, стратегію й 

тактику розвитку системи освіти. Ціннісне вихо-

вання (values-based education) – це практико-орієн-

тована діяльність, що проявляється не тільки в 

трансляції ціннісного загальнолюдського досвіду 

молодому поколінню й формуванні позитивного 

освітнього середовища, але й розвитку здатності 

тих, хто навчається, усвідомлено й самостійно 

вибирати моральні ідеали й керуватися ними в 

житті. 

Аналіз праць провідних британських учених 

(М. Дж. Тейлор (M. J. Taylor), Дж. М. Хелстед (J. M. 

Halstead), Дж. Стівенсон (J. Stephenson), Н.Гоукс 

(N. Hawkes) і сучасних британських державних до-

кументів і програм у сфері освіти («Соціальні й 
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емоційні аспекти навчання» (2010), «Релігійне ви-

ховання в англійських школах» (2010), «Закон про 

рівність» (2010), «Духовний, моральний, соціаль-

ний і культурний розвиток особистості» (2011), 

«Впровадження фундаментальних британських 

цінностей у рамках програми з духовного, мораль-

ного, соціального й культурного розвитку учнів у 

школах» (2014) та ін.) дає підстави стверджувати, 

що національним ціннісними орієнтирами в країні 

надається велика увага. 

У Великій Британії ціннісний орієнтир 

«аксіологічна спрямованість освіти» виражається в 

обов'язковій реалізації ціннісного виховання в си-

стемі виховання країни. Ця практико-орієнтована 

діяльність пронизує кожний щабель навчання і ви-

ховання, будучи важливою складовою освітнього 

процесу в цілому. 

Слід підкреслити, що саме в XXI столітті у Ве-

ликій Британії значно актуалізується проблема 

формування ціннісних орієнтирів у підростаючого 

покоління, що зумовило визначення державного 

курсу на пріоритетність аксіологічного компоненту 

змісту освіти. У документі для учнів початкової та 

середньої ланки «Забезпечення духовного, мораль-

ного, соціального і культурного розвитку учнів і 

його оцінювання» (Promoting and evaluating pupils' 

spiritual, moral, social and cultural development), 

опублікованому Комітетом зі стандартів у сфері 

освіти (Office for Standards in Education - OFSTED) 

в 2004 році, зазначалося, що розвиток духовно-мо-

ральної та інтелектуально-розвиненої особистості 

британця, який шанує свою країну і традиції, гото-

вий жити і самостійно розвиватися в сучасних умо-

вах, вміє співчувати і співпереживати ближньому, а 

також нести відповідальність за свої дії і вчинки, є 

пріоритетним в сучасному суспільстві, що характе-

ризується швидким темпом розвитку інформацій-

них технологій, з одного боку, і різким падінням 

моральності суспільства, духовної стагнації та 

інертності, з іншого боку. Саме програма духов-

ного, морального, соціального і культурного ста-

новлення особистості (Spiritual, Moral, Social and 

Cultural development - SMSC), включена в освітній 

процес шкіл на початковому і середньому етапі нав-

чання, здатна підготувати дитину до дорослого 

життя, не тільки забезпечивши її певним набором 

знань про навколишню дійсності, але й сфор-

мувавши її стиль поведінки і спосіб мислення на ос-

нові загальнолюдських цінностей. 

Термін «SMSC» є комплексним поняттям, що 

включає чотири основних складових: духовний 

(spiritual development), моральний (moral 

development), соціальний (social development) і 

культурний розвиток (cultural development) шко-

лярів. Для реалізації такого особистісного розвитку 

учнів необхідно чітко розуміти, що включено в 

зміст кожного з цих понять. У звіті про 

функціонування Національного навчального плану 

від 28 листопада 2011 року сформульовані основні 

положення, що характеризують духовний, мораль-

ний, соціальний і культурний розвиток школярів 

(Spiritual, moral, social and cultural development: 

review of the National Curriculum, 2011) [1]. Так, ду-

ховний розвиток спрямовано на формування у 

підростаючого покоління почуття власної гідності 

та цілеспрямованості, осмислення свого унікаль-

ного життєвого потенціалу, аналіз сильних і слаб-

ких сторін особистості, а також прагнення до са-

мовдосконалення. Поступово, в міру дорослішання, 

школяр повинен самостійно виробити ціннісні 

орієнтири своєї діяльності, що визначають чуттєво-

емоційне ставлення індивіда до навколишнього 

дійсності. 

Моральний розвиток, у свою чергу, поклика-

ний визначити рівень розуміння учнями різниці 

між добром і злом, чесністю і брехнею, любов'ю і 

ненавистю, а також орієнтувати їх на справжні мо-

ральні ідеали і цінності: турботу про ближнього, 

доброзичливе ставлення до оточуючих, благо-

дійність, порядність та ін. Аналізуючи свої вчинки, 

школярі повинні замислюватися про наслідки своїх 

дій, а також вчитися прощати себе та інших людей. 

Формування таких якостей особистості необхідно 

для прийняття відповідальних моральних рішень, 

які згодом стають ціннісними життєвими орієнти-

рами. Головною метою соціального розвитку є ви-

ховання в учнів почуття відповідальності за право 

бути частиною суспільства (місцевого, національ-

ного і глобального), формування здатності добро-

зичливо ставитися до оточуючих людей, готовності 

працювати задля загального блага. Культурний ро-

звиток підростаючого покоління передбачає пере-

дачу культурної спадщини країни, її цінностей і 

традицій; сприяє включенню учнів в естетичне се-

редовище, яке породжує у них сприйняття прекрас-

ного і вміння демонструвати свою творчість. Шко-

лярі повинні навчитися поважати національне і 

культурне багатство, берегти його і всіляко попов-

нювати, не забуваючи при цьому про дбайливе 

ставлення до культурних надбань інших народів 

(Spiritual, moral, social and cultural development: 

review of the National Curriculum, 2011) [1]. 

Слід підкреслити, що у Великій Британії 

ціннісне виховання підростаючого покоління через 

програми духовного, морального, соціального і 

культурного розвитку учнів (SMSC), безсумнівно, є 

пріоритетним завданням освітнього процесу на по-

чатковому і середньому ступенях навчання. Більш 

того, Міністерство освіти країни вирішило визна-

чити, які саме цінності необхідно виховувати у 

школярів в першу чергу, випустивши в 2014 році 

документ під назвою «Впровадження фундамен-

тальних британських цінностей в школах в рамках 

програм з духовного, морального, соціального і 

культурного розвитку учнів» (Promoting 

fundamental British values as part of SMSC in schools) 

[2]. Фундаментальні британські цінності охоплю-

ють такі поняття, як: демократія, верховенство за-

кону, свобода особистості, повага і толерантність 

до інших релігій і національностей. У документі 

представлені основні функції шкіл, які повинні: 

- надати учням можливості розвивати свою са-

мосвідомість і самопізнання, підвищувати само-

оцінку і впевненість в собі; 
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- вчити школярів відрізняти правильне від не-

правильного, поважати цивільне і кримінальне за-

конодавство Великобританії; 

- сприяти оволодінню дітьми в ціннісному кон-

тексті глибоких знань із загальноосвітніх пред-

метів; 

- виховувати толерантність і забезпечувати 

гармонію між різними культурними традиціями, 

дозволяючи учням отримувати високу оцінку і по-

вагу з боку своїх однолітків незалежно від їх націо-

нальної приналежності; 

- заохочувати в учнях повагу до демократії, 

громадянськості і верховенства законодавчої влади 

Великої Британії [2, c.5]. 

Для реалізації такого ціннісного компонента 

виховання, як духовно-моральне самовизначення 

школярів та розвиток у них почуття толерантності 

до інших релігій і віросповідань, в навчальному 

плані британської початкової і середньої шкіл пе-

редбачений окремий предмет – релігійне вихо-

вання. Дітям надана можливість не тільки знайоми-

тися з традиціями різних конфесій, але й відвіду-

вати їх місця богослужіння і брати участь в 

релігійних святах. Будучи обов'язковою навчальної 

дисципліною, релігійне виховання з початкової 

ланки освітньої системи проходить через всі етапи 

навчання, формуючи у школярів стійку моральну 

свідомість і релігійність, що з незапам'ятних часів 

також є британським ціннісним орієнтиром. 

Слід зазначити, що сформована світова 

практика відносно необхідності включення 

релігійної освіти в шкільне навчання неоднозначна. 

У сучасних умовах питання необхідності фор-

мування рекомендацій для початкової освіти в 

сфері релігійного навчання продовжує залишатися 

дискусійноюю. Переваги навчання з питань, пов'я-

заних з релігією, полягають у тому, що учні здобу-

вають знання, що дозволяє їм свідомо робити мо-

ральний вибір, визначати власні цінності. Подібне 

навчання дозволяє формувати в учнів взаєморо-

зуміння, адекватне ставлення до навколишньої 

дійсності, до традицій інших народів. Подібний по-

гляд відображений у праці Р.Лонга (R. Long) 

«Релігійна освіта в школах Англії» (Religious 

Education in schools. England, 2016). Дослідник під-

креслює обов'язковість релігійної освіти як компо-

ненту основного освітнього плану в британських 

державних школах [3]. Р.Лонг відзначає як пози-

тивне нововведення релігійного навчання в нав-

чальні плани шкіл Великої Британії. Дане твер-

дження автор аргументує тим, що релігія становить 

основу для розвитку в учнів молодшого шкільного 

віку поваги до людей, суспільства, до культури, 

релігії інших народів. 

У той же час існує й негативна оцінка обов'яз-

ковості релігійного навчання на рівні початкової 

школ. Подібний підхід виражений, зокрема, Н. 

Морганом (N. Morgan). Автор демонструє переко-

наність у тому, що наявність у програмі початкової 

школи курсу релігійного навчання не може сприяти 

розумінню учнями різноманіття релігійних по-

глядів, формуванню громадянських і релігійних пе-

реконань, оскільки молодші школярі ще не готові 

адекватно сприймати відповідні відомості через 

вікові особливості. [4]. 

Впровадження інших британських цінностей в 

зміст освіти має здійснюватися під час вивчення 

обов'язкових предметів навчального плану, як вва-

жає Сью Роджерс (Sue Rogers). Так, на уроці 

англійської мови необхідно пропонувати учням 

книги, що містять такі теми, як терпимість до інших 

національностей, взаємна повага і громадянськість. 

Важливо обговорювати з учнями питання, яким чи-

ном висвітлюються дані теми і як саме ці цінності 

втілюються в життя. На уроці історії учні повинні 

аналізувати події, пов'язані з Великою Британією, її 

місцем у світовій історії, виявляти, в які періоди і 

які саме британські цінності проявлялися протягом 

століть, наприклад, під час двох світових воєн. На 

уроці географії вчителю необхідно розповідати уч-

ням про світові культури та існуючі в їх рідній 

країні, прищеплюючи не тільки любов до своєї 

батьківщини, але й розкривати ціннісні значення 

вирішення глобальних проблем. 

Однак, як визнає С. Роджерс, деякі предмети 

(математика, природничі науки) важко пов'язати з 

британськими цінностями. Проте дослідниця заува-

жує, що «\школи повинні виробляти цілісний підхід 

до викладання британських цінностей, а не зосе-

реджуватися на окремих предметах» [5, c.85]. По-

казово, що британський уряд не тільки розробив 

низку документів, спрямованих на розвиток клю-

чових британських цінностей у підростаючого по-

коління, але й включив в освітній процес середніх 

шкіл важливий предмет «громадянське вихо-

вання», основною метою якого є закріплення 

ціннісних орієнтирів, таких як громадянськість, 

міжкультурна комунікація, повага і толерантність 

до представників інших національностей та віро-

сповідань. У вересні 2013 року Міністерство освіти 

країни в рамках національного навчального плану 

випустило спеціальну «Програму громадянського 

виховання для 3-х і 4-х Ключових ступенів се-

редньої освіти» (Citizenship programmes of study: 

key stages 3 and 4), що визначила основні теми нав-

чальної дисципліни, а також вимоги, які пред'явля-

ються до випускників середньої школи з цього 

предмету. Отже, відповідно до цієї програми, на 

уроках громадянського виховання необхідно ак-

центувати увагу на таких аспектах: 

- походження національної, регіональної, 

релігійної та етнічної ідентичності у Великій Бри-

танії і їх різноманітність; 

- громадянські і юридичні права та обов'язки, 

система правосуддя по кримінальних справах; 

- центральний і місцевий уряд, форма прав-

ління, виборча система і голосування; 

- роль засобів масової інформації в житті 

країни; 

- світова спільнота, вирішення конфліктів; 

- права та обов'язки споживачів, роботодавців 

і службовців; 

- зв'язок між Великобританією, ООН, гло-

бальна взаємозалежність і безперервний розвиток. 

Відповідно до вимог, що пред'являються до 

викладання цього важливого предмета на 3-му 
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Ключовому ступені (11-14 років), навчання осно-

вам громадянськості має розвивати у школярів ро-

зуміння сутності демократії та діяльності влади, 

знання прав і обов'язків громадян. Школярам необ-

хідно використовувати і застосовувати отримані 

знання на практиці, прагнути досліджувати і шу-

кати докази того чи іншого соціального чи політич-

ного явища, оцінювати різні точки зору і приходити 

до адекватних рішень по тій чи іншій проблемі. 

На 4-му Ключовому ступені (14-16 років) се-

редньої освіти учням необхідно поглиблювати своє 

розуміння демократії і влади, міцно закріплювати 

знання прав і обов'язків британських громадян. 

Школярі повинні вміти використовувати цілий ряд 

науково-дослідницьких стратегій, щоб виважено 

подавати докази, переконливо аргументувати свою 

точку зору і обґрунтовувати висновки. Здатність 

аналізувати і оцінювати діяльність інших людей, 

прагнення робити внесок в розвиток демократич-

ного суспільства і діяти спільно у вирішенні націо-

нальних проблем – саме це визначає істинного гро-

мадянина своєї країни (Citizenship programmes of 

study: Key stages 3 and 4, 2013). 

Таким чином, активна життєва позиція учнів, 

що мають стійкі ціннісні орієнтири духовно-мо-

рального та правового характеру, постає в якості 

основного результату реалізації урядової програми 

з курсу «Громадянське виховання», яка може 

розглядатися як частина ціннісного виховання. 

Отже, очевидно, що особистісний розвиток 

учнів на початковому і середньому етапах навчання 

необхідно здійснювати в ціннісному контексті, 

формуючи істинно духовну і моральну особистість, 

яка прагне діяти відповідно до загальнолюдських 

чеснот, здатну нести відповідальність за свої вчи-

нки і дії, шанувати свою країну і її уклад, осо-

бистість, яка вміє дорожити культурним багатством 

нації [6, с.20-23]. 

Подальша (професійна) (Further Education) 

освіта може бути представлена в загальному сенсі 

як спеціальні курси, які здійснюють підготовку 

різного рівня фахівців: від професійно-технічного 

до вищого. 

В Англії в сектор подальшої освіти входять 

наступні освітні установи: загальноосвітні коледжі 

подальшої освіти (General Further Education 

colleges); третинні коледжі (tertiary colleges), що 

надають підготовку до університету; коледжі для 

старших класів (Sixth form colleges); спеціалізовані 

коледжі (Specialist colleges): навчальні установи для 

дорослих (Adult education institutes). Неповнолітні 

віком з 16 років можуть вибрати професійну освіту 

і навчатися без відриву від виробництва, напри-

клад, в аграрному коледжі, або вибрати комплекс-

ний навчальний заклад, як вищий коледж, що 

здійснює підготовку студентів на різних рівнях, 

включаючи і вищий. 

Однак основним завданням британського 

уряду і його ціннісним орієнтиром у сфері подаль-

шої освіти є особистісний розвиток учнів: не тільки 

підготовка висококваліфікованих робочих кадрів, 

але і формування особистісних якостей вихованців, 

а саме: 

- комунікативних якостей особистості і вміння 

виступати перед широкою аудиторією; 

- працьовитості, потреби у вдосконаленні; 

• прагнення вчитися; 

- здатності працювати в команді; 

- морально-етичного усвідомлення свого ста-

новища в суспільстві, розуміння своїх прав і 

обов'язків в родині та соціумі (Education and Skills, 

2005) [7, с.41]. 

Ці особистісні якості визначають ціннісне ста-

новлення учня: можливість розуміти і контролю-

вати себе, з одного боку, а, з іншого, успішно 

спілкуватися з людьми в суспільстві на основі про-

дуктивної діяльності і самовдосконалення. Для ре-

алізації ціннісних орієнтирів релігійності, міжкуль-

турної комунікації, поваги і толерантності до пред-

ставників інших національностей і віросповідань в 

освітніх установах подальшого навчання, як і на по-

передніх етапах, передбачений предмет «Релігійне 

виховання», а громадянськість закладається і фор-

мується на уроках громадянського виховання. 

Загалом вся система освіти Великої Британії 

має складну ієрархічну структуру, яку можна пред-

ставити у вигляді піраміди. Спочатку в дитячих 

садках і початковій школі дітям представлено все 

різноманіття предметів, з основами яких їм нале-

жить ознайомитися. Вже згодом, в середній ланці, 

діти визначають предмети, які їм хочеться вивчати 

детально і з якими буде пов'язана їх подальша вища 

освіта. При цьому учні можуть вибирати навчальні 

заклади, виходячи з матеріального становища, вра-

ховуючи місце проживання, особисті інтереси, 

відгуки інших учнів, а також звіти Управління стан-

дартами в освіті (OFSTED), незважаючи на їх 

фізичні та розумові здібності, що визначає їх сво-

боду вибору. Що стосується свободи вибору як 

ціннісного орієнтиру, він є основним в системі 

освіти у Великій Британії. Історично сформована 

децентралізована система управління освітніми ор-

ганізаціями забезпечує достатню автономію в ор-

ганізації освітнього процесу. Незважаючи на єди-

ний Національний навчальний план (2014 року), 

який є державним стандартом освіти, кожна школа 

індивідуально вибирає методи і засоби навчання 

учнів, комплектує набір підручників, які найбільш 

ефективно розкривають зміст навчальних пред-

метів. Крім того, батьки можуть вільно вибирати 

навчальний заклад, який, на їх думку, найкращим 

чином підходить їхнім дітям. 

Отже, аналіз наукових джерел показав, що си-

стема освіти Великої Британії чітко спрямована на 

реалізацію ціннісних орієнтирів за допомогою 

впровадження концепцій ціннісного виховання в 

діяльність різних освітніх організацій. Більш того, 

важливо вказати на системний підхід в організації 

британської освіти, яка структурована в стійку си-

стему взаємопов'язаних елементів, що забезпечу-

ють послідовний і різносторонній розвиток учнів на 

всіх ступенях навчання і виховання. 
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Abstract 

The article considers the problem of the development of visual-figurative thinking in children of senior pre-

school age based on their experimental activities. The basis of the organization of experimental activities is the 

program developed by researchers. 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема развития наглядно-образного мышления у детей старшего дошколь-

ного возраста на основе включения их в экспериментальную деятельность. Основой организации экспери-

ментальной деятельности является разработанная исследователями программа. 
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Дети старшего дошкольного возраста распола-

гают значительными резервами развития. В связи с 

предстоящим поступлением в начальную школу у 

них происходит перестройка всех познавательных 

процессов. Важным инструментом познания чело-

веком окружающей действительности являются 

мыслительные операции, поэтому в данные период 

необходимо уделять больше времени развитию 

мышления ребенка. 

Старший дошкольный возраст считается 

наиболее продуктивным в развитии наглядно-об-

разного мышления, т.к. ребенок учится произ-

вольно актуализировать образы, оперировать ими. 

Данная форма мышления является основой позна-

вательной деятельности ребенка 5-6 лет, позволяя 

ему выполнять определенные задания. 

Существенный вклад в изучение проблемы 

развития мышления старших дошкольников в экс-

периментальной деятельности внесли такие психо-

логи, как В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Е.О. Смир-

нова, О.К. Тихомиров, А.Н. Поддъяков и др. Среди 

педагогов данной проблемой занимались: А.И. Са-

венков, Л.Ф. Тихомирова, Т.И. Шамова, Г. И. Щу-

кина и др. Данная проблема изучалась Н.П. Анике-

евой, Н.Е. Веракса, Ю.А. Максаевой, Н.К. Прудни-

ковой, Е.Н. Силиной и др. Наглядно-образное 

мышление рассмотрено в исследованиях Б.Г. Ана-

ньева, Л.Л. Гуровой, В.П. Зинченко, Т.В. Кудряв-

цева, Л.О. Путляевой и др.  

Главной задачей психолого-педагогической 

науки является поиск возможностей развития мыс-

лительных операций. На сегодняшний день опи-

сано довольно много разных методов активной сти-

муляции мыслительной деятельности.  

Специфическим видом детской деятельности, 

которая обогащает развитие ребенка и играет важ-

ную роль в формировании мышления, является экс-

периментальная деятельность.  

Развитие мышления занимает одно из ведущих 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130123124929/http:/www.education.gov.uk
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130123124929/http:/www.education.gov.uk
https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-79-2-43-47
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мест в личности человека. Данная проблема высту-

пает источником постоянного внимания со стороны 

зарубежных и отечественных исследователей. 

Известным является тот факт, что мышление 

обозначается как одна из фундаментальных и ис-

ключительно значимых для человека психологиче-

ских способностей. А.В. Брушлинский рассматри-

вает мышление как «социально обусловленный, 

неразрывно связанный с речью психический про-

цесс поисков и открытия существенно нового, про-

цесс опосредованного и обобщенного отражения 

действительности в ходе ее анализа и синтеза, воз-

никающий на основе практической деятельности из 

чувственного познания и далеко выходящий за его 

пределы» [1, с. 12]. По мнению А.А. Матюшкина, 

мышление представляет собой «психический про-

цесс отражения действительности, высшую форму 

творческой активности человека» [4, с. 467]. 

Определенный научный потенциал для реше-

ния проблемы развития мышления накоплен в со-

временной психолого-педагогической литературе. 

Так, вопросы развития мышления отражены в рабо-

тах по изучению:  

 проблемного обучения, в основе которого ле-

жит получение детьми новых знаний посредством 

решения теоретических и практических проблем, 

задач в специально создающихся для этого про-

блемных ситуациях (Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернет, 

А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др.) . 

 развивающего обучения, в котором акцент 

делается на формировании теоретического мышле-

ния (В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.). 

 поэтапного формирования умственных дей-

ствий, поразумевающего, что любое новое ум-

ственное действие наступает после соответствую-

щей внешней деятельности (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина). 

 индивидуального подхода в обучении заклю-

чается в осуществлении педагогического процесса 

с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

(В.И. Гладких, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Т. 

Огородникова и др.). 

Как считали Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

«именно от мышления зависит развитие остальных 

познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, воображения). Их развитие идет по пути 

интеллектуализации, и ребенок использует их при 

решении учебных задач» [3, с. 46].  

Д.Б. Эльконин отмечал, что «благодаря пере-

ходу мышления на новую, более высокую ступень 

происходит перестройка всех остальных психиче-

ских процессов, память становится мыслящей, а 

восприятие думающим» [8, с. 124]. Поэтому у ре-

бенка 5-6 лет необходимо развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, конкретизация) для будущей 

учебной деятельности в начальной школе. Особое 

значения для детей старшего дошкольного возраста 

приобретает наглядно – образное мышление. 

М.Г. Ярошевский обосновывая наглядно-об-

разное мышление, указыва, что « это вид мышле-

ния, который осуществляется на основе преобразо-

ваний образов восприятия в образы-представления, 

дальнейшего изменения, преобразования и обобще-

ния предметного содержания представлений, фор-

мирующих отражение реальности в образно-кон-

цептуальной форме» [9, 36]. 

По словам Н.Н. Поддъякова, «наглядно-образ-

ное мышление – чрезвычайно сложное образова-

ние, выступающее как определенная система взаи-

мосвязанных разнородных элементов, ведущими 

cреди которых являются различные виды детских 

представлений и умение оперировать ими» [5, с. 

59]. 

Формирование наглядно-образной формы 

мышления наиболее активно происходит в возрасте 

5-6 лет. Таким образом, ребенок переходит от ис-

пользования готовых связей и соответствий к «от-

крытию» более сложных. У него возникает желание 

объяснить явления и процессы. Наглядно-образное 

мышление становится существенным этапом в ста-

новлении следующих форм мышления, в частности 

понятийного, столь необходимого в реализации 

учебной деятельности в младшем школьном воз-

расте. 

Анализируя мышления детей дошкольного 

возраста, следует отметить, что именно в этот пе-

риод происходит формирование обобщенных пред-

ставлений, которые, в свою очередь, становятся ос-

новой развития особых умений – умений умственно 

воспроизводить скрытые части предмета на основе 

видимых частей и оперировать образами этих скры-

тых частей. Обобщенные представления являются 

необходимым компонентом для формирования 

наглядно-образного мышления детей. 

В работах Г.А. Урунтаевой также отмечено, 

что «в дошкольном возрасте мышление опирается 

на представления. Ребенок может думать о том, что 

в данный момент он не воспринимает, но что он 

знает по своему прошлому опыту. Оперирование 

образами и представлениями делает мышление до-

школьника внеситуативным, выходящим за пре-

делы воспринимаемой ситуации, и значительно 

расширяет границы познания» [7, с. 42]. Также ав-

тор считает, что в возрасте 5-6 лет у «ребенка скла-

дываются первичная картина мира и зачатки миро-

воззрения. В то же время познание действительно-

сти у дошкольника происходит не в понятийной, а 

в наглядно-образной форме. Именно усвоение 

форм образного познания подводит ребенка к пони-

манию объективных законов логики, способствует 

развитию понятийного мышления» [7, с. 135]. 

Следовательно, в процессе развития мышле-

ния происходит отделение значения слова от кон-

кретного содержания предмета: оно абстрагиру-

ется, приобретает смысл, обобщается. Этот процесс 

является началом формирования и функционирова-

ния наглядно-образного мышления, потому что об-

раз – это и есть абстрагирование свойств предме-

тов. Образ связан со значением, но уже отделен от 

непосредственного восприятия обозначенного им 

предмета. 

Важное место в развитии наглядно-образного 

мышления занимает техника оперирования обра-

зами, сущность которой в мыслительном переме-

щении предметов и их частей в пространстве.  
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Уровень развития наглядно-образного мышле-

ния также проявляется в процессе решения задач на 

установление тождества в простых и сложных ри-

сунках, и в задачах на простую аналогию.  

Многочисленные исследования развития 

мышления ребенка дают возможность выделить 

три основных признаков изменения наглядно-дей-

ственного мышления на наглядно-образное:  

 возникновения образов предметов;  

 способность оперировать образами;  

 вызывание и поддержание образа предмета в 

сознании ребенка не только внешними предмет-

ными сигналами, но и произнесенным словом. 

Для возникновения наглядно-образного мыш-

ления очень важно научить детей отличать модель 

от оригинала, взаимодействуя с которой дошколь-

ник лучше узнает сам предмет, раскрывает его сек-

реты, а затем переносит эти знания на реальный 

предмет, что формирует двоякую направленность 

действий. Все это помогает ребенку оторваться от 

реальности и осуществлять действия, оперируя об-

разами. 

Таким образом, в старшем дошкольном воз-

расте преобладает наглядно-образное мышление, 

которое имеет следующие особенности: действия 

детей воспроизводятся без опоры на реальные 

вещи; формируется умение представлять объекты в 

различном пространственном положении, опериро-

вать образами или их частями, мысленно преобра-

зовывать образы реальных предметов и строить 

наглядные модели (схемы); возникают попытки 

объяснить явления и процессы; мышление стано-

вится внеситуативным. 

На этапе завершения дошкольного детства, ре-

бенок «интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать» [44, с. 

25]. 

По мнению Н.Н. Поддъякова, эксперименталь-

ная деятельность представляет собой «особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порож-

даемый в результате функционирования механиз-

мов поисковой активности и строящийся на базе ис-

следовательского поведения» [33, с. 246]. 

Иное определение экспериментальной дея-

тельности дает А.И. Савенков, рассматривая ее как 

«целостное образование личности в совокупности 

процессов: интеллектуальных, эмоциональных, во-

левых, творческих. Н.Е. Веракса подразумевает под 

данным понятием побуждение к деятельности [2, с. 

31]. 

Экспериментальная деятельность позволяет 

педагогам дошкольных образовательных учрежде-

ний организовать обучение детей таким образом, 

чтобы каждый ребенок научился задавать вопросы 

и самостоятельно находить ответы на них. Приоб-

ретая навыки в экспериментальной деятельности, 

дошкольники тренируются в построении концепту-

альных идей об окружающем мире и взаимодей-

ствии с ним. Главная цель организации данного 

вида деятельности в дошкольном возрасте заключа-

ется в том, чтобы развить у детей глубокий, устой-

чивый интерес к предмету на основе широкой по-

знавательной активности и любознательности. 

Для того чтобы экспериментальная деятель-

ность осуществлялась успешно, необходимо нали-

чие у детей исследовательских способностей, про-

являющихся в поисковой активности. При этом до-

школьник должен не просто стремиться к поиску, 

но и уметь оценивать (обрабатывать) его резуль-

таты, строить дальнейшее поведение в условиях 

развивающейся ситуации.  

Основной целью экспериментальной деятель-

ности является развитие у детей познавательной ак-

тивности, любознательности, стремления к само-

стоятельному познанию и размышлению. Задачами 

данного вида детской деятельности являются: 

 расширение кругозора посредством ознаком-

ления с элементами различных областей знаний 

(свойства воды, песка, воздуха, физических свойств 

и явлений, химических свойств веществ и др.); 

 развитие умения пользоваться специаль-

ными приборами при проведении игр-эксперимен-

тов (лупа, микроскоп, чашечные весы, песочные 

часы и т.д.); 

 формирование умственных способностей: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации; 

 формирование способов познания путем сен-

сорного анализа; 

 развитие наблюдательности, самостоятель-

ности, коммуникативности, самоконтроля и само-

регуляции. 

С целью определения влияние эксперименти-

рования на развитие нагл – образного мышления 

дошкольников нами была проведено исследование 

на базе МБДОУ № 14 г. Южно-Сахалинска. Всего 

исследованием было охвачено 2 группы воспитан-

ников (50 человек) в возрасте от 5 до 6 лет. Экспе-

риментальной группой являлась группа «Смеша-

рики», а контрольной – группа «Фантазеры». 

На первом констатирующем этапе было прове-

дено диагностирование уровня развития наглядно-

образного мышления в экспериментальной и кон-

трольной группе по следующим диагностическим 

методикам  

 «Сгруппируй картинки (по цвету и форме)» 

Е.А. Стребелевой Цель: выявление уровня развития 

восприятия и наглядно-образного мышления (ори-

ентировка на цвет и форму, умения группировать 

картинки по образцу, переключаться с одного 

принципа группировки на другой, объяснять прин-

цип группировки). 

 «Нарисуй целое» Л.А. Венгера. Цель: выяв-

ление уровня развития наглядно-образного мышле-

ния, форсированности предметного рисунка. 

После проведенной с детьми диагностики 

нами было установлено, что в экспериментальной 

группе только у 8% детей высокий уровень разви-

тия наглядно – образного мышления, у 62 % детей 

- средний уровень развития, у остальных детей от-

мечается низкий уровень развития наглядно - об-

разного мышления. В контрольной группе – боль-
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шой процент также составили дети, имеющие сред-

ний уровень развития. С целью сравнения диагно-

стических результатов экспериментальной и кон-

трольной групп, мы использовали метод математи-

ческой статистики U-критерий Манна-Уитни. На 

основании которого мы можем утверждать, что экс-

периментальные и контрольные группы уравнове-

шены.  

На формирующем этапе нашего исследования 

с целью формирования наглядно-образного мыш-

ления в процессе экспериментирования у детей 5-6 

лет экспериментальной группы «Смешарики», 

нами была разработана и реализована программа, 

педагогическая целесообразность которой заклю-

чается в том, что экспериментирование направлено 

на развитие познавательного интереса дошкольни-

ков, но и способствуют развитию наглядно-образ-

ного мышления. Непосредственная образователь-

ная деятельность детей на основе экспериментиро-

вания, в соответствии с программой, была 

организована систематически еженедельно, в тече-

ние трех месяцев.  

Работа с детьми экспериментальной группы 

«Смешарики» началась с проведения образователь-

ной деятельности «Песочная страна», в которой 

старшие дошкольники не только познакомились с 

основными свойствами песка, но и расширили зна-

ния о его пользе для человека. В сопровождении иг-

рового персонажа – мудрой Черепахи из известного 

мультфильма «Львёнок и черепаха» дети отправи-

лись в путешествие по песочной стране. Посред-

ством экспериментальной деятельности увидели, 

что песок состоит из маленьких песчинок, легко 

сыплется, движется под действием ветра. Закончи-

лось мероприятие рисованием на песке.  

Следующее занятие было посвящено теме 

«Свойства воздуха». С помощью волшебной лабо-

ратории старшие дошкольники поняли, что воздух 

живет везде: в воде, в комнате, на улице, в банке, в 

пустом пакете, в сахаре. Он может сжиматься и рас-

ширяться. В ходе обобщающей беседы по картине 

дети узнали, что воздух обязательно нужно охра-

нять от загрязнения? А для этого необходимо са-

жать и выращивать молодые деревья, нельзя жечь 

костры и т.д.  

Целью образовательной деятельности «Город 

волшебства» являлось обучение умению устанав-

ливать причинно-следственные связи между пред-

метами, объектами и явлениями. Сюрпризным мо-

ментом послужило присутствие «волшебника», ко-

торый пригласил детей в «Сад цветов». С помощью 

бумажных цветов и воды воспитанники увидели, 

как они «распускаются», помогли Золушке просе-

ять крупу, провели опыт с аспирином в молоке, ри-

совали на «волшебной» бумаге.  

Очень понравилось детям занятие «Такие раз-

ные ткани», способствующее формированию уме-

ния переносить практический опыт в наглядно-об-

разный план. Дошкольники познакомились с исто-

рией возникновения тканей, различными видами 

тканей. В ходе экспериментальной деятельности 

они пришли к выводу, что не все ткани впитывают 

воду, ткань в сравнении с бумагой прочная. По 

окончании образовательной деятельности подгото-

вили аппликацию «Наряды для куклы Тани». 

Следующее занятие было посвящено воде – 

одному из самых удивительных веществ на пла-

нете. Проведение опытов помогло дошкольникам 

понять, что вода не имеет вкуса, цвета, запаха, она 

может иметь твердое и парообразное состояние. За-

кончилось мероприятие рассказом «Круговорот 

воды в природе». 

Помогло детям старшего дошкольного воз-

раста развить наглядно-образное мышление в про-

цессе опытно-экспериментальной деятельности за-

нятие «Стекло». В ходе ОД дети играли в игру «Что 

из чего сделано?», познакомились с качествами и 

свойствами стекла. Очень важным было проведе-

ние педагогом общения «Как нужно обращаться со 

стеклом?» 

Произвело глубокое впечатление на детей за-

нятие «Сладкие опыты», в ходе которого воспитан-

ники расширили и уточнили знания о выращивании 

и переработке сахарной свеклы, познакомились со 

свойствами сахара (цвет, запах, вкус, раствори-

мость) и его значением для человека закрепили зна-

ния о том, что твердое вещество (сахар) при нагре-

вании переходит в жидкое, и наоборот, в твердое, о 

применении этого свойства в пищевой промышлен-

ности. 

Следующая образовательная деятельность 

была посвящена бумаге. В ходе занятия дети играли 

в игру «Бывает – не бывает», посредством экспери-

ментов выявили, что бумага мнется, рвется, ре-

жется, намокает при соприкосновении с водой, впи-

тывает масло, а также может издавать звук, гореть 

и сгибаться.  

Способствовало упражнению в умении анали-

зировать, делать выводы, развитию наглядно-об-

разного мышления занятие «В мире комнатных рас-

тений». Образовательная деятельность началась с 

рассказывания сказки о царстве комнатных расте-

ний. Затем дети вспомнили признаки живого (ды-

шат, размножаются, растут, питаются, двигаются), 

закрепили знания о том, чем отличаются комнат-

ные растения друг от друга и чем похожи. Проведе-

ние экспериментальной деятельности способство-

вало выявлению того, для чего растению нужен ко-

рень, как вода поднимается по стеблю. Закончилось 

занятие общением об уходе за комнатными расте-

ниями. 

Последним занятием, способствующем разви-

тию наглядно-образного мышления детей через 

элементарное экспериментирование стало занятие 

«Секреты магнита». Дети узнали, что магниты при-

тягивают металлические предметы через ткань, бу-

магу, крупу, а также через стекло и воду. 

В процессе экспериментирования дети научи-

лись не только проводить элементарные опыты, по-

лучили обобщенные представления о свойствах и 

качествах веществ, но и анализировать, делать вы-

воды. Старшим дошкольникам очень понравилось 

заниматься экспериментальной деятельностью, по-

скольку они учились устанавливать причинно-

следственные связи между предметами, объектами 

и явлениями, переносить практический опыт в 
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наглядно-образный план. Также проведенные заня-

тия способствовали развитию у детей творческих 

способностей и мелкой моторики.  

На заключительном этапе исследования была 

проведена заключительная диагностика уровня раз-

вития наглядно-образного мышления с помощью 

методик, которые были использованы на констати-

рующем этапе. При анализе и обобщении результа-

тов, нами установлено, что у детей эксперименталь-

ной группы уровень наглядно – образного мышле-

ния значительно повысился, так 24% детей имеют 

высокий уровень, низкий уровень показал 1 ребе-

нок, увеличилось количество детей, имеющих сред-

ний уровень развития.  

Таким образом, разработанный и реализован-

ный на практике комплекс занятий по развитию 

наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью экспериментиро-

вания, показал свою эффективность: дети старшего 

дошкольного возраста научились оперировать об-

разами-представлениями, моделировать. Все это, в 

свою очередь, способствует развитию их наглядно-

образного мышления. 
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Abstract 

The article studies O. Bogaev's play “Dawn-way. The road down without stops” in the aspect of the transfor-

mation of baroque traditions. The reason for the renewal of the principles of baroque and their modification is 

explained. 

Аннотация 

В статье изучается пьеса О. Богаева «Dawn-way. Дорога вниз без остановок» в аспекте трансформации 

традиций барокко. Объясняется причина возобновления принципов барокко и их модификация. 
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Олег Богаев обращается к традициям барокко 

в пьесах «Башмачкин. Чудо шинели в одном дей-

ствии», «Русская народная почта. Комната смеха 

для одинокого пенсионера», «Тридцать три сча-

стья». Это показывает последовательность усвое-

ния художественного опыта стиля и стратегий его 

переосмысления. Все эти произведения интерпре-

тационные, то есть построены на диалоге с класси-

ческими текстами, но не с целью переработки, а для 

выполнения собственной творческой задачи: про-

верки ценностных и экзистенциальных ориентиров 

современного человека и воспроизведение сакраль-

ного центра картины мира. 

Молодой русский драматург «поколения 90-х» 

Олег Богаев выбирает сложный комплекс стратегий 

трансформации барочных традиций. Яркой демон-

страцией такого подхода становится пьеса «Dawn-

way. Дорога вниз без остановок» (первая публика-

ция в журнале «Урал» в 2008, №3). Она показа-

тельна и в жанровом плане, потому что сочетает 

черты мистерии инициации и драмы абсурда. В ней 

имеется сакральный центр, который не поддается 

деструкции и возобновляется. Он даже находит в 

финале воплощение в образе Бога, мотивах конца 

света и сюжете спора светлых и темных сил по по-

воду природы человека и возможностей просветле-

ния. 

Целью настоящей статьи является прослежи-

вание стратегий переосмысления традиций барокко 

в новой культурной ситуации на примере творче-

ства яркого представителя современной драматур-

гии. 

Вопрос ставится о том, сохранилось ли пред-

ставление о сакральном в душах людей. Представ-

ленное и контрастное – инфернальное начало в об-

разе Дьявола. Обе силы, не вмешиваясь в действие 

конкретных четырнадцати картин-приключений, 

ведут дискуссию о природе человека, его выборе и, 

собственно, перспективах человечества. Подобная 

образность и тематика присуща классическому ба-

рокко. В произведениях XVII в. распространен был 

мотив борьбы светлых и темных сил за душу чело-

века. В пьесе О. Богаева они лишь создают условия 

для ярчайшего проявления сущности современного 

деформированного культурным кризисом чело-

века, оставляя ему право на выбор, свободу воли, 

близость к одной из сил. Дискуссия между свет-

лыми и темными силами порождает ассоциации с 

библейскими эпизодами, в частности с притчей об 

Иове. Библейские аллюзии также относятся к ти-

пично барочным чертам, трансформированным в 

современном произведении. Добавим, что экспери-

мент, затеянный сверхъестественными силами, рас-

сматривается и оформляется ими как сцена с опре-

деленным антуражем (ночь, пустая дорога), избран-

ными обстоятельствами (сбитый машиной ангел, 

словно с неба упал). Это иллюстрирует актуализа-

цию барочного принципа театрализации. 

Сакральный центр не деконструируется, а 

только остраняется, испытание проходит не боже-

ственный Абсолют, а человек. 

Название имеет символический характер: это 

дорога вниз, деградация конкретного человека, его 

индивидуальный путь из-за грехов в ад и сомни-

тельный путь всего человечества, который может 
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закончиться новым наказанием, вроде потопа, при-

чем, по совету дьявола Богу прямо сейчас до-

срочно. 

Произведение строится по законам апофатиче-

ского доказательства от противоположного, моде-

лируется провокационная ситуация и интеллекту-

альная интрига, к которой привлекается читатель 

или зритель, который на протяжении пьесы не по-

лучает прямых авторских оценок и должен сформи-

ровать собственную интерпретацию событий. 

События же разворачиваются головокружи-

тельно, в пьесе в одно действие быстро меняются 

пятнадцать картин, демонстрируя присущую ба-

рокко повышенную динамику. Четырнадцать кар-

тин повторяют один и тот же сюжет, словно возвра-

щая действие на новый оборот рокового круга. Та-

кая повторяемость имеет признаки ритуала (эту 

особенность М. Липовецкий считает признаком со-

временного драматургического необарокко) и од-

новременно моделирует комический эффект. Роко-

вой круг ассоциируется с инфернальным началом, 

что найдет образное воплощение в финале. Каждый 

оборот сюжета добавляет новую семантику и под-

талкивает читателя к разгадке авторского замысла 

и одновременно создает абсурд ситуации (трагиче-

скую по содержанию), усиливая комизм (неслу-

чайно в финале дьявол назовет все повторяющиеся 

события «комедией», распространяя это определе-

ние на все действия современного человечества). 

В основе повторяющегося сюжета несчастный 

случай: на безлюдной и темной дороге (что симво-

лично) персонажи четырнадцати картин последова-

тельно наезжают машиной на человека и дальше 

решают, что делать. Примечательно, что все без ис-

ключения оставляют несчастного и не оказывают 

ему помощи, просто бегут с места происшествия. 

Акцент делается на разной аргументации, которая, 

казалось бы, оправдывает поступок. Ситуация по-

степенно обостряется «подсказками», подброшен-

ными высшими силами, определенные знаки 

должны были б наставить героев на правильный 

путь раскаяния, помощи. К примеру, «покойник» 

оживает, пытается общаться, он поднимает руку, 

ползет, шепчет что-то важное типа «вечное…». А 

потом на его спине обнаруживаются крылья, стано-

вится понятным, что он ангел, а некоторые води-

тели утверждают, что видели, как он упал с неба им 

под колеса. Эти знаки должны были напомнить о 

сакральном, ином мире, изменить в сознании лю-

дей систему координат, но этого не происходит. 

Поскольку статус ангела закрепляется (его при-

знают таким большинство героев), конфликт пере-

носится из сферы бытовой (криминальной) в сферу 

высшей – веры и уныния, добродетельности и 

греха, нахождение на стороне темных или светлых 

сил. Одновременно утверждение статуса ангела 

снимает трагический пафос событий, ведь отменяет 

смерть и объясняет постоянное выживание жертвы. 

Поэтому читатель начинает воспринимать повторы 

уже в комическом ключе. Этому способствует аб-

сурд, применение несоответствующего кода описа-

ния событий. Читатель понимает, что он привлечен 

к игре, на его глазах разворачивается эксперимент 

с испытанием героев, а его позиция наблюдения 

«сверху» существенно возвышается над персона-

жами и аналогично соотносится с ними, потому что 

стоит вопрос о выборе, актуализирует барочные 

принципы «моменто мори» и «жизнь – театр». Чи-

татель находится одновременно в высокой позиции 

наблюдателя и судьи и в позиции, соответствую-

щей действующим лицам. Заметим, что подобное 

сочетание трагического и комического, абсурд-

ного, игрового и философского начал характерно 

для барокко. 

Анализ четырнадцати ситуаций испытаний 

позволяет сделать предположение о том, что каж-

дая «картина» иллюстрирует особенности непра-

вильного, перевернутого (как у барокко) мира, в ко-

тором все оборачивается на противоположное, а со-

циальные роли и наставления, которые должны 

центрировать личность, деградируют. Интенция на 

составление коллективного образа и максимально 

художественного обобщения отражается и на 

наименованиях героев, лишенных паспортизации. 

Это люди в целом: "муж" / "жена"; «безухий»/«без-

носый» (бандиты); «ушастый» / «носатый» (поли-

ция); «жених» / «невеста»; "первый" / "второй" / 

"начальник". Выделяется либо социальный статус 

(«депутат»/«охранник»), либо религиозный («свя-

щенник»/«мул»), но части оппозиции на самом деле 

не контрастны, а похожи по манере поведения и фи-

лософией. Все они ведут себя противоположно 

предназначению, идеалу, норме, но логично в кон-

тексте картины перевернутого мира. 

Из четырнадцати картин в четырех действуют 

семейные пары. Рай семьи становится адом. Для 

двух пар трагическое приключение становится 

лишь поводом поругаться, обвинить, спровоциро-

вать скандал, а судьба жертвы отходит на перифе-

рию внимания и заслоняется боль «важными» де-

лами и деталями – запятнанным платьем, опозда-

нием в ресторан и т.п., упоминаниями о 

невыполненных обещаниях, подарках, рыбалке и 

т.д. На наш взгляд, подобный «семейный» ракурс 

изображения поломки мира отражает традиции 

«новой волны» в целом, Л. Петрушевской в частно-

сти, но здесь он интерпретирован не в трагической, 

а в комической модальности. 

Кроме того, в произведении Олега Богаева тра-

гический пафос "новой волны" абстрагируется в ал-

легориях заблудшего человечества. Например, мо-

лодые супруги, сбившиеся с дороги, воплощают 

максимальное легкомыслие и эгоизм: у них хватило 

ума спросить у сбитого «мертвеца» о дороге, а само 

происшествие раскрыло деградацию любви к сексу, 

стимулированного непривычными обстоятель-

ствами. Аллегорические смыслы видим и в паре 

слепых. Они могут прямо ассоциироваться с карти-

ной Брейгеля, тем более, оба произведения имеют 

путь слепых, который ведет к пропасти. «Слепцам» 

высшие силы даже подсказывают («Мне сегодня 

ангел приснился. Вроде бы мы едем с тобой по до-

роге и ангела видим. Ты обнял его и прозрел. 

Странно, к чему это?» [Богаев, 2008]. Но смысла 
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«подсказки» персонажи не понимают и впослед-

ствии забывают о своей вине, ангеле и его «посла-

ние». 

Другие группы испытуемых иллюстрируют 

деформации разных (в том числе и социальных) со-

ставляющих неправильной картины мира. Да, ми-

лиционеры не спасают, а убивают; врачи не помо-

гают, а оставляют «материал», «мутанта», генети-

ческий мусор (так квалифицируется человек с 

крыльями); народный избранник депутат сожалеет, 

что сбитый «бомж», «мешок дерьма» с крыльями 

по конституции тоже считается человеком и за него 

можно ответить, его судьба ничего не значит по 

сравнению со стоимостью машины, страховки, ре-

монта. 

Показательно, что во всех картинах изобра-

жены деформации социальных ролей и акцентиро-

ван мотив смерти независимо от сюжета дорожного 

происшествия. Для пары бандитов, которые только 

что убили инкассаторов, происшествие становится 

толчком для выяснения иерархии отношений и при-

водит к стрельбе. Не менее уголовными лично-

стями выглядят и полицейские: 

«Ушастый. Вот вы, товарищ сержант… Про-

стите, конечно…. Но вы вчера задавили троих, и 

вам ничего не было, вам даже грамоту дали. 

Носатый. Закон, как мой папаша – трахает вы-

борочно» [Богаев, 2008, 5]. 

Наиболее ярко это освещается в картине о по-

хоронной команде, которая тоже сбивает ангела, но 

в покойнике не признает «своего». В этом эпизоде 

абсурд максимально концентрируется и страшное 

сочетается со смешным. Вечно пьяная похоронная 

команда («Здесь пей – не пей, все равно ходишь 

пьяный. Смерть сама наливает» [Богаев, 2008, 13]) 

периодически теряет покойников и потому ищет 

других, подкладывает их в гроб, чтобы успокоить 

родню мертвеца. На этот раз объект им не подходит 

потому, что, во-первых, он мужчина, а потеряли 

женщину, и, во-вторых, он жив. В этой картине 

максимально присутствует мотив смерти/жизни в 

абсурдном контексте, переиначивается мистиче-

ский мотив оживления мертвеца. Просматриваются 

аллюзии на Панночку из «Вия» М. Гоголя. Но в от-

личии от умершего от страха (по версии бурсаков) 

Хомы Брута, «команда» не удивляется и не пуга-

ется, а дает эпизоду «философское» объяснение и 

рассматривает событие в практическом ключе: 

оживление покойника мешает реальным планам. 

Мистический аспект травестируется и обознача-

ется не соответствующим гендерным кодом. То 

есть деформированный современный человек не 

реагирует на сакральное (крылья ангела) и мисти-

ческое. 

«Первый. Это мужик, а нам надо бабу. 

Начальник. Еле-имеет… Точно мужик. А мо-

жет, он тоже из наших? 

Второй. Нет. Мужики не теряются. Одни бабы. 

Они даже после смерти любят гульнуть. <…> Ме-

сяц назад привезли одну, так она ночью встала и 

предъявляет: «Зачем меня одели в тряпки?» Ушла, 

деньги где-то нашла, сходила в магазин и вернулась 

в шикарном купальнике» [Богаев, 2008, 13]. Риту-

альная команда не испугалась крыльев, перекрести-

лась на живого, как на покойника (достаточно сим-

волически звучит фраза: «Живой??? Живой нам не 

нужен») и оставила его. 

Абсурдизация сочетается с травестией мифо-

образования. В десятой картине ангела сбивает ре-

фрижератор «Холодные куры». Экспедиторы не со-

бираются спасать жертву, поскольку заинтересо-

ваны только коммерческими планами – вовремя 

доставить 10 тонн, уже начинающего тухнуть, мяса, 

следовательно, задержка на дороге «несвоевремен-

ная». Наличие у жертвы крыльев удивляет, но все 

объясняет миф-медиатор о «курином человеке», ро-

дившемся от брака солдата и хохлатки. «Солдаты – 

народ диковатый, глупый <…> И один подружился 

с хохлаткой. Он с курицей даже на танцы ходил. 

Поехали потом в Самару, расписались, он взял ее 

фамилию – Хохлаков, у них родился сын совсем ку-

риный! [Богаев, 2008, 18]. Этот миф о создании но-

вого человека рождает у экспедиторов коммерче-

ские планы: наплодить самим таких огромных 

«бройлеров» и торговать ими. Жертву они остав-

ляют, потому что уже не свежий. На уровне интер-

текстуальном история прочитывается как остране-

ние мифа о создании человека, обыгрывание антич-

ного смехового определения человека как 

двуногого без перьев. В подтексте ставится вопрос 

о сущности человека. Если в религиозном дискурсе 

она имеет высокий статус созданного по образу и 

подобию Бога, то в перевернутом дисакрализован-

ном мире провокационно интерпретируется как 

мясо, бройлер. 

Максимальное остранение сакральных ориен-

тиров и мотива испытания осуществляется в кар-

тине восьмой, где ангела сбивают «Священник» и 

«Мул», то есть священнослужители, «отцы», имею-

щие предназначение учить и наставлять на путь ис-

тинный. Для двоих трагическое приключение не 

становится толчком к реализации религиозного по-

стулата любви к ближнему, оно лишь вдохновляет 

на схоластический диспут по ряду вопросов (пре-

имущества христианства и ислама, принадлежно-

сти ангела определенным конфессиям и т.п.). 

Подбор цитат, к которым обращаются герои-

налетчики кажется нам символичным. Речь идет о 

земном пути человека и спасении, воскресении. 

Это, несомненно, связано с авторской концепцией: 

все герои выбирают неверную дорогу в землю, не 

спасая человека, и тем делают невозможным соб-

ственное спасение и спасение (что видно из фи-

нала) всего человечества. 

«Священник. Извините, еще Нил Скотский го-

ворил нам: «На земле много дорог, но все ни-

чтожны, кроме пути в веру Христову» 

Мул. Я не сомневаюсь. Сказано ведь в Коране: 

«Не знает тот, кто в небесах и на земле, сокрытого, 

кроме Аллаха, и не знают они, когда будут воскре-

шены» 

<…> Нет, это ваши фокусы. Вы даже молитесь 

за рулем, собаки неверные! Сказано в суре Назате, 

стихотворение тридцать четвертое: «И когда насту-
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пит день величайшей катастрофы – день Воскресе-

ния, день, когда человек вспомнит все свои ошибки 

и обнаружится огонь вечных мук, а уклонявшиеся 

и предпочитавшие другую жизнь, им место в огне 

гиены, а боявшиеся Господа и сдерживавшие стра-

сти – им место в раю» [Богаев, 2008, 14]. 

Ситуация еще больше показывает абсурд, ко-

гда оба замечают у «мертвеца» крылья, понимают, 

что он – ангел. Но и этот знак не обращает «святых 

отцов» на верный путь, а возбуждает спор, чей это 

ангел – христианский или мусульманский, и, следо-

вательно, кто должен беспокоиться о его судьбе. 

Священник и мул снова погружаются в схоластику 

и приходят к согласию только в одном – нужно спе-

шить на самолет, чтобы успеть на международную 

религиозную конференцию. 

Сакральное остранение и в картине тринадца-

той, в которой происшествие получает интерпрета-

цию двух мастеров – режиссера и композитора, за-

интересованных только одним – созданием успеш-

ного коммерческого продукта. Эта картина 

становится рифмой к проанализированному выше 

восьмому эпизоду: если там действуют служители 

церкви, то здесь раскрывают себя, так сказать, свет-

ские святые. Деятелям искусств традиционно да-

ется роль «пророков», «инженеров человеческих 

душ», то есть они имеют максимально высокий ста-

тус в секуляризованном обществе, ведь причастны 

к сакральному действию – творчеству. Видение 

мира у этих двух деятелей лишено сакрального из-

мерения. Они отрицают существование души, по-

скольку не увидели, как она вылетела из тела 

жертвы аварии. Крылья воспринимаются режиссе-

ром как реквизит, ангельский чин «испытывается» 

«по Станиславскому»: несчастного подбрасывают 

в гору и, поскольку он не улетел, «не верят» в его 

божественную природу. Вера в Рай, Ад и в «Ничто» 

уравнивается и сводится к личному делу рядового 

человека, к «банальностям». Происшествие стано-

вится поводом к, так сказать, творческой дискус-

сии. 

Обыгрываются и травестируются слова насто-

ящего мастера – Федора Достоевского относи-

тельно отношений Бога и мятежного человека, ко-

торый мир Его не принимает. Персонаж Режиссер 

снижает экзистенциальную трагедию Ивана Кара-

мазова и символическое «возвращение билетика» 

Богу к жалованию на жизнь. Оно расценивается как 

неудачный фильм, коммерческий обман зрителя. 

Мятежный человек снижается до недовольного 

продуктом потребителя. «У меня такое ощущение, 

что меня обманули – мне продали билет на ужас-

ный, скучный спектакль, и нет выхода… Братцы, 

что это с нами происходит? Разве все это жизнь?» 

[Богаев, 2008, 22]. 

В результате происшествие стимулирует вы-

мысел финала очередного, по словам Композитора, 

«супер – пупер – жопа – говняного фильма», то есть 

продукта для потребления. И, бросив ненужного 

ангела, «мастера» поспешили воплотить «гениаль-

ный» творческий замысел. Мелодия «о счастье», 

которую сочиняет композитор, может ассоцииро-

ваться с размышлениями о счастье героя «Котло-

вана» Андрея Платонова, «сокровенного чело-

века», травестировать этот образ. Одновременно 

возникают ассоциации с «Ловцом крыс», ведь под-

дельные «мастера» привлекают наивного потреби-

теля их продукта и повести его по ложной дороге. 

Ярко проявляет себя постмодернистская интертек-

стуальность и игра и барочная театральность пове-

дения персонажей, травестируется формула «жизнь 

– театр». 

Следует заметить, что барочная избыточность 

повторов имеет свою внутреннюю логику. Форми-

руются образные «рифмы», это, например, семей-

ные пары, отражающие друг друга; «святые отцы» 

и «мастера» соединены общим непониманием са-

крального; все социальные роли (милиционеры, ме-

дики, рабочие ритуальной службы, депутат) отра-

жают деформации общества и связаны мотивом 

смерти, пренебрегая человеком. 

Все картины соединены мотивом смерти, паде-

ния (ангела с небес, людей в пропасть), отчужден-

ности («не наш»), разрыва коммуникации («мерт-

вая зона» сотовой связи, тотальное недоразумение). 

Центральным символом является путь, на ко-

тором акцентирована развилка, а в иносказатель-

ном плане – вектор вверх или вниз. 

Аллегорией неверного человеческого пути 

становятся турецкие курортные водные горки: ко-

гда летишь с водой вниз ногами, получаешь удо-

вольствие, а когда вниз головой – травму или ги-

бель, то есть идешь за водой. Показательны слова 

депутата о том, что вся его жизнь – это изменение 

этих двух позиций смывания наземь. Как отметит в 

финале дьявол, дорога для всех испытуемых закан-

чивается пропастью, падением вниз «без остано-

вок». 

Авторская концепция проясняется в финале и 

приобретает дидактические смыслы. Все приклю-

чения с ангелом и людьми изображаются как экспе-

римент, спор между Богом и дьяволом. В финале 

звучат апокалиптические мотивы, характерные для 

барокко и переходного художественного мышле-

ния в целом, и проявляются черты барочной мисте-

рии. Дьявол предлагает прекратить «комедию», 

признать, что Бог ошибся с человечеством, «пода-

вить» человечество прямо сейчас и прогуляться в 

пропасть, чтобы полюбоваться «падкими душами». 

Но Бог продолжает испытание и оставляет ангела 

на дороге, ожидая того человека, который все же 

спасет несчастного и тем самым оправдает все че-

ловечество. Фактически дискуссия идет о способ-

ности человека чувствовать себя творением Бо-

жьим и о возможности двигаться вверх, улучшать 

свою природу. По словам дьявола, "две тысячи лет 

назад на этой дороге вообще никто не остановился, 

а здесь хоть какой-то прогресс". Вопрос стоит так: 

«проиграл» ли Господь, создав человека, является 

ли она «пустой затеей», способным только на «ко-

медию»: 

«Дьявол. Вы что, до сих пор уверены, что 

найдется хоть один, кто спасет вашего ангела? 

(пауза) 

Бог. Да. 
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(пауза) 

Дьявол. О. нет…. 

(Ангел лежит на дороге. Приближается оче-

редной автомобиль)» [Богаев, 2008, 26]. 

Таким образом, через остранение возвраща-

ется в картину мира сакральный центр и философ-

ская традиция барокко. 

Центральными стратегиями становятся: стили-

зация барочных принципов контраста, избыточно-

сти повторов, сочетания ужасающего со смешным. 

Выводы. О. Богаев воспринимает художе-

ственный код барокко как актуальный, способный 

обрисовать глобальные культурные преобразова-

ния конца ХХ – начала XXI века. Художественный 

код барокко в пьесе «Dawn-way. Дорога вниз без 

остановок» широко используется на всех структур-

ных уровнях: тематическом, образном, композици-

онном, мотивном, символическом, а также знаки 

кода барокко существенно переосмысливаются и 

претерпевают модификации под влиянием совре-

менного культурного контекста. 

Показателен выбор драматургом определен-

ных барочных принципов по широкому кругу си-

стемотворческих признаков. Акцентируется изоб-

ражение неверного, перевернутого мира и дефор-

маций человеческой натуры. Сакральный центр в 

произведении сохраняет свой статус, а испытание 

проходит именно человек. Образное воплощение 

получают ирреальные явления – Бог, смерть, чудо, 

оживление. В сферу сакрального (которое обозна-

чено как вечное) входят положительные экзистен-

циалы любви и сострадания, диалога. В формиро-

вании дискурса сакрального особый вес приобре-

тают мотивы света, луча, пронизывающего облака; 

ночное небо, зеркала Луны, океан звезд. Моделиру-

ется образ канала связи между мирами: это луч, ан-

гел. Создаются аллегории заблудшего человечества 

(слепые). Моделируется барочное пространство: 

рай – земная повседневность – ад. Оно может пере-

носиться в экзистенциальную сферу сознания ге-

роя. Автору присуще трагическое переживание не-

правильности мира, экзистенциальной уязвимости 

человека. Произведение отражает усиление сенти-

ментального начала, присущее последователям 

школы Николая Коляды, и особенности российской 

версии постмодернизма в целом. 

Системотворческой основой модификаций 

кода барокко в новой культурной ситуации постмо-

дернизма и постпостмодернизма становится дис-

куссия вокруг сакральных первооснов бытия. Дока-

зывается, что в отличие от постмодерных интерпре-

таций центр картины мира в исследуемом 

произведении не изображается как пустой или 

«мерцающий» (по М. Липовецкому), а возобновля-

ется. Происходит перенос необароковой иронии. 

Сомнению подвергается не сакральный центр, а 

возможности человека его постичь, поэтому доми-

нантой становится инициационный сюжет поиска, 

испытания героя, акцент делается на деформациях 

и потенциях современного человека в условиях 

«перевернутого» мира-хаоса. Традиционность в ин-

терпретации сакрального центра отражает попытки 

писателя преодолеть культурный кризис, найти 

твердые положительные ориентиры новой картины 

мира. Подобные интенции порождают круг страте-

гий модификации барочного кода. Среди них: реак-

туализация сакральных ориентиров с их параллель-

ным изумлением, театральным обыгрыванием, сти-

лизация традиции, мифообразование и апофатика. 

Синтез стратегий переосмысления кода барокко 

формирует стереоскопичность изображения мира и 

человека, способствует проявлению авторской кон-

цепции культурных преобразований, подкрепляет 

авторитет художественных традиций, их диалог с 

инновациями. 
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Abstract 

The article is devoted to studying the current state of Ukraine's image and the search for ways to strengthen 

it, taking into account the foreign policy strategy of the state. The study aims to show the current state of Ukraine 

in the international business arena, identify the main strengths and weaknesses, and form practical directions for 

strengthening the image during the strategic development of the state. The study's relevance is confirmed by the 

conflict escalation in Ukraine and problems that emerged under the influence of globalization. According to the 

study results, Ukraine's place in international rankings is shown, the main weaknesses and strengths of Ukraine, 

its place among other countries are identified. Seven main factors can be important in shaping the foreign policy 

strategy of the state, which positions the country as a tourist and innovative.  

Анотація 

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану іміджу України та пошуку напрямів щодо його змі-

цнення із врахуванням зовнішньополітичної стратегії держави. Мета дослідження - показати сучасний 

стан України на міжнародній ділові арені, визначити основні сильні та слабкі сторони та сформувати прак-

тичні напрями щодо зміцнення іміджу в ході стратегічного розвитку держави. Актуальність дослідження 

підтверджується загостренням конфлікту в Україні, а також низкою проблем, які сформувалися під впли-

вом чинника глобалізації. За результатами дослідження показано місце України у міжнародних рейтингах, 

визначено основні слабкі та сильні сторони України, її місце серед інших країн світу. Запропоновано сім 

основних чинників, які можуть стати вагомими при формуванні зовнішньополітичної стратегії держави, 

що позиціонує країну як туристичну та інноваційну. 

 

Keywords: image, brand, state strategy 

Ключові слова: імідж, бренд, стратегія держави 

 

Постановка проблеми. У період розвитку гло-

балізації та активізації міжнародних відносин ко-

жна держава дбає про формування власного пози-

тивного іміджу. Такі заходи сприяють захисту наці-

ональних інтересів та досягненню соціально-

економічних цілей країни як в розрізі внутрішнього 

розвитку так і на міжнародній арені. 

Сьогодні, коли інформаційна прозорість та де-

мократія формують особливу цінність, якщо дер-

жава не може забезпечити комунікативну відкри-

тість і не ставить у пріоритеті забезпечення основ-

них людських цінностей та свобод людини, 

формувати імідж демократичної держави стає до-

сить складно. Безумовно, демократичність є запо-

рукою того, що країна буде адекватно сприйматися 

міжнародною спільнотою, а тому і в подальшому 

співпрацюватиме з нею у вирішенні різних проблем 

національного та глобального характеру. Від імі-

джу країни залежить успішність її зовнішньої полі-

тики, формування міжнародних торговельно-еко-

номічних відносин та можливість отримання інвес-

тицій, що сприятимуть розвитку економіки. 

Зовнішньополітичний імідж в свою чергу впливає і 

на внутрішньополітичні процеси, зокрема, якщо ре-

путація України в очах міжнародної спільноти є не-

достатньо високою, це формує підґрунтя для внут-

рішньодержавного незадоволення, знижує рівень 

сприйняття та довіри до проголошених реформ. 

Загалом можна стверджувати, що діловий 

імідж свідчить про політичну та економічну значу-

щість країни, про процвітання та її культурний роз-

виток і є показником авторитетності на світовій 

арені. Позитивний імідж держави формується не 

тільки у ставленні до неї інших країн, але й у став-

ленні населення до уряду і до процесів, які відбува-

ються всередині країни. Таким чином, можна стве-

рджувати, що зміцнення іміджу України дозволяє 

сформувати патріотично налаштоване суспільство, 

яке готове дбати про майбутній розвиток своєї кра-

їни [1]. Отже, імідж держави є основою економіч-

ного розвитку для тих країн, які працюють в умовах 

міжнародної співпраці. Так як сучасна Україна по-

зиціонує себе як частина європейської спільноти, 

вона орієнтується на зміцнення своєї політичної та 
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економічної позиції серед європейських країн, а 

тому зміцнення сучасного іміджу України є одним 

із найважливіших напрямів зовнішньополітичної 

стратегії держави. 

Огляд літератури. Серед досліджуваних праць 

слід виділити дослідження Квактун, О. О., Вертеле-

цької, О. М., Каліниченко, К. [1] що показали кон-

цептуальні основи формування міжнародного імі-

джу України. Аналогічні дослідження проводилися 

Лавриненко Г. [2], яка показала формування міжна-

родного іміджу України в Західному світі. Зазна-

чимо, що чимало дослідників визначають імідж 

країни як бренд, а тому численна кількість праць 

присвячені визначенні ролі різних чинників на фо-

рмування бренду держави, а також побудові націо-

нальних ідей, які могли б підвищити місце України 

на зовнішньо-політичній та економічній арені. Ра-

зом з тим питання основних перспектив та загроз, 

які характерні для сучасного розвитку держави за-

лишається не вивченим, а тому поточне дослі-

дження має наукове та практичне значення для дер-

жавних управлінців, які будують стратегії покра-

щення іміджу України на наступні роки. 

Мета дослідження. Визначити сучасний стан 

України на міжнародній діловій арені та розробити 

заходи зміцнення іміджу в полі стратегічного роз-

витку держави. 

Викладення основного матеріалу. Позитивне 

сприйняття процесів, що відбуваються всередині 

країни зі сторони населення та міжнародної спіль-

ноти, є запорукою успіху країни її соціального, еко-

номічного та політичного розвитку. При цьому до-

мінуючу роль відіграють не тільки реформи, що 

стосуються економічного розвитку, але й оптиміза-

ція структури влади та управління [2]. Дослідження 

літератури дозволило зробити висновок про те, що 

імідж країни є комплексом об'єктивних характери-

стик державної системи, які формуються у процесі 

еволюційного розвитку держави і є складовою ба-

гатофакторної системи світового устрою, ефектив-

ність якої визначає тенденції соціально-економіч-

ного та політичного розвитку та інших процесів 

[1,2,3]. 

Аналіз поточного іміджу України. На сьогод-

нішній день, на жаль, імідж України виглядає в 

очах міжнародної спільноти доволі різно. Постійні 

політичні перегони створюють нестабільне середо-

вище всередині країни та загрози національній без-

пеці зовні. Сьогодні країна характеризується пові-

льно зростаючим, однак ще занадто низьким соціа-

льно-економічним розвитком, а останнім часом ще 

й загрозами повномасштабних воєнних операцій. 

Враховуючи загострення конфлікту між Україною 

та Росією, показники ділового іміджу в 2022 році 

погіршились ще більше, то ж на сьогодні і значна 

кількість розвинених країн рекомендують своєму 

населенню утриматися від поїздок до України або 

негайно покинути її території через загрозу воєн-

них дій. Така ситуація знецінює чимало надбань на-

селення країни з періоду незалежності, а тому її 

слід розцінювати як кризову, гостру і яка потребує 

негайного вирішення. В таких умовах дослідження 

напрямів зміцнення іміджу України стають все 

більш актуальними. Це вимагає чітких витлумачень 

ситуації у державі та необхідності здійснення кро-

ків, спрямованих на довіру Україні, яка на нікого не 

нападала і не планує нападати. 

Однак перед тим як будувати пропозиції щодо 

зміцнення модерного іміджу України, варто розгля-

нути поточне місце нашої держави серед інших 

країн з огляду на економічні, політичні та соціальні 

чинники. 

Міжнародні організації постійно формують 

рейтинги країн, які дозволяють побачити, в якому 

напрямі розвивається держава у порівнянні із ін-

шими країнами. Розглянемо основні позиції Укра-

їни на міжнародній арені. Для цього складемо порі-

вняльну таблицю 1. 

Таблиця 1 

Місце України в міжнародних рейтингах 

Рейтинг Країні схожого рейтингу 2021 2020 2019 

Future Brand [4] 
Колумбія (70) 

Мексика (72) 
n/a 71/75 74/75 

GCI Global Competitiveness Index [5] 
Шрі-Ланка (84) 

Молдова (86) 
n/a n/a 85/141 

The Open Data Barometer [6] 
Аргентина (47) 

Філіпіни (42) 
47/100 34/100 20/100 

Freedom House [7] 
Туніс (63) 

Бразилія (64) 
60/100 62/100  

Hanke’s Misery index [8,9] 
Домінікана (45) 

Саудівська аравія (47) 
n/a 46/89 10/89 

World Population Review [10] 
Чад (32) 

Ліберія (34) 
33/196 n/a n/a 

 

На думку закордонних експертів, станом на 

2022 рік зовнішній імідж України потребує осучас-

нення, розширення і переконливого зміцнення. Че-

рез загальну необізнаність і неспроможність вигі-

дно представити себе в очах Міжнародного співто-

вариства думка про Україну формується 

здебільшого на основі неофіційної інформації, яка 

формується певними політичними силами або ін-

шими зовнішніми силами, які зацікавленими у де-

стабілізації країни. Сьогодні питання іміджу країни 

є не тільки політичним питанням, це - питання на-

ціональної безпеки, майбутнього країни, а також 

можливості здійснення демократичних перетво-

рень. Поточна ситуація щодо політики іміджоутво-
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рення свідчить про те, що уряд мав би задіювати пе-

вні додаткові важелі, відстоюючи свої чітко-визна-

чені позиції, використовувати кожну найменшу мо-

жливість популяризації тих позитивних кроків, що 

вже зміцнили позицію нашої держави, лише тоді 

актуалізується прийняття важливих рішень міжна-

родними організаціями та урядами різних країн на 

користь України [11].  

За даними рейтингу Future Brand можна дійти 

висновку, що Україна не достатньо розвивала свій 

бренд, оскільки посідала практично останнє місце у 

рейтингу впізнаваності країн. Однак, слід зазна-

чити, що в 2020 році показник дещо покращився, 

що свідчить про те, що політика щодо даного пока-

зника змінюється. 

Що стосується міжнародної конкурентоспро-

можності, то позиція країни в 2019 році була 

85/141, це показник нижчий середнього рівня, що 

відповідає конкурентоспроможності Шрі-Ланки та 

Молдови. Поточний показник є стійким протягом 

багатьох років, на сьогоднішній день такого рейти-

нгу не складено, тому можна опиратися тільки на 

дані 2019 року. 

Негативним є і показник щастя в Україні. В 

2019 році Україна входила в десятку країн, де насе-

лення почувається нещасливим. В 2020 році показ-

ник дещо покращився, однак слід розуміти, що по-

кращення відбувається не тільки у порівнянні із ми-

нулими роками, але і у порівнянні із іншими 

країнами світу. 

Щодо позитивного іміджу, то Україна може 

його сформувати у розвитку демократії. За рівнем 

вільності Україна посідає 60 позицію із 100, що та-

кож говорить про непоганий стан демократії. Та-

кож за рівнем відкритості даних Україна посідає 47 

місце, хоча в 2019 році показник був значно вищим. 

За рівнем доступності проживання Україна посідає 

33 місце із 196 країн. 

Отже, на сьогоднішній день основними чинни-

ками негативного впливу на формування іміджу 

України та слабкими сторонами є : 

 військовий конфлікт на сході України, 

який має сьогодні всі шанси, попри оборонну стра-

тегію і тактику, перерости у військовий конфлікт на 

всій території країни; 

 недосконалість законодавства та нечіткість 

стратегічного розвитку, які не дозволяють міжнаро-

дній спільноті зрозуміти чітку позицію щодо пода-

льшого розвитку України; 

 високий рівень корупції, який попри чис-

ленні формальні заходи з її зниження підвищується 

з кожним роком все більше, поширюючись на всі 

соціальні та економічні сектори; 

 перерозподіл власності, що відбувається на 

основі не зовсім досконалих нормативних докуме-

нтів; 

Сьогоднішня ситуація в Україні не дозволяє 

сформувати переконливу основу для надходження 

дуже потрібних іноземних інвестицій. В результаті 

це сприяє низькому рівню торговельно-економіч-

них відносин та слабкому економічного розвитку 

загалом. На думку науковців та експертів, голов-

ним недоліком існуючої іміджевої політики Укра-

їни є безсистемність її розробки. Останній законо-

давчий акт який був підписаний щодо розвитку імі-

джу України був сформований на період 2017 року. 

На сьогоднішній день чіткої концепції щодо розви-

тку країни та побудови її іміджу не сформовано 

[12]. Основними причинами відсутністю іміджевих 

компаній є: 

 відсутність стратегії іміджевої політики, 

що полягає у цілеспрямованому формування імі-

джу України за кордоном. По сьогоднішній день не 

встановлено пріоритетів і не визначено кінцевого 

результату, до якого повинні прагнути PR компанії; 

 відсутній єдиний координаційний центр з 

формування іміджу за кордоном; 

 відсутність міцного ідеологічного фунда-

менту, який дозволяє сформувати та покращити зо-

внішньоекономічний образ країни, що відбувається 

через нестабільність політичної ситуації та немож-

ливості протистояння агресивній зовнішній пропа-

ганді; 

На сьогоднішній день інформацію про Україну 

світові видання отримують через українські засоби 

масової інформації, які досить часто по різному ві-

дображають реальні результати роботи влади щодо 

зміцнення іміджу країни через суб’єктивне став-

лення до реальних фактів. На жаль, результати 

праці урядів у минулих періодах не призводять до 

конкретних позитивних результатів, що відчува-

ється населенням, яке навіть після 30 років форму-

вання незалежності змінює свою думку щодо май-

бутніх напрямів розвитку країни. 

Практика показала, що заходи, які відбува-

ються щодо покращення соціально-економічного 

устрою та розвитку демократії, занадто повільно 

реалізовуються. Наприклад за рівнем соціального 

забезпечення та медичного обслуговування Укра-

їна зайняла одне із найгірших місць у світі і Європі 

зокрема, що підтверджується негативною статисти-

кою з захворюваності та смертності внаслідок 

COVID-19. На сьогодні попри те, що відбулося чи-

мало заходів із реформування медицини, її поточ-

ний стан, обтяжений роками минулої стагнації, ви-

явився занадто інертним, аби ефективно працювати 

в кризових ситуаціях. Не зважаючи на це, Україні 

завдяки патріотизму і професійності медиків вда-

ється контролювати ковідну ситуацію і це підсилює 

імідж держави. 

Для того щоб покращити поточну ситуацію з 

сформованого іміджу України, доцільно розгля-

нути дії, які виконують розвинені держави у даному 

напрямі. 

Досвід іноземних країн. У більшості країн за-

ходу з метою формування іміджу країни, створю-

ються інформаційні та PR служби, основні завдання 

яких націлені на формування сприятливого інфор-

маційного фону для політичної, соціальної та еко-

номічної діяльності. Більшість країн оперативно ре-

агують на різні зміни всередині країни та проводять 

інформаційну підтримку як населення, так і країн 

партнерів, яка дозволяє зрозуміти майбутні дії 

уряду та те, що ситуація знаходиться під контролем 
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влади. Своєчасне інформування державних струк-

тур та закордонних представництв дозволяє зрозу-

міти наслідки тих чи інших дій, що відбуваються 

всередині країни, а також створює прозоре інфор-

маційне середовище, яке дозволяє зрозуміти поточ-

ний стан та напрями вирішення проблем не тільки 

для громадськості, але й міжнародній спільноті. В 

таких умовах позиція держави щодо різних ситуа-

цій стає зрозумілою, а це в свою чергу дозволяє 

ефективно будувати стратегію співпраці з іншими 

державами. Для того щоб інформувати населення 

та міжнародну спільноту про поточний стан всере-

дині країни, спеціальні служби, які займаються змі-

цненням іміджу країни, створюють та поширюють 

пропагандистські фільми, фото відеоматеріали, ор-

ганізовують оповіщення в соціальних мережах, що 

дозволяє населенню чітко розуміти, в якому на-

прямі рухається держава. Такі заходи формують ви-

сокий рівень довіри населення до поточної влади, а 

також дозволяють мешканцям країни відчувати 

безпеку та стабільність. 

В Україні ж пропагандистські прийоми досить 

часто використовуються хаотично, а тому вони не-

достатньо сприяють іміджу країни. Це говорить про 

безсистемну та малоефективну роботу відповідаль-

них за це інституцій. В результаті такої роботи чи-

мало проектів із зміцнення іміджу України щодо 

майбутнього розвитку країни стають недієвими, а 

можливість будувати довгострокові ділові стосу-

нки з міжнародними організаціями та державами 

уповільнюються. Щоб пропаганда стала ефектив-

ною, інформаційні заходи повинні бути ідейно на-

повненими, відповідати реальному стану справ, а 

не спотвореними і далекими від реальності для ви-

гідного зображення ситуації в пропагандистських 

матеріалах. Для того, щоб імідж країни покращува-

вся, потрібно не тільки використовувати PR-

технології, але й створювати ефективні команди, 

які завдяки зусиллям спеціалістів різних галузей 

(зокрема соціологів, політологів, економістів, спе-

ціалістів зі зв'язків з громадськістю, психологів, 

консультантів) можуть приймати прозорі, зрозумілі 

та ефективні рішення. Така спільна робота повинна 

проводитися за підтримки та участі органів держа-

вної влади і представлятися дипломатичними слу-

жбами, культурними організаціями в якості пріори-

тетних завдань [13]. 

Розглянемо основні сильні сторони України, 

які могли би стати вихідною точкою покращення 

ділового іміджу України. 

 
Рис.1. Чинники впливу на імідж України 

 

Розглянемо більш детально кожен із чинників 

впливу на імідж України. 

Природно-ресурсний потенціал. Україна ба-

гата своїми природними ресурсами, у тому числі і 

рекреаційними ресурсами, які необхідно викорис-

товувати як основу для розвитку туризму. Туристи-

чний потенціал України є достатньо високим, оскі-

льки на території країни розміщуються природні 

ресурси, які здатні реалізувати туристичний потен-

ціал в будь-який сезон. 

Національно-культурний потенціал. Це також 

частина розвитку туристичного потенціалу Укра-

їни, оскільки Україна є багатою своїми традиціями 

та містить історичні та культурні надбання практи-

чно в кожному місті. Зберігаючи пам’ятки мистец-

тва та архітектури та примножуючи їх новими над-

баннями, Україна може стати однією із найбільш 

доступних та цікавих туристичних країн Європи. 

Соціально-психологічні настрої. На сьогодні 

Україна у багатьох країнах світу відома тим, що її 

населення здатне протистояти несправедливості, 

адміністративним тискам зі сторони влади. Украї-

нці останніми роками сформували хорошу репута-

цію завдяки Помаранчевій революції, яка стала 

прикладом сучасної побудови національної іденти-

чності. Та на жаль, попри свободолюбивість та не-

залежність, сьогодні населення країни характеризу-

ється політичною незрілістю, що характерно для 

молодих націй, які керуються не виваженими та об-

ґрунтованими рішеннями, а більшою мірою емоці-

ями. В таких умовах правильно будувати імідж кра-
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їни в напрямку кардинально нових підходів до уп-

равління країною та добре злагодженої взаємодії 

між владою та населенням, що сприяють впрова-

дженню сміливих рішень та інновацій у країні.  

Ділова атмосфера є одним із найбільш важли-

вих чинників, які формують діловий імідж країни. 

Основними факторами які можуть змінити став-

лення міжнародної спільноти до України є боро-

тьба з корупцією та подолання бюрократії. На сьо-

годнішній день Україна знаходиться в числі тих 

країн, яким характерний високий рівень корупції та 

бюрократії, а тому на сьогодні потенціал даного 

чиннику є дуже великим, оскільки змінивши підхід 

до державного управління та знизивши рівень ко-

рупції та бюрократії, діловий імідж був би суттєво 

покращеним. 

Зовнішньоекономічні відносини України харак-

теризується асоціацію України з Європейським Со-

юзом та прагненням стати її членом. Відповідно, 

управлінські та адміністративні органи вже протя-

гом значного періоду проходять шлях трансформа-

ції до міжнародних стандартів ведення бізнесу. Ук-

раїна повинна чітко показувати свій напрям розви-

тку та звітувати про результати реформувань, які 

могли би наблизити Україну до її мети. 

Адміністративні технології формують час-

тину ділової атмосфери, однак виокремлюються в 

окрему категорію, оскільки діяльність органів 

влади впливає не тільки на бізнес, але і на усі інші 

соціально-економічні процеси. Дуже важливо реа-

лізувати можливість цифровізації адміністратив-

них процесів, які дозволили би прискорити, спрос-

тити та зробити більш ефективними усі адміністра-

тивні роботи. 

Інформатизація на сьогодні є одним із найбі-

льших потенційно важливих та впливових чинників 

на формування іміджу в Україні. Останніми роками 

інформаційний сектор стрімко розвивається, що 

пов’язано з формуванням високого інтелектуаль-

ного потенціалу в країні і разом з тим низьким рів-

нем заробітних плат. Через це численна кількість 

міжнародних компаній, що працюють в інформа-

ційному секторі, планують заходити на вітчизня-

ний ринок інтелектуального капіталу, стимулюючи 

розвиток і інших галузей економіки. Створюючи 

сприятливий клімат для розвитку інформатизації в 

Україні, держава має всі шанси отримати стрімке 

прискорення економічного розвитку в усіх галузях. 

Однак для того, щоб Україна стала успішним 

проектом, сучасна українська національна ідея по-

требує чіткості формування і навіть модернізації. 

Вона повинна враховувати економічні виклики, ге-

ополітичної ситуації, а також жорсткі реалії суспі-

льства, з якими стикається країна. Нагальною стає 

потреба наповнення національної ідеї новим ідео-

логічним змістом, який би відповідав цивілізова-

ним цінностям а також науковим, інформаційним 

та сучасним технологічним прогресам [15]. В ба-

зову концепцію цінностей входять і загально-

прийняті цінності, які слід враховувати незалежно 

від політичного ладу держави. Це, в першу чергу, 

забезпечення права та свобод людини, гідних умов 

життя, цінність кожного життя, верховенство за-

кону. Всі інші заходи із зміцнення іміджу повинні 

формуватися на даних засадах. 

Поточний стан управління іміджом України і 

напрями щодо його вдосконалення. У 2016 році, в 

рамках реалізації концепції популяризації України 

у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі було створено Міжвідо-

мчу комісію з питань популяризації України у світі. 

Ця комісія повинна сприяти забезпеченню та коор-

динації дій центральних та місцевих органів влади 

щодо просування інтересів України у світовому ін-

формаційному просторі. Комісія формує методи 

зміцнення позитивного іміджу України в інформа-

ційному просторі із залученням різних каналів роз-

повсюдження інформації. Забезпечення оператив-

ної та скоординованої діяльності з підготовки та по-

ширення інформації у світовому інформаційному 

просторі повинна націлюватися на підвищення ін-

вестиційної та туристичної привабливості України. 

Результатом створення такої комісії з питань попу-

ляризації України став план заходів із реалізації 

концепції популяризації України у світі та просу-

вання інтересів у світовому інформаційному прос-

торі який був затверджений на 2011 рік [16]. Сього-

дні ж нової Концепції іміджу України не створено, 

а стратегія зовнішньополітичної стратегії України, 

що затверджена в 2021 році хоча і включає поло-

ження щодо зміцнення іміджу України, однак не мі-

стить конкретних, чітко виражених дій, яких слід 

послідовно дотримуватися для досягнення страте-

гічних цілей країни [17].  

 

Висновки. Сьогодні Україна знаходиться у 

складному і навіть кризовому міжнародному стано-

вищі, яке буде залишатися таким до того часу, поки 

не буде виявлено та оприлюднено чіткої позиції 

щодо внутрішнього розвитку та зовнішньополітич-

ної стратегії. Чимало процесів які відбуваються в 

Україні є незрозумілими не тільки для населення, 

але й для міжнародної спільноти. Не всі задекларо-

вані заходи та цінності на практиці є зреалізова-

ними. Будучи вразливою до численних проблем, 

Україна сьогодні особливо залежить від того, як її 

сприймають представники та уряди інших країн, 

міжнародна спільнота в цілому. В таких умовах для 

того щоб заявити, що Україна готова стати впливо-

вим суб'єктом на міжнародній політичній арені, не-

обхідно повністю змінити підходи до інформацій-

ного забезпечення. Щоб покращити імідж України, 

необхідно обрати правильний вектор зовнішньої 

політики, поглибити політичні асоціації та знайти 

компроміси у зміцненні політичної безпеки країни, 

сприяти міжнародній стабільності та безпеці на ос-

нові ефективної та багатосторонньої роботи для ви-

рішення кризової ситуації. Для того, щоб заходи із 

зміцнення іміджу України були дієвими, вони по-

винні відбуватися не формально, а бути втіленими 

на всіх рівнях державного управління. Це потребує 

повної перебудови іміджевих механізмів, чіткого і 

патріотичного вишколу відповідних фахівців, а та-

кож бажання і підтримки населення та уряду щодо 

організації таких змін. Побудувавши основу для 
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зміцнення іміджу України, що базується на демок-

ратичних та загальнолюдських цінностях, його мо-

жна розвивати у туристичному, інноваційному та 

цифровому напрямах. 
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Abstract 

The article describes the study of the characteristics of children with ASD and mental retardation (PDD), 

presents an analysis of the results of diagnosing emotional-volitional regulation. The specifics of disorders in the 

emotional sphere of children with ASD and mental retardation are described. The results are described confirming 

that violations of emotional-volitional regulation can occur both in ASD and in mental retardation, but behavioral 

manifestations and emotional states will have their own specifics. 

 

Keywords: mental retardation (PDD), ASD, specifics of emotional disorders. 

 

To conduct a comparative analysis of disorders of 

emotional-volitional regulation in children with ASD 

and mental retardation (PDD), we used the method of 

diagnosing disorders of emotional development by 

V.V. Lebedinsky and M.K. Bardyshevskaya [1, p. 258]. 

The proposed diagnostic scheme was developed 

both as a method for research and as a tool for the work 

of a psychologist, which allows not only to assess the 

severity of emotional disorders, but also to determine 

the symptoms and dynamics of a child's development 

in different conditions. 

Diagnostics was carried out in several stages. At 

the first stage, information was collected from the psy-

chological history of the child. The second stage in-

cluded direct observation of the child's behavior with 

fixation of the symptoms identified in the process of 

observing him in natural conditions. This stage allows 

us to draw a conclusion about the nature of the dysfunc-

tions of the basal system of emotional regulation in gen-

eral. For quantitative analysis, a scoring was intro-

duced, where 0 points - no violations are noted, 1 point 

- mild / moderate violations, 2 points - pronounced vi-

olations are noted. 

At the next stage of diagnostics, specific charac-

teristics of emotional regulation in children with mental 

retardation and ASD were identified and studied at the 

level of: 

- assessment of the intensity of environmental im-

pacts; 

- affective stereotypes of behavior; 

- affective expansion; 

- affective communication; 

- generalizations of emotional experience at the 

symbolic level. 

The results obtained are presented in table 1. 

 

Table 1 

The results of the development of emotional regulation in children with ASD and mental retardation 

Criterion 

Indicator (in 

points) 

PDD ASD 

I level of emotional regulation 

The level of assessment of the intensity of environmental impacts 

Hypersensitivity to physical objects: olfactory; taste; temperature; visual; auditory; painful; 

vestibular 
0,54 1,4 

Human hypersensitivity: eye contact; voice contact; tactile contact 0,43 1,9 

II level of emotional regulation 

Level of affective stereotypes of behavior 

The rhythm of physiological processes; sleep rhythm/eating rhythm, selectivity, strength of 

adaptive reactions, autostimulation, use of stereotypes, hyperactivity) 
0,8 1,3 

III level of emotional regulation 

Level of affective expansion 
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Sense of self-preservation, reaction to a physical barrier/remoteness, reaction to the complex-

ity of an object, the influence of fears, the degree of self-formation, defensive aggression, 

quasi-aggression 

1,1 1,7 

IV level of emotional regulation 

Level of affective communication 

Contact initiation, adult withdrawal, depth and duration of contact, eye contact/tactile con-

tact/voice contact, use of emotional contagion, relationships with other children, empathy, 

selectivity, group attachment, anxiety regulation 

0,6 1,9 

V level of emotional regulation 

Generalization of emotional experience at the symbolic level 

The level of development of speech and play; use of external regulating speech; the ability to 

talk about one's emotional experience; the ability to represent their desires in the game; emo-

tional experience projected in the game 

1,2 1,95 

 

Further, to verify the obtained diagnostic results, we applied the Student's T-test for independent samples to 

confirm the reliability of the identified differences. The data obtained are presented in table 2. 

Тable 2 

Analysis of differences in emotional regulation parameters in children with ASD and PDD according to Stu-

dent's T-test 

Student's t-test (p=) 

N 

The level of assess-

ment of the intensity 

of environmental im-

pacts 

Level of af-

fective stereo-

types of be-

havior 

Level of 

affective 

expansion 

Level of affective 

communication 

Generalization of emo-

tional experience at the 

symbolic level 

24 0,00001 0,02 0,004483 0,000134 
0,080 

(not significant) 

 

According to the results obtained in the course of 

mathematical analysis of the data, according to the 

“level of symbolic regulation” parameter “p” is not in 

the zone of significance, between groups of children 

with mental retardation and ASD at the level of sym-

bolic activity, the children of the two groups do not 

have significant differences. Significant differences 

were found for other parameters (the level of assess-

ment of the intensity of environmental influences, the 

level of affective stereotypes of behavior, affective ex-

pansion, and the level of affective communication). 

As a result, in the course of a qualitative and quan-

titative analysis of diagnostic data, general and specific 

criteria for emotional regulation were identified that are 

characteristic of a group of children with mental retar-

dation and a group of children with an autism spectrum 

disorder [3, p. 195]. The results are presented in table 3. 

Table 3 

General and specific disorders of emotional regulation in children with ASD and PDD 

Specific features of emotional regu-
lation of children with PDD 

Specific Features of Emotional 
Regulation in Children with ASD 

General criteria specific to both 
groups of children 

General characteristics of emotional regulation 

Active forms of defensive behavior 
predominate. Manifested in the form 
of aggressive reactions, conflict be-
havior, negativism. 
Can usually calm down on their own 

The use of passive forms of pro-
tective behavior in the form of 
freezing, encapsulation and self-
isolation. 
Impaired self-regulation of the 
emotional state, the presence of 
autostimulations 

In both groups, protective forms of 
behavior are observed 

Level of assessment of environmental impacts 

Minor violations of hypersensitivity. 
In the tactile sphere to the person. 
Establish better eye contact 

Violations are associated with pri-
mary pathology. 
Pronounced hypersensitivity to 
physical stimuli and to a person 

In two groups there are children 
with vestibular hyposensitivity 

Level of affective stereotypes 
Dominated by autostimulations that 
are associated with gross motor 
skills. Compliance with the daily 
routine, rhythmic actions facilitate 
adaptation to new conditions, lead to 
a positive emotional state. 
When completing a task, it is im-
portant for children to evaluate their 
work, and not the quality of perfor-
mance and the result obtained 

Pronounced selectivity. 
Autostimulation is associated 
with fine motor skills. Poorly tol-
erated changes in the daily rou-
tine. Violation of the plasticity of 
stereotypes. 
In children with hyposensitivity to 
the physical signs of the inanimate 
environment, there were drives 
for constant movement. 

Autostimulations and stereotypes 
arose in both groups in situations of 
failure 
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Level of affective expansion 

Violations are associated with diffi-
culties in overcoming complex ob-
stacles (social prohibition, research 
activities). 
In most cases, the obstacle caused 
destructive activity in the social be-
havior of children 

Violated basal components (self-
preservation instinct, gender iden-
tity, research activities). 
More mature patterns of behavior 
have been formed, for example, 
quasi-aggressive behavior. 
In the game, repeatedly play the 
same touch effect 

Violations of this level in both 
groups are most of all associated 
with expansion in 
difficult new conditions (reaction 
to the complexity of the object, re-
action to the novelty of the object, 
in a situation of social prohibition, 
conflict) 

Level of affective communication 

Violations are expressed in rapid sa-
tiety during contact and inconstancy 
of communication 

Violations of communication 
with adults and a gross violation 
of communication with children. 
Violations of predominantly basal 
components at this level: eye con-
tact, tactile contact, voice contact 

Common to these groups are diffi-
culties in verbal communication, 
insufficient depth and duration of 
contact 

The level of symbolic regulation 

Lack of formation of the symbolic 
game, the plot game is primitive, is 
at the level of an earlier age. 
Difficulties in generalizing emo-
tional experience due to unformed 
cognitive activity 

Disproportion between poor game 
actions and rich speech accompa-
niment. 
When choosing a toy, they are 
guided by an isolated sensory sen-
sation. 
Strong affective inclusions, ob-
sessive attitude to the subject. 
Fixation on peculiar verbal marks 

Difficulties in generalizing and dis-
tinguishing emotional experience. 
The poverty of the "emotional vo-
cabulary" 

 

Thus, the analysis of the results of diagnosing the 

features of the level organization of emotional regula-

tion revealed that violations of emotional-volitional 

regulation can occur both in ASD and in mental retar-

dation, but behavioral manifestations and emotional 

states will have their own specifics [2, p. 427]. 
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