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Abstract 

The research was carried out in the city the Baku city. During the study, fruit plants withered and rotted for 

unknown reasons. After research and studies, it became clear that phytopathogenic fungi are the cause of wilting 

and decay. 

The fruit surface is rich in epiphytic microbiota. They are mostly inactive. Because on the surface of intact 

fruits there are not enough nutrients and other conditions for their development. With mechanical damage to fruits 

and vegetables, juice comes to the surface, which contains carbohydrates, proteins, fats, vitamins, etc. to feed 

microbes. Ingredients. As a result, the number of microorganisms increases dramatically, they develop and cause 

rotting of the fruit. Microbes of fruit epiphytes include various lactic acid bacteria, acetic acid bacteria, yeast fungi, 

mold fungi, as well as Herbicola aureum, Pseudomonas fluoresceus. It has even been established that some epi-

phytic microbes prevent the development of phytopathogenic microbes by releasing antibiotic substances. In 1 g 

of intact fruit surface, there are 6-42 bacteria, 100-266 thousand yeast and mold fungi. As a result of damage to 

the fetus, this number can increase by 5-20 times. The fruits have living tissue even after being harvested and 

peeled. Various physiological and biochemical processes take place in it. The more gradual these processes, the 

longer their shelf life. Fruits have the ability to prevent the development of microbes, that is, immunity. 

Аннотация 

Исследования проводились в городе Баку. В ходе исследования плодовые растения увяли и сгнили по 

неизвестным причинам. После исследований стало ясно, что причиной увядания и гниения являются фи-

топатогенные грибы. 

Поверхность плодов богата эпифитной микробиотой. В основном они малоактивны. Потому что на 

поверхности неповрежденных плодов недостаточно питательных веществ и других условий для их разви-

тия. При механическом повреждении фруктов и овощей на поверхность выходит сок, который содержит 

углеводы, белки, жиры, витамины и др. для питания микробов. ингредиенты. В результате количество 

микроорганизмов резко увеличивается, они развиваются и вызывают гниение плодов. К микробам плодо-

вых эпифитов относятся различные молочнокислые бактерии, уксуснокислые бактерии, дрожжевые 

грибы, плесневые грибы, а также Herbicola aureum, Pseudomonas fluoresceus. Установлено даже, что неко-

торые эпифитные микробы препятствуют развитию фитопатогенных микробов, выделяя антибиотические 

вещества. В 1 г неповрежденной поверхности плодов насчитывается 6-42 бактерии, 100-266 тыс. дрожже-

вых и плесневых грибов. В результате повреждения плода это число может увеличиться в 5-20 раз. Плоды 

имеют живые ткани даже после сбора урожая и снятия кожуры. В нем протекают различные физиологи-

ческие и биохимические процессы. Чем постепеннее эти процессы, тем дольше срок их хранения. Плоды 

обладают свойством препятствовать развитию микробов, то есть иммунитетом. 

 

Keywords: trees diseases, fungi, infections, bacteria. 

Ключевые слова: болезни деревьев, грибы, инфекции, бактерии. 

 

Болезнь определяют на основании ее возбуди-

теля и признаков поражения и ослабления расте-

ния. Симптомы болезни схожи, но отличаются от 

мер, принимаемых при паразитарных или инфекци-

онных процессах. В результате сходные внешние и 

внутренние симптомы инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний группируются по формам. 

Формы болезни многочисленны, но частично дис-

семинированные формы болезни немногочис-

ленны. 

Гниение – это разложение и размягчение рас-

тительных тканей, вызванное грибками и бактери-

ями. Распространены гниль плодов и семян и пле-

сень, а также корневая и стеблевая гниль. Корневая 

гниль препятствует поглощению воды и питатель-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642592
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ных веществ из почвы через корень в надземные ор-

ганы растения и вызывает высыхание деревьев. [3, 

с.13] Некроз – отмирание отдельных органов и тка-

ней [4,11]. Мумификация – заболевание, наблюдае-

мое в плодах и семенах, связанное с образованием 

склероций или превращением их в грибную строму. 

Пятна бывают разных форм, размеров и цветов 

из-за грибковых, бактериальных, вирусных инфек-

ций, отравлений газами, химическими веществами 

и солнечными лучами. В результате заражения 

этим заболеванием ослабевает процесс роста, засы-

хают листья, ослабевает устойчивость ствола и вет-

вей к инфекционным заболеваниям и непаразитар-

ным факторам. 

Из вышеизложенного видно, что грибы вызы-

вают различные заболевания, и соответствующие 

исследования в Азербайджане ведутся давно. 

В ходе исследования 5 из 95 видов грибов во-

шли в число впервые зарегистрированных в Азер-

байджане, а также являются возбудителями той или 

иной патологии. Учитывая важность этого, мо-

менты, которые необходимо учитывать при иден-

тификации новых грибов, впервые зарегистриро-

ванных в условиях Азербайджана, а также диагно-

стические признаки вызываемых ими патологий и 

т.д. Ниже приводится аннотированное резюме ре-

зультатов. Список приведен в алфавитном порядке 

и состоит из различной информации о каждом 

грибе (используемое в настоящее время правильное 

название, его синонимы, систематическая принад-

лежность, морфология этого гриба, полученная 

нами в результате исследований или уточненная на 

основании литературных данных [2,с.36], и др.). 

Cenangiuma abietis 

 
 

Ценангиум красный. Заболевание характери-

зуется усыханием и гибелью ослабленных различ-

ными причинами молодых побегов, что в основном 

наблюдается у молодых растений. Первые внешние 

признаки болезни наблюдаются весной, когда уча-

сток коры, на котором обитает гриб, окрашивается 

в красновато-коричневый цвет. При этом хвойное 

дерево также разрушается (приобретает красную 

окраску) и остается на растении длительное время. 

Пикниды гриба сначала наблюдаются в заражен-

ных стручках, которые имеют вид черных пятен 

диаметром до 1 мм. Через 1-2 года на засохших вет-

вях образуются телеморфы-апотеции гриба. По-

следний состоит из многочисленных чашечек диа-

метром 1-3 мм серовато-коричневого цвета, распо-

ложенных группой [1, с.80]. 

Заболевания и их причины: 

  
 

При характеристике зарегистрированных на 

исследованных растениях грибов, а точнее 

анаморфов сумчатых грибов, видно, что 

гифомицеты и меланкониалы более 

распространены, чем пикнидии. Таким образом, 

при характеристике патологий, 

зарегистрированных на отобранных растениях, 

видно, что 41,2 % от общего числа заболеваний 

вызываются гифомицетами, 36,5 % - меланхолиями 

и 22,3 % - пикнидиальными анаморфами. 

В целом следует отметить, что растения, 

используемые в озеленении города Баку, 

проявляют различную стойкость по отношению к 

заболеваниям, вызываемым грибами, что 

позволило отметить целесообразность 

характеристики этих деревьев в этом аспекте, а в В 

этом аспекте в качестве основного отличительного 

критерия была принята степень распространения 

болезней. Стало ясно, что деревья, используемые в 

озеленении города Баку, можно условно разделить 

на 5 групп: 

 

П
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A.alternata

C.microsora

L.fumago
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Виды с высокой 

износостойкостью 

Стойкие виды Слабые 

переносчики 

болезней 

Переносчики 

умеренных 

болезней 

Сильные 

переносчики 

болезней 

Обычный ель 

Можжевельник 

Кипарис 

японский фаворит 

Каменный дуб 

Эльдарская ель 

Эвкалипт 

обыкновенный 

Каспийское перо 

Китайская 

революция 

Белая ива 

Белая акация 

Вяз 

Лайм 

Европейская 

олива 

японский сафора 

Тополь 

обыкновенный 

Тут белый 

  

Наконец, было сочтено целесообразным вне-

сти ясность в вопрос, связанный с болезнями, 

наблюдаемыми у деревьев, используемых при озе-

ленении. Это связано с тем, что грибы обладают 

способностью синтезировать ряд метаболитов, ко-

торые, в свою очередь, либо стимулируют рост рас-

тений и повышают продуктивность, либо, наобо-

рот, ослабляют рост, снижают продуктивность и 

даже вызывают ее биологическую деструкцию, 

причем последнее является фитопатогенный харак-

терный признак грибов. При определении система-

тики грибов, соответствующих этому признаку, до 

недавнего времени за основу брались их морфофи-

зиологические особенности и специализация к рас-

тениям, которые они использовали в качестве места 

питания. Изучение разнообразия фитопатогенных 

грибов в современное время характеризуется мето-

дами молекулярной биологии, что делает неизбеж-

ными определенные изменения в систематике гри-

бов, и сегодня не вызывает сомнений, что система-

тика грибов является одной из наиболее широко 

изучаемых проблем. , а принятой всеми система-

тики до сих пор однозначно не существует. 

По этой причине некоторые исследователи в 

аналогичных работах характеризуют патогенные 

виды микромицетов, разделяя их на 3 группы: 

грибы, вызывающие мучнистую росу, грибы, вызы-

вающие ржавчину, и грибы, находящиеся в ано-

морфной стадии патогенных аскомицетов. В нашем 

случае этого деления недостаточно для полной ха-

рактеристики отмеченных грибов, поскольку к воз-

будителям деревьев относятся макромицеты, а вы-

зываемые ими болезни можно назвать корневыми и 

древесными гнилями. По этой причине мы разде-

лили зарегистрированные в нашем исследовании 

заболевания на 4 группы и охарактеризовали их 

распространение в городе Баку в целом.  Из полу-

ченных результатов стало ясно, что наиболее рас-

пространенным заболеванием в изучаемом городе 

Баку является кариес, распространенность кото-

рого в 1,5-3,5 раза превышает другие заболевания. 

Выяснилось, что деревья, используемые в озелене-

нии города Баку, характеризуются как одно из мест 

обитания грибов, а среди этих грибов Азербай-

джану также свойственны белая стволовая гниль, 

пятнистость, некроз, ржавая мучнистая роса и др. 

проявляется такими заболеваниями, как Все это де-

лает актуальной задачу всегда тщательно вести во-

прос о микологической безопасности деревьев и ку-

старников, используемых в озеленении, и совер-

шенствовать существующую систему 

мониторинга. 
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Abstract 

Every year, in worldwide many women diagnosed, treated and died by breast cancer. Coping with this pa-

thology is a big challenge not only for patients but also their families too. This is a descriptive and retrospective 

study which aims to evaluate the frequency of breast cancer in Kurbin, Albania as well as the assessment of pre-

ventive measures from. For data analysis is used the statistical package 20.0 and data are expressed in frequency 

and percentage. It was considered significant the p value <0.05. From 2016 to 2019 are screened 592 women of 

which 72 cases are diagnosed with breast cancer. The screening is more frequent in urban area than in rural area. 

The age over 50 years old is a high risk factor for this pathology. The year with the highest incidence of breast 

cancer is 2016 with 36 cases (46.2 %) followed by 2019 with 21 (27%) cases. Laçi is the town with the highest 

incidence of breast cancer. It is noticed that with the increasing of screening the mortality decrease. There is a 

statistically significant difference between women with different level education, which mean that women with 

high education level reflect low cases of breast cancer compare of them with 8-year education level which are 47% 

of all cases. 

 

Keywords: breast cancer, cancer's symptoms, mammography, treatment, palliative care, breast examination. 

 

Background 

Breast cancer is a common frequent disease for 

women and threat their lives too. Worldwide, the breast 

cancer has a mediatic and political profile. The month 

of October is the month dedicated this pathology where 

all the health care providers emphasize the importance 

of early diagnosis and treatment. Many studies are ded-

icated to this pathology and the pink ribbon is its sym-

bol in order to attract the attention of women as much 

as possible to sensitize them[1]. 

Breast cancer is a cancer that metastasizes at a dis-

tance such as in: bones, liver, lungs, brain. Self exami-

nation, physical examination, mammography but also 

MRI are screening procedures which help in early di-

agnosis of breast cancer and help reduce the mortality 

as well [2-4]. The risk factors that enhance the possibil-

ity to have breast cancer are: age, family history, early 

menarche, late menopause, life style, female hor-

mone[5-9]. 

Breast cancer is associated with much concerns 

even for those women that have good progress and suc-

cessful treatment for this desease. These women expe-

rience emotional, social and physical challenges. Phys-

ical concerns, poor quality of sleeping, body damage, 

social isolation, interruption of daily activity that inter-

fere in the quality of life[10-13]. The more aggressive 

the cancer is, the symptoms are noticed fast, but also it 

spread faster and the prognosis is poor. The slower the 

cancer grows, more difficult it is to observe the symp-

toms early, delaying the diagnosis and consequently the 

treatment [14-16].  

All midwifes who take care for these women diag-

nosed with breast cancer reflect increase professional 

skills over time. The goal and need of midwives to con-

tinuously grow professionally is precisely to be as sup-

portive as possible for the woman but also for her fam-

ily members [17]. Their contribution is in early screen-

ing of this cancer, the health care before, during and 

after surgical treatment, taking care during radiother-

apy and also the follow up. Midwifes must use ad-

vanced knowledge to determine the health needs or 

even preferences for these women with breast cancer to 

maintain health and well-being at various stage. This is 

achieved through the continuum of taking care includ-

ing diagnosis, treatment, rehabilitation and palliative 

care [18-20]. The aim of this study is to evaluate the 

cases of breast cancer in Kurbin and the assessment of 

women's knowledge and preventive measures. 

Methods 

Design  

This is a retrospective and descriptive study.  

Sample 

It is conducted in Kurbin District in Albania. This 

district consist of: Fushe-Kuqe, Laç, Mamurras, Milot. 

It has an area of 235 km2 and it population si about 

740000 residents.  

Data collection  

The obtained data was collected by the clinical 

charts from the statistics department at primary health 

care. In this study are involved all clinical charts from 

2016 to 2019. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642604
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Data evaluation included demographic data such 

as: birth place, living place, woman's education, exam-

inations and also risk factors. The variables are ex-

pressed in frequency and percentage and it is used for 

statistical analysis the statistical package version of 

SPSS 20.0. It is considered as statistically significant 

the p-value <0.05. 

Results 

This survey is conducted in Kurbin District in Al-

bania from 2016 to 2019 and the age of the participant 

range between 25- + 65 years old. According to the 

clinical charts of years from 2016 to 2019 results that 

there are 592 women who were screening for breast 

cancer. As we see the screening rate increases year after 

year. It culminates at 2019 with 90 screening for the 

group age 45-54 years old. The lowest incidence was in 

2017 with only 2 screening for the group age + 65 years 

old. The age group with the highest screening for breast 

cancer is 45-54 years old with 274 (46.3%) women and 

the lowest belong to the group age of 25-34 years old 

with 26 (4.4%) women. At 2019 we see a greater 

awareness of women for screening tests who were more 

interested for breast echo. 

Table 1 

Distribution of screening over years  

 

Among 592 screening test results that there are 78 

cases diagnosed with breast cancer. The table 2 shows 

us the distribution of cases according the years and liv-

ing place. The year with the highest incidence of breast 

cancer results in 2016 with 36 (46.2 % ) cases out of 78 

in total. Laçi has the largest number of women with 

breast cancer and this is also due to the fact that it has 

the highest number of people who live in this town 

more than in other areas. And there are 41(53%) cases 

with breast cancer. While the lowest cases are in Milot 

with 9 cases. 64% of diagnostic women live in urban 

area and 36% of them in rural area. 

Table 2 

Distribution of breast cancer rate according the living place  

 Years 

Living place 2016 2017 2018 2019 

Laç 19 5 7 10 

F-Kuqe 0 1 2 3 

Mamurras 12 3 1 6 

Milot 5 2 0 2 

 

According to the data collected in clinical charts results that risk factors that predominate most are as they are 

showed in the table below. 

Table 3 

Risk factors in breast cancer 

Risk factors Case number (78 in total) Frequency % 

Age ≥50 44 56% 

Stress 24 31% 

Nulliparity 7 9% 

alcohol consumption 0 0% 

Smoking  3 4% 

   

The age is the predominant risk factor in 78 women diagnosed with breast cancer. A significant relationship 

was found between this two variables with a p-value = 0.02.  

 

In this survey 8 (11%) women with university level education have experience breast cancer and 37 (47%) 

out of 78 cases with breast cancer belongs to women with elementary level education. This table shows for a 

correlation between women´s level education and frequency of breast cancer.  

 

Table 4 

Distribution of breast cancer according to the women's level education 

Women's level education Case number Frequency % 

Elementary  37 47% 

High 33 42% 

University 8 11% 

 

 

  Age     

Year Total 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 

2016 86 5 3 41 34 3 

2017 109 3 6 54 44 2 

2018 195 7 14 89 73 12 

2019 202 11 9 90 82 10 
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Table 5 

Breast cancer screening  

Screening  Case number (78) Frequency % 

Breast self-examination 23 30 

Mammography  33 42 

Echo  19 24 

Biopsy 3 4 

As we see from the table above, we realize that in 

this survey the screening test that diagnostic most is 

mammography.33 (42%) out of 78 women are diagnos-

tic by this screening test. 23 of them are diagnostic by 

self-examination and only 3 of women are diagnostic 

by biopsy. 

The classification of breast cancer according the 

type of carcinoma. In this population or women who are 

diagnosed with breast cancer 64 (82%) of them are di-

agnosed with ductal carcinoma in situ which means that 

the cancer is not spread in healthy tissue and 18% out 

of 78 women are diagnosed with invasive ductal carci-

noma. 

Graphic 1 

 
 

Discussion 

From the databases and and various studies, it has 

been estimated that every year about 1.500.000 new 

cases of breast cancer are experienced worldwide. 60% 

of them experience in developing countries. It is con-

sidered a good prognosis when the survival is about 73 

% in developed countries while in developing countries 

rage 53 % [21-22]. 

According to our study results that from 592 

screening test 78 women are diagnosed with breast can-

cer. The most affected age were 50 years old women 

with 56 % of cases. Also, the other worldwide studies 

have the same find about age which means that the 

highest risk for breast cancer is about this age while 

with the increasing age the risk of breast cancer de-

creases [23-24]. We realize that, year after year for all 

that places that are included for study there is an in-

creasing trend of screening tests for breast cancer real-

izing that women have begun to be aware of their health 

and early diagnosis significantly reduces mortality[25]. 

The year with the highest incidence for this diag-

nose was 2016 with 46.2%, where the same year had 

the lowest screening tests compared to other years. The 

place with the highest number of cases was Laçi and 

this is due to highest population.  

Level education is another risk factor for breast 

cancer. In our study level education represent a statisti-

cally significant deference between women with differ-

ent level education. We have only 8 women with uni-

versity level education who are diagnosed with breast 

cancer. Thus, the level education and socio-economic 

condition are significant factors in screening and treat-

ment of this diagnose[26-28]. According to the screen-

ing tests, in our survey results that mammography takes 

the first place for breast cancer diagnosis followed by 

breast self-examination. Mammography is a successful 

screening test helping to reduce the mortality. It helps 

in early detection [29-30]. 

Conclusion  

Breast cancer is a worldwide concern and increas-

ing too. It is fatal if it isn’t diagnosed early. Screening 

programs like as mammography, breast self-examina-

tion, echo and adequate information help women live 

longer and experience a quality life.  
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Abstract 

The article studied the features of clinical tolerability and the mechanisms of the influence of drugs (dexame-

thasone, dipyridamole) on the function of external respiration and the state of the cardiovascular system with 

various routes of its administration in comparison with patients with community-acquired pneumonia against the 

background of chronic heart failure. 

Аннотация 

В статье изучены особенности клинической переносимости и механизмов влияния препаратов (декс-

аметазона, дипиридамола) на функцию внешнего дыхания и состояние сердечно-сосудистой системы при 

различных путях его введения в сравнении у больных с внебольничной пневмонией на фоне хронической 

сердечной недостаточности. 

 

Keywords: non-hospital pneumonia, chronic heart failure, inhalation, dexamethasone, dipyridamole, single 

samples. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, хроническая сердечная недостаточность, ингаляции, 
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В настоящее время совершенствование мето-

дов лечения и реабилитации больных внебольнич-

ной пневмонией (ВП) признается актуальной про-

блемой клинической медицины и организации 

здравоохранения [8, с. 195–206]. 

Хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН) является одной из важнейших причин затяж-

ного и осложненного течения пневмонии, а пожи-

лой возраст и заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС) атеросклеротического генеза при-

знают одним из рисков тяжелого течения и смерти 

[11, p. 116]. 

Существует аргументированное мнение, что 

системные кортикостероиды (СКС) могут модули-

ровать опосредованное воспалением острое повре-

ждение легких и тем самым снижать прогрессиро-

вание дыхательной недостаточности и риск смерти 

[4, с. 20 –25; 5, с. 19–28; 10, p. 15–29]. 

Приводятся веские аргументы в пользу ис-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642618
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пользования дипиридамола при лечении пневмо-

нии, в том числе при COVID-19, оказывающем до-

казанные антиагрегантное, вазоактивное, противо-

воспалительное, противовирусное действия [2, с. 

220]. 

В настоящее время преимущества и успехи ин-

галяционной терапии позволяют признавать этот 

метод введения лекарства популярным и перспек-

тивным в клинической практике [1, с. 48–57; 3, с. 

43, 142; 7, с. 1–48], в том числе у больных острыми 

вирусными инфекциями [6, с. 10–41].  

ЦЕЛЬ – изучение клинической переносимости 

и механизмов действия препаратов (дексаметазона, 

дипиридамола) на функцию внешнего дыхания 

(ФВД) и параметры центральной, внутрисердечной 

и легочной гемодинамики при разных путях их вве-

дения в сравнении у больных с ВП на фоне ХСН. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования проводились у 

26 больных мужчин в возрасте старше 50 лет («ку-

рильщиков» со стажем более 10 лет) с диагностиро-

ванной ВП (с двусторонними очагово-инфильтра-

тивными изменениями в нижних долях обоих лег-

ких) с признаками дыхательной недостаточности II 

степени на фоне ХСН II ФК, обусловленной ише-

мической болезнью сердца и артериальной гипер-

тензией, которые лечились в условиях терапевтиче-

ского стационара и отделения физиотерапии 

научно-производственного медицинского центра 

Харьковского национального медицинского уни-

верситета МЗО Украины. Все больные давали пись-

менное согласие на лечение в стационаре и прове-

дение исследований. 

Для оценки состояния больных использовали 

клинический, анамнестический, лабораторные 

(клинические анализы крови, мочи, мокрота, био-

химический анализ крови), бактериологический 

(анализ посевов мокроты), инструментальные ме-

тоды исследования: ретгенография (компьютерная 

томография) органов грудной клетки, компьютер-

ная спирография, электрокардиография, эхокар-

диография, допплерография. Диагнозы устанавли-

вали согласно существующим в Украине протоко-

лам и рекомендациям.  

Методологически анализ динамики клиниче-

ского обследования и функционального состояния 

внешнего дыхания (ФВД) и ССС проводили до и 

через 40-60 минут после разового введения 2 мл 

0,5% ампульного раствора дипиридамола, 1 мл рас-

твора для инъекций (4 мг) дексаметазона при вве-

дении внутривенно и в ингаляции (с помощью ин-

галятора «небулайзер» LD 207 U, добавляя к ам-

пульному раствору препарата 0,9% стерильный 

физраствор до 5,0 мл общего объема) в разные дни 

(по 11 больных в группе). Сравнивались получен-

ные результаты по плацебо (ингаляция 5,0 мл ди-

стиллированной воды). 

При этом оценивались в динамике: данные 

клинического обследования, параметры ФВД по 

данным спирографии (с помощью компьютерной 

спирометрии на аппаратно-программном ком-

плексе «Валента» с измерением петли «поток-

объем»), центральной, внутрисердечной, легочной 

и периферической гемодинамики по данным до-

пплерографии, эхокардиографии (используя уль-

тразвуковую систему (доплер) «SONOS-1000», 

США). Для статистической обработки полученных 

результатов использовалась лицензионная про-

грамма Statistica 6.1 (серийный номер – 

AGAR909E415822FA). Оценивались количествен-

ные и качественные показатели. При нормальном 

распределении значений параметров определяли 

среднеарифметическое значение (М) и его стан-

дартную ошибку (m). Достоверность отличий коли-

чественных признаков определяли с помощью пар-

ного t – критерия Стьюдента для зависимых сово-

купностей. Результаты считали статистически 

значимыми при значениях р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. Все 

больные клинически процедуры переносили хо-

рошо, неадекватных реакций или осложнений не 

наблюдалось. Изменения параметров ФВД после 

инфузионного и ингаляционного введения дексаме-

тазона наблюдались в виде однонаправленного по-

вышения средних значений форсированной жиз-

ненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсиро-

ванного выдоха (ОФВ1), индекса Тиффно и 

уменьшения частоты дыхания (ЧД) (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменения параметров функции внешнего дыхания под влиянием разовой дозы дексаметазона у 

больных внебольничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности  

(М±m, n = 11) 

Показатели 
Дексаметазон 

в/в 

Ингаляция дексамета-

зона 

Ингаляция дистил. 

воды 

ФЖЭЛ, % до / после 64,6±2,7/ 71,7±2,79* 61,9±1,8 /68,1±1,7 66,6±1,9/66,7±1,9 

ОФВ1, л до / после 2,5±0,12 /2,8±0,11* 2,45±0,07/2,91±0,* 2,61±0,07/2,60±0,08 

Индекс Тиффно, % до /по-

сле 

67,9±1,3 / 

76,5±1,4* 

63,5±1,9 /  

78,1 ±1,1* 

62,9±1,7 / 

62,6±1,6 

ЧД в 1 мин. до / после 21,7±2,5519,0±2,45* 20,9±2,8/17,9±2,6* 19,7±3,2 /17,6±3,1 

* - достоверность различия средних значений показателей до и после процедуры при р<0,05. 

 

Не изменились показатели после ингаляции 

дистиллированной воды. При этом одна ингаляция 

дексаметазона по сравнению с инфузией на 6,0% 

более значимо повышала средние значения ОФВ1, 

на 7,0% – индекса Тиффно, что может свидетель-

ствовать об особенностях действия разовой ингаля-

ции дексаметазона на ФВД у больных ВП (рис. 1).
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Рис. 1 Изменения параметров ФВД после разового введения дексаметазона разными путями по 

сравнению в % к исходному уровню.  

* - достоверность различия средних значений показателей до и после процедуры при р<0,05. 

В результате инфузии разовой дозы дексаметазона у больных увеличились средние значения показа-

телей центральной гемодинамики (табл. 2). 

Таблица 2. 

Изменения параметров гемодинамики под влиянием разовой дозы дексаметазона у больных с вне-

больничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности (М±m, n = 11) 

Показатели, ед 

Дексаметазон 

в/в 

 

Дексаметазон 

ингаляция 

 

Ингаляция 

дистил. воды 

 

УО, мл до / 

после 

53,6±3,3 / 

61,2±3,3 

55,1±1,7 / 

56,1,1±1,7 

54,7±1,5 / 

53,8±1,5 

ЧСС, уд / мин. до / после  

 

73,5±2,1 / 

83,7±1,7* 

71,3±1,6 / 

70,8±1,5 

70,6±1,7 / 

65,3±1,7 

САД, мм рт.ст до / 

после  

145,1±2,9 / 

158,3±2,5 

146,2±2,9 / 

149,1±2,5 

145,1±2,5 / 

140,1±2,5 

ДАД, мм рт. ст до / 

после 

73,6±1,7 / 

78,3±1,5 

70,1±2,0 / 

69,7±2,4 

69,5±1,5 / 

65,5±1,5 

ФВ ЛЖ, % до / 

после  

51,3±2,7 / 

57,3±2,7* 

52,2±1,7 / 

54,2±1,6 

50,3±1,3 / 

47,7±1,3 

ФВ ПЖ, % до / 

 

46,2±1,1 / 

46,1±1,7 

45,3±1,7 / 

50,2±1,7* 

45,3±1,5 / 

47,5±1,5* 

Ср ДЛА, мм рт. ст до / 

после  

32,5±1,7 / 

31,1±1,1 

36,2±1,7 / 

30,2±1,9* 

33,3±1,3 / 

31,5±1,3 

 

Примечание : УО - ударный объем кровообращения; ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – 

систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ФВ ЛЖ- фракция 

выброса миокарда левого желудочка; ФВ ПЖ - фракция выброса миокарда правого желудочка; Ср. ДЛА – 

среднее давление в легочной артерии;  

* - достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при р<0,05. 

 

По сравнению с этим, после ингаляции декса-

метазона практически не изменились средние зна-

чения УО и ЧСС, на 8,8% менее значимо повыси-

лось САД, на 7,2% – ФВ ЛЖ. 

При этом на 10,9% более значимо увеличились 

средние значения ФВ ПЖ и на 12,3% более выра-

жено снизились средние значения Ср. ДЛА, что мо-

жет свидетельствовать об особенностях гемодина-

мического действия ингаляционного пути введения 

дексаметазона (рис. 2). 
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Рис. 2 Изменения параметров гемодинамики после разовой дозы дексаметазона (Д) при в/в и 

ингаляционном пути введения (в % до исходного значения).  

* – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при р<0,05. 

 

После введения разовой дозы дипиридамола 

наблюдалось тенденциозное однонаправленное 

увеличение средних значений ОФВ1 и индекса Ти-

ффно после инфузионного и ингаляционного пути 

введения, не изменились показатели после ингаля-

ции дистиллированной воды (табл. 3). 

Таблица 3. 

Изменения параметров функции внешнего дыхания под влиянием разовой дозы дипиридамола у 

больных с внебольничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности  

(М±m, n = 11) 

Показатели 
Дипиридамол 

в/в 

Ингаляция Дипири-

дамола 

Ингаляция дистил. 

воды 

ФЖЭЛ, % до / 

после 

64,6±2,7 / 

69,7±2,79* 

59,9±1,8 / 

65,1±1,7* 

66,6±1,9 / 

66,7±1,9 

ОФВ1, л до / после  
2,5±0,12 / 

2,6±0,11 

2,45±0,07 / 

2,6±0,07* 

2,61±0,07 / 

2,60±0,08 

Индекс Тиффно, % до /  

после  

67,9±1,3 / 

70,5±1,4* 

63,5±1,9 / 

68,1 ±1,1* 

62,9±1,7 / 

62,6±1,6 

ЧД в 1 мин. до /  

после  

23,0±2,6 / 

22,9±2,45* 

21,9±2,8 / 

18,1±2,6* 

19,9±3,2 / 

19,1±3,1 

* – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при р<0,05. 

Ингаляция дипиридамола по сравнению с инфузией на 12,3% более значимо снижала средние значе-

ния ЧД, что может свидетельствовать об особенностях именно ингаляционного пути введения препарата 

(рис. 3). 

 
Рис. 3 Изменения параметров ФВД после разового введения дипиридамола разными путями по 

сравнению в % к исходному уровню;  

* – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при р<0,05. 

После разовой инфузии и ингаляции дипиридамола у наблюдаемых больных однонаправленно сни-

зились средние значения показателей центральной и внутрисердечной гемодинамики УО, САД, Ср. ДЛА, 

незначительно изменились значения ФВ ЛЖ (табл. 4). 
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Таблица 4 

Изменения параметров гемодинамики под влиянием разовой дозы дипиридамола у больных с вне-

больничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности (М±m, n = 11) 

Показатели, 

ед. 

Уровень показателя в М±м 

Дипиридамол 

в/в 

n = 11 

Дипиридамол 

ингаляция 

n = 11 

Ингаляция 

дистил. воды 

n = 11 

УО, мл до / 

после  

56,7±4,1 / 

56,1±3,7 

57,9±1,7 / 

56,1±1,7 

56,1±1,5 / 

58,3±1,4 

ЧСС, уд / мин. до / после  
75,0±1,7 / 

85,3±1,9* 

71,3±1,6 / 

73,3±1,5 

70,1±1,5 / 

67,3±1,5 

САД, мм рт.ст до / 

после  

145,1±2,9 / 

138,0±2,5 

146,2±2,9 / 

139,1±2,5 

141,3±2,5 / 

138,5±1,5 

ДАД, мм рт. ст до / 

после  

79,1±2,5 / 

67,3±2,3* 

70,1±2,0 / 

69,1±2,4 

71,3±2,5 / 

67,3±2,5 

ФВ ЛЖ, % до / 

после  

51,1±1,1 / 

50,2±1,7 

52,2±1,7 / 

52,0±1,6 

51,6±1,5 / 

50,9±1,5 

ФВ ПЖ, % до / 

после  

46,2±1,1 / 

47,2±1,7 

44,3±1,9 / 

49,2±1,7* 

43,9±1,6 / 

42,9±1,6 

Ср ДЛА, мм рт. ст до / 

после  

32,5±1,7 / 

29,6±1,1 

36,2±1,7* / 

30,2±1,9 

31,9±1,3 / 

30,5±1,3 

ЛСК, см /хв. до / 

после  

2,2±0,35 / 

3,1±0,30* 

2,45±0,5 / 

2,41±0,6 

2,25±0,65 / 

2,15±0,6 

Примечание : ЛСК – линейная скорость кровотока; * – достоверность различия средних значений по-

казателей до и после введения препарата при р < 0,05 

 

Вместе с тем, после инфузии препарата наблюдалось выраженное снижение средних значений ДАД 

(на 15,2%) при незначительной динамике показателя после ингаляции, а также повышение средних значе-

ний ЛСК на 9,0% наряду с учащением сердечного ритма на 13,7% по сравнению с отсутствием динамики 

параметров после ингаляции (рис. 4). 

 
Рис. 4 Изменения параметров гемодинамики после разовой дозы дипиридамола при внутривенном и 

ингаляционном пути введения (в % к начальному уровню). 

* – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при р<0,05 

 

Наряду с этим одна ингаляция дипиридамола 

на 19,9% снижала средние значения Ср ДЛА, на 

11,3% увеличивала средние значения ФВ ПЖ, су-

щественно не изменяя ЧСС, что можно отнести к 

особенностям гемодинамических эффектов при 

данном пути введения препарата. 

Недостоверность отличия средних значений 

большинства параметров можно интерпретировать 

введением разовой дозы препаратов. 

ВЫВОДЫ 

1. Ингаляционный путь введения дексамета-

зона и дипиридамола возможен и целесообразен у 

больных ВП на фоне ХСН. Ингаляции данных пре-

паратов хорошо клинически переносятся боль-

ными, преимущественно однонаправленно с инфу-

зией улучшают параметры ФВД и гемодинамики 

согласно фармакодинамике препаратов, но усили-
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вают локальное действие на бронхолегочный аппа-

рат, легочное кровообращение и уменьшают си-

стемные гемодинамические эффекты. 

2. Проведенные исследования могут служить 

реальной перспективой для широкого применения 

ингаляций дексаметазона и дипиридамола в курсо-

вом лечении и последующей реабилитации у боль-

ных ВП на фоне ХСН, в том числе у больных с по-

ражением легких, обусловленным COVID-19, при 

отработке конкретных условий их использования 

(количества ингаляций в один день и на курс лече-

ния, необходимости повторных курсов лечения и 

их кратности). 
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Abstract 
In modern conditions, the competitiveness of a military, special educational institution in the educational 

market is determined by the quality of the provision of educational services and the economic efficiency of activ-
ities. Improving the quality of educational services of a military, special educational institution is an urgent socially 
and economically significant problem. The article shows a possible system for the formation of the competitive-
ness of a military, special educational institution through an assessment of the quality of the educational process, 
the problem of the transition of a military, special educational institution to digital support of indicative monitoring 
of the quality of services provided is raised. Quality monitoring is presented in the form of a program or infor-
mation system, the work of which is carried out in a military, special educational institution through highlighted 
interrelated elements. A result-oriented model of management and assessment of the quality of work of a military, 
special educational institution is proposed. The indicative indicators for assessing the quality of the teaching and 
methodological activity of the teacher are considered and described. The publication was prepared as part of an 
applied grant research for 2020-2022. by order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Ka-
zakhstan on the topic "Development of a comprehensive methodology for assessing the quality of education of 
graduates of military special educational institutions. 

 
Keywords: Quality assessment, indicative indicators, monitoring program, educational and methodological 

activities, professional activities, result. 
 
Economy The Republic of Kazakhstan switched to 

market relations, in light of which higher professional 
education, including military education, found itself in 
fundamentally new conditions of functioning, which 
led to some difficulties. This is due to the fact that it 
realizes not only the function of reproducing highly 
qualified professional military personnel and other so-
cial mobility, such as building up the intellectual poten-
tial of the army and society, spreading the most socially 
significant cultural norms of preserving, increasing and 
continuity between generations of the best social val-
ues. 

The high social significance of the military educa-
tional services market makes this market socially ori-
ented, where competition mechanisms play a subordi-
nate role. The functioning of the system of higher pro-
fessional military education in Kazakhstan is closely 
linked and is largely determined by the pace and level 
of economic reform. The growing share of immaterial 
intellectually creative spiritual components provides a 
basis for a more specific analysis and study of the edu-
cational services market. 

The increasing competition in the market of edu-
cational services orients a higher, specialized educa-
tional institution to build management based on the ra-
tional use of economic and intellectual resources. The 
task of higher, special educational institutions is not 
only to provide society with high-quality educational 
services in the field of higher military vocational edu-
cation, but also their effective organization. 

Assessment of the quality of education and its in-
dicative indicators are currently one of the most press-
ing problems for the entire education system of the Re-
public of Kazakhstan. In 2017, the digital revolution 
entered a decisive phase - every second inhabitant of 
the Earth connected to the Internet. According to the 
McKinsey Global Institute (MGI), in the next 20 years, 
up to 50% of the world's work operations can be auto-
mated, and the scale of this process will be comparable 
to the industrial revolution of the 18th-19th centuries 
[1]. 

Digitalization is changing the face and structure of 
the economy of the Republic of Kazakhstan, has a di-
rect impact on the system of higher professional educa-
tion. Intra-industry competition is growing, markets are 
expanding, competitiveness is increasing [2]. The digi-
tal economy is breaking the traditional patterns of in-
dustry markets. It increases the competitiveness of their 
members. Thus, digitalization determines the prospects 
for the growth of the education system, including in 
special educational institutions (hereinafter referred to 
as higher educational institutions). 

Digital transformations are gradually entering the 
system of special educational institutions, but there are 
certain problems, this is especially noticeable in the 
lack of digital platforms that provide automated pro-
grams for monitoring the activities of the teaching staff 
and its assessment of the quality of professional activi-
ties [3]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642712
http://www.inbusiness.kz/
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A digital approach and an automated monitoring 
program should accurately show all stages of the pro-
fessional activity of the teaching staff of a military spe-
cialized educational institution (MSEI), including de-
sign and prototyping, its maintenance, monitoring and 
optimization of monitoring, as well as data obtained as 
a result of feedback from participants included in this 
system. The industrialization of the educational process 
radically changes not only the pedagogical process, but 
also other spheres of professional activity (didactic, ed-
ucational, methodological, scientific, research, educa-
tional) associated with the introduction of didactic in-
novations. Cyberphysical systems for building the ac-
tivities of higher educational institutions will 
fundamentally change the traditional logic of building 
the educational process, since each of its participants 
(who has access to change the automated monitoring 
program) will determine what initial task must be com-
pleted to improve the quality of education and train 
highly qualified specialists [4]. This completely new ar-
chitecture for building a monitoring system for an APU 
can be implemented gradually through digital modern-
ization. 

To do this, it is worth turning to the theories of 
quality management of the educational process in the 
higher educational institution, which allow us to iden-
tify objective regularities and understand the mecha-
nism of management by determining the cause-and-ef-
fect relationships that affect the final result of the func-
tioning and development of the higher educational 
institution. Of course, many indicators of the quality of 
the educational process are only an indicator of its func-
tioning and development and by itself does not deter-
mine the content and direction of control actions. The 
determining factor is information on the numerical val-
ues of quality indicators and the degree of their influ-
ence on the educational process [5]. 

This circumstance makes it necessary to measure 
and assess the quality of the educational process using 
an automated quality assessment monitoring program. 

The basis for the development of a methodology 
for assessing the quality of the educational process of 
higher educational institutions was the development of 
Kazakhstani and Russian scientists. In accordance with 
their recommendations within the framework of the 
project, the consideration of the educational process is 
based on the representation of this process as a system 
of functioning which is described by qualimetric and 
economic models [6]. Qualimetry is used for the eco-
nomic assessment of both the quality of the entire edu-
cational process as a whole and the quality of the im-
plementation of the main processes of professional ac-
tivity of the teaching staff, which form the 
competitiveness of both the teacher and the student, as 
well as the higher educational institution itself. The de-
termination of the numerical base values of indicators 
of the level of education quality is carried out by the 
methods of qualimetry. 

The use of the qualimetric approach in assessing 
the quality of the educational process allows us to solve 
the methodological problem of standardizing research 
and the dimensions of the presentation of the studied 
indicators, which consists in the fact that the economic 
indicators of the educational process are expressed in 
monetary units, while the qualimetric indicators char-
acterizing the quality of the educational process are 
usually expressed in dimensionless form. 

To consider the problem posed, we use statistical, 
sociological and didactic methods that allow us to show 
indicative indicators for assessing the quality of the ed-
ucational process, identify the elements of interest to us 
and create an information platform for quality manage-
ment of the work of the higher educational institution 
oriented towards results. The adopted methodology for 
assessing the quality of the educational process is pre-
sented in the form of a system of indicators for the an-
alytical assessment of the quality of the educational 
process. The sequence of assessing the quality of the 
educational process and the level of competitiveness 
has been determined (Figure 1). 
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For the practical application of the automated 

monitoring program, which is the main composite indi-

cator of the educational process in the higher educa-

tional institution, a system of indicators for analytical 

quality assessment has been developed, shown in (Ta-

ble 1). 

The system of indicators for assessing the quality 

of educational and methodological activities of the 

teaching staff makes it possible to assess the quality of 

compliance of educational and methodological activi-

ties with the requirements of the Higher Education In-

stitution, the educational standard and the customer 

represented by the Border Service of the National Se-

curity Committee of the Republic of Kazakhstan. 

To do this, we propose to determine the indicators 

of educational and methodological activities of the 

teaching staff of the Higher Education Institution as the 

main professional activity, which is an element of the 

model of an automated monitoring program. 

Table 1 

The system of indicators for assessing the quality of educational  

and methodological activities of the teaching staff 
indicators formula 

Indicators of working out of the 
EMC (educational and methodi-
cal complex) 

  

where: 
N1- number of positions to fill 
N2- the level of education of the graduate in the discipline 

Indicators of working out WC 
(working curriculum) 

  

where: 
N1- number of positions to fill 
Nc- number of competencies developed 

TP performance indicators (the-
matic plan) 

  

where: 
Nc- number of competencies developed  
Ns- number of training sessions (lectures, group classes, practical classes, 
seminars, complex classes, polyform) 

Indicators of working out of CC 
(current control) 

  

where: 
nt- number of trainees 
Ua- the level of achievement 
Ht- changing number of tasks (questions, tests) 

Indicators of development of BC 
(boundary control) 

*Nc 

where: 
nt- number of trainees 
Ua- the level of achievement 
Ht- changing number of tasks (questions, tests) 
Nc- number of competencies developed 

The rate of mining e-magazine 

 EM *  

where: 
nt- number of trainees 
No- number of outposts 
Nr- number of ratings to be issued 
Ur- level of knowledge acquisition in the discipline (rating) 

Performance indicators of ad-
vanced training courses 

TC= /  

where: 
Nс- number of certificates 
Nсp- number of certificates for the profile of the discipline taught 
Nh- number of hours 
Ua- level of assimilation (assessment of the completed course) 

Performance indicators MSC 
(military science circle) 

MSC  

where: 
ns- the number of students 
Nlt- number of lesson topics 
Ula- the level of achievement (score on defense) 
Nm- number of prepared materials (articles, abstracts, theses, presentations) 

Indicators of educational work 

EW /Nea 

where: 
ns- the number of students 
Nto- number of training outposts 
Nea- number of educational activities carried out 
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The indicators and formulas given in the table in-

clude the following: 

Educational-methodical complex The quality of 

training the educational-methodical complex directly 

depends on how competently, systematically and 

clearly the educational material on the discipline will 

be transferred. Since the EMC is a visual guide that 

helps to understand the academic discipline and under-

stand the requirements for working out the materials 

put forward by the teacher. Based on this, it can be ar-

gued that the level of education of the student in the 

discipline directly depends on the educational and 

methodological complex of the discipline. 

Working curriculum The working curriculum is a 

document that prescribes the leading goal and main ob-

jectives that the taught discipline strives to achieve, this 

document is based on the graduate's model and deter-

mines what competencies the student will develop in 

obtaining professional knowledge on the subject of the 

discipline. 

Thematic plan is a document showing in detail the 

topics of the taught discipline and determining the 

depth of the formed competencies of the students. 

Current control is an indicator of mastering 

knowledge in a discipline on a specific topic. 

Midterm control is an indicator of mastering 

knowledge in a discipline for certain topics that develop 

a set of competencies for students. 

The electronic journal is an automated service that 

allows participants in the educational process to reduce 

the administrative burden and receive timely access to 

information about current and midterm assessments. 

Advanced training courses for the teaching staff is 

a mandatory position that shows how much the teacher 

strives to improve his professional knowledge and self-

development. 

The military scientific circle is the teacher's activ-

ity associated with the introduction of cadets into re-

search activities, which is accompanied by educational 

and methodological work of the teacher and the prepa-

ration of cadets for the defense of term papers, speeches 

at conferences, round tables. 

Educational work is the activity of a teacher asso-

ciated with raising the cultural self-awareness of cadets, 

teachers, in accordance with the taught discipline, plan 

the topics of educational work. 

The scientific goal of systematizing the indicators 

of educational and methodological activities of a 

teacher is to standardize the use of qualimitric and eco-

nomic indicators to create a real, working automated 

program for monitoring the educational process in the 

higher educational institution. 

Indicators of the quality of educational and meth-

odological activities of a teacher characterize the de-

gree of compliance of the content of the educational 

process with the requirements of the State Educational 

Standard of Education, the customer, as well as the reg-

ulatory documents of the educational institution that 

determine the economic social and production compo-

nents of the directively specified indicators of the edu-

cational process. Taken together, the indicators de-

scribe the impact of educational and methodological 

activities on the educational process of the higher edu-

cational institution. 

These indicators characterize the system of an au-

tomated program for monitoring the educational pro-

cess in the higher educational institution, as well as to 

what extent the teaching and methodological activities 

of the teacher can use the capabilities of the developed 

program. 

The developed program for monitoring the educa-

tional process can be used in assessing and shaping the 

competitiveness of higher educational institutions. 

When analyzing qualimetric indicators, it is possible to 

establish the degree of fulfillment by cadets and teach-

ers of the requirements imposed by regulatory require-

ments and documents for the educational process, as 

well as the quality of the monitoring program itself. 

The proposed program for monitoring the educa-

tional process allows us to consider the indicative qual-

ities and indicators of the educational and methodolog-

ical activity of the teacher, which reveals the promising 

opportunities for the development of higher educational 

institutions and the assessment of the quality of the ed-

ucational process. 

The program contains elements of mobility that al-

low you to reconstruct the internal content of the pro-

gram to meet the new requirements that arise in the 

light of the development and improvement of the edu-

cational process and indicative assessment of its qual-

ity. It can be supplemented with elements that are the-

oretically substantiated and have indicative compo-

nents capable of monitoring professional activities, 

identifying problematic aspects and pointing out them. 
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Abstract 

The current crisis in Ukraine against the backdrop of the Russian-Ukrainian war revealed gaps in the system 

of interaction between teachers and parents. Online learning, many internally displaced families, thousands of 

children abroad who continue to study remotely in Ukrainian schools, and other adverse wartime circumstances 

highlight the importance of a teacher's ability to build individual relationships with parents and students, namely, 

to use partnership pedagogy methods. The article reflects the introduction of consistent partnership interaction 

with the schoolchild's family in the educational process in five stages. It has been established that as a result of the 

consistent and timely implementation of all stages of interaction, the qualitative indicators of the readiness for 

cooperation of parents with the school grow significantly. The Ukrainian national education system provides for 

many effective forms of work with parents, but modernity requires the teacher to individualize cooperation with 

the families of schoolchildren. The experience of the world's leading educational systems, in particular Finland 

and Canada, demonstrates the variety of forms and methods of individual work with students' parents. Such prac-

tical methodological achievements can be useful for Ukrainian pedagogy. That is why the study analyzes current 

research in the system of individual work with parents in the Finnish and Canadian educational systems, their 

features and significance for effective pedagogical cooperation. It is proved that the experience of the education 

system of these countries in terms of individual interaction of participants in the educational process in the imple-

mentation of the postulates of partnership pedagogy requires thorough study and rethinking by Ukrainian teachers. 

Clear mechanisms for the implementation of joint activities of teachers and parents as equal partners in raising a 

child are analyzed. The forms and methods of work that help integral, constructive communication, dialogue, 

cooperation and trust of children and parents in the educational process of Finland and Canada are determined. 

Particular attention is focused on the importance of using the experience of foreign countries in the Ukrainian 

education system. 

Анотація 

Сучасна криза в Україні на фоні російсько-української війни виявила прогалини у системі взаємодії 

вчителів та батьків. Навчання онлайн, безліч внутрішньо переміщених сімей, тисячі дітей закордоном, які 

продовжують дистанційно навчатися в українських школах, та інші несприятливі обставини воєнного часу 

актуалізують важливість уміння вчителя будувати індивідуальні відносини з батьками та учнями, а саме 

використовувати методики педагогіки партнерства. У статті висвітлено впровадження в освітній процес 

послідовної партнерської взаємодії із сім’єю школяра за п’ятьма етапами. Встановлено, що в результаті 

послідовної та вчасної реалізації всіх етапів взаємодії, якісні показники готовності до співпраці батьків зі 

школою значно зростають. В українській національній системі освіти передбачена величезна кількість ді-

євих форм роботи з батьками, але сучасність вимагає від вчителя саме індивідуалізації співпраці з роди-

нами школярів. Досвід провідних світових освітніх систем, зокрема Фінляндії та Канади демонструє різ-

номаніття форм та методів індивідуальної роботи з батьками учнів. Такі практичні методологічні надбання 

можуть бути корисними для української педагогіки. Саме тому, у дослідженні проведено аналіз актуаль-

них досліджень у системі індивідуальної роботи з батьками фінляндської та канадської освітніх систем, 

їхніх особливостей та значимості для ефективної педагогічної співпраці. Доведено, що досвід системи 

освіти зазначених країн щодо індивідуальної взаємодії учасників освітнього процесу у реалізації постула-

тів педагогіки партнерства потребує ґрунтовного вивчення та переосмислення українськими вчителями. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642750
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Проаналізовано чіткі механізми реалізації спільної діяльності вчителів та батьків як рівноправних партне-

рів у вихованні дитини. Визначено форми та засоби роботи, які допомагають цільному, конструктивному 

спілкуванні, діалогу, співпраці та довірі дітей та батьків в освітньому процесі Фінляндії та Канади. Окрему 

увагу акцентовано на важливості використання досвіду зарубіжних країн в українській системі освіти.  
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«Час і батькам, і вчителям глибоко усвідомити,  

що ні школа без сім’ї, ні сім’я без школи не можуть впоратися  

з найтоншими, найскладнішими завданнями становлення людини».  

В. О. Сухомлинський 

 

Актуальність теми дослідження. Масштабна 

всеукраїнська реформа в освіті «Нова українська 

школа» почалась з осмислення того, що «старими» 

методами неможливо навчати нове покоління, яке 

мислить та сприймає інформацію не так, як ще 5 чи 

10 років тому. Крім того, з філософської точки зору 

особистість епохи метамодернізму характеризу-

ється зміною акцентуації із зовнішнього на внутрі-

шній світ. Навчання так званого покоління Z, поко-

ління digital native (цифрове рідне), повинне відбу-

ватися з урахуванням принципів 

дитиноцентричності, компетентнісного та діяльніс-

ного підходів [14]. Як зазначав відомий українсь-

кий педагог-класик, письменник, засновник гумані-

стичної, новаторської педагогіки, В. Сухомлинсь-

кий – «виховує, звичайно сім’я. У сім’ї...ця 

виховуюча сила йде від батьків, бо у них – її ко-

ріння і джерело» [10]. Якщо заклад освіти і сам вчи-

тель розуміє, що для того щоб зростити гідну осо-

бистість, успішного учня – потрібно так організову-

вати свою діяльність, щоб ураховувати це коріння 

– сім’ю. Дивлячись на «формулу» Нової 

української школи, констатуємо підвищення ролі 

сучасної сім’ї у вихованні дітей. Причому не лише 

в аспекті проблематики відповідального батьківс-

тва, а й з точки зору необхідності усвідомлення на 

рівні переконань, такої істини сучасний заклад 

освіти неспроможний якісно розв’язати усю сукуп-

ність питань, пов’язаних із становленням, насампе-

ред, духовності вихованців – підґрунтя виховання у 

дитини тих чеснот, що визначають її соціальну зрі-

лість [5]. Нова українська школа має на меті впро-

вадження педагогіки партнерства як ключової скла-

дової. Партнерство передбачає взаємодію, взаємо-

розуміння і взаємоповагу між вчителем, учнями і 

батьками. Саме ініціювання вчителем налаго-

дження зв’язків із батьками учнів, пошук індивіду-

альних форм роботи з ними може дати бажаний ре-

зультат – спільне зрощення випускника, який буде 

творчою, різносторонньо розвиненою цільною осо-

бистістю, патріотом країни та новатором у своїй 

сфері діяльності. Це є місією Нової української 

школи, до якої прагнуть віддані своїй роботі вчи-

телі і люблячі батьки.  

Розгляд актуальних публікацій. Проблема-

тика розвитку освітніх систем у країнах Європейсь-

кого Союзу висвітлюється у працях різних україн-

ських науковців. Зокрема висвітлення досвіду Фін-

ляндії зустрічаються у працях: М. Єпіхіної, В. Бу-

тової, С. Прохорова, С. Гринюк, О. Вдовіної, 

О. Матвієнко, О. Скопець, та ін. Натомість Канад-

ська школа знайшла відображення в роботах науко-

вців: І. Козюри, З. Магдач, Н. Мукан, О. Пулінець 

та ін. Детальний науковий аналіз та теоретико-при-

кладні аспекти педагогічного партнерства сім’ї і 

школи у вихованні дітей висвітлено в актуальних 

працях дослідників: Н. Іванець, І. Резніченко, Т. Ви-

ноградової, О. Докукіної, Т. Кравченко, І. Мачусь-

кої, Л. Повалій, В. Постового, О. Пухти та інших. 

Проте проблематика впровадження зарубіжних 

форм індивідуальної роботи вчителя з батьками в 

українську освіту не була предметом комплексних 

досліджень означених науковців. Саме тому, ме-

тою роботи є визначення змісту і форми індивідуа-

льної роботи вчителя з батьками у провідних педа-

гогічних школах Канади та Фінляндії у порівнянні 

з українським підходом. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття 

«Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова ук-

раїнська школа» на період з 2016 до 2029 року» в 

українському освітньому середовищі спонукала до 

появи нового терміну «педагогіка партнерства», 

який поєднує спілкування, взаємодію, співпрацю 

вчителів, учнів та батьків. Н. Бібік, на нашу думку, 

дає одне із цілісних та інтегрованих тлумачень пе-

дагогіки партнерства, а саме: «чітко визначена сис-

тема взаємин усіх учасників освітнього процесу 

(учнів, батьків, учителів, управлінців), основою 

якої є принцип добровільності; ґрунтується на по-

вазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись 

визначених норм (прав та обов’язків) та врахову-

ючи ціннісні орієнтири кожної із сторін; передба-

чає активне включення всіх учасників у реалізацію 

спільних завдань та готовність брати на себе відпо-

відальність за їх результати» [7]. 

 Педагогіка партнерства стала ключовим важе-

лем, основою для здійснення переходу від педаго-

гіки вимог до педагогіки відносин, де в центрі осві-

тнього процесу – дитина, її внутрішній світ, інте-

реси, почуття. За концепцією місія української 

національної школи полягає у вихованні освічених 

українців, всебічно розвинених, відповідальних 

громадян і патріотів, здатних до розвитку та інно-
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вацій. Педагогіка партнерства – це перехід від кон-

сервативного, насильницького типу спілкування, 

феноменологія якого представлена маніпулятив-

ним стилем (вимоги і заборони, критика і похвала, 

покарання і заохочення, нотації і моралі), – до діа-

логу, взаємодії та взаємоповаги між вчителем, уч-

нями та батьками. 

Педагогіка партнерства вчить вчителів новій 

педагогічній етиці, яка утверджує особистісне спі-

лкування з кожним учнем, індивідуальну роботу з 

батьками, створення індивідуальної стратегії роз-

витку для кожного учня. Основні принципи сучас-

ної української школи стали дитиноцентризм та 

творчий підхід до розвитку особистості. Тепер вчи-

тель не просто має бути ретранслятором знань, а 

має стати тьютором (репетитором, наставником у 

пошуках знань учнями, який мотивує та надихає); 

коучем (тренером, де кожний учасник - перемо-

жець); фасилітатором (створювачем умов для само-

стійного навчання); модератором (керівником акти-

вної групи); ментором (порадником для досягнення 

індивідуального зростання); супервайзером (орга-

нізатором, менеджером); новатором, який викорис-

товує новітні цифрові інструменти, інноваційні ме-

тодики і технології навчання, створює позитивне 

мотиваційно-ціннісне учнівське середовище. А го-

ловне, що саме за педагогікою партнерства вчитель 

стає дбайливим лідером, який все робить із тепло-

тою та відповідальністю, створює атмосферу насо-

лоди від освітнього процесу.  

Педагогіка партнерства – це простір дитинс-

тва, який будується на засадах рівності, діалогу, 

співпраці. Вона передбачає стиль поведінки вчи-

теля, який викликає у учнів довіру, відсутність 

страху, відкритість, прагнення до особистого зрос-

тання. Педагогіка діалогу повертає школу до особи-

стості дитини, до її внутрішнього світу, де чекають 

свого часу ще не розвинені здібності і можливості, 

моральні потенції свободи і справедливості, добра і 

щастя. Індивідуальні відносини допомагають вчи-

телю стати магнітом, основним рушієм розвитку 

особистості, орієнтиром загальнолюдських ціннос-

тей, ідей державотворення і демократичних змін. 

Саме в умовах педагогіки партнерства учні можуть 

максимально розкрити свій потенціал, значно роз-

вивати інтелектуальні здібності, розвивати дивер-

гентне мислення, пам'ять, увагу, уяву, вони сприя-

ють формуванню індивідуальних якостей. 

В. О. Сухомлинський зауважував, що «удоско-

налення, поглиблення суспільного виховання озна-

чає не применшення, а посилення ролі родини. Га-

рмонійний, усебічний розвиток дитини можливий 

тільки там, де два вихователі – школа й родина – не 

тільки діють разом, ставлячи перед дітьми одні й ті 

ж вимоги, а й є однодумцями, розділяють одні й ті 

ж переконання, завжди виходять з одних і тих са-

мих принципів, ніколи не допускають розбіжностей 

ні у процесі, ні в засобах виховання» [11]. Важливо, 

щоб вчителі та батьки були союзниками один од-

ного, прикладом у педагогічно-батьківських взає-

минах. Це означає, що вчителі і батьки займають 

однакову позицію щодо організації освітнього про-

цесу дитини. Батьки та вчителі намагаються бути 

разом на стороні дитини, завжди поруч із дитиною 

і для дитини, і це приносить задоволення усім – ба-

тькам, вчителям, дітям. Обидві сторони намага-

ються дати якомога більше дитині, яка є важливою 

для них. Третя сторона, дитина, отримує найбі-

льше, але в загальній соціальній перспективі вона 

також «віддасть» найбільше. 

Зацікавленість учителя в долі учня приводить 

до посилення контактів із батьками учнів. Досвід-

чений вчитель має прагнення побачити в батьках 

партнерів і це допомагає знайти з ними спільну 

мову. Спільна турбота про розвиток, виховання, на-

вчання дитини, його самопочуття, стан душі і тіла – 

основна умова взаємодії з сім’єю. Психологічний 

контакт із батьками виникає одразу, як тільки вчи-

тель виявляє розуміння дитини, симпатизує їй, ба-

чить позитивні та негативні риси. Батьки, відчувши 

доброзичливість учителя, більш охоче спілкуються 

з ним, налаштовуються на співпрацю [9]. Вчителі 

мають справу з різними батьками, якщо поділити на 

типи, то найбільший відсоток батьків – адекватних, 

які налаштовані на співпрацю, активно включа-

ються у освітній процес за проханням вчителя. Але 

є невеликий відсоток так званих батьків-«невиди-

мок», прізвища яких є у журналі, але їх ніхто не ба-

чив. Ще є й ті, які змушують вчителя на початку на-

вчального року таємно мріяти про літні канікули. 

Вчителі між собою навіть поділяють їх на категорії: 

батьки дітей – принців, батьки «зі зв’язками», ба-

тьки без кордонів, батьки – боси, «вчителененавис-

ники», батьки – драма та ін. Завдяки продуманій і 

організованій роботі вчителя, який має бути ініціа-

тором співпраці з батьками, є шанси майже всіх ба-

тьків налаштувати на дієву та конструктивну спів-

працю в освітньому просторі заради дітей.  

Проаналізувавши різні методики запрова-

дження партнерства сім’ї та закладу освіти такими 

різними педагогами, вченими, як А. Удалова [6], Н. 

Іванець [3] та інших, вважаємо ефективною фор-

мою залучення батьків до плідної співпраці прохо-

дження певних етапів.  

Перший етап - діагностичний, який допомагає 

вчителю визначити соціальний запит батьків, ви-

вчити мікроклімат та умови виховання у сім’ї, її 

традиції, виховний потенціал батьків та близьких 

людей до дитини у сім’ї, тип стосунків, форми спі-

льного дозвілля, педагогічну культуру батьків. 

Найкраще цей етап вчителю встигнути пройти за 

серпень, вересень, тобто на самому початку навча-

льного року. Для цього вчитель має дотримуватись 

педагогічної етики, не «сунути ніс» у сім’ю, а вико-

ристовувати узгоджений комплекс діагностичних 

методів, такі як: педагогічна бесіда, спостереження, 

анкетування батьків на батьківських зборах або при 

особистому спілкуванні, аналіз портфоліо творчих 

досягнень учнів, родинне дерево, дискусія, ін-

терв’ю, презентації «Традиції моєї родини». 

Вчителі мають знати, з якої сім’ї прийшла в 

школу кожна дитина, яка структура цієї сім’ї, у 

якому стані перебуває родина і які тенденції зумов-

люють її розвиток. Для вчителя, який працює за пе-

дагогікою партнерства, важливо пізнати кожного 

школяра; знати, як він мислить, відчуває, сприймає; 
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вивчити характер, волю, інтереси дитини; вивчити 

особливості її організму; максимально зблизити 

сім’ю та школу на основі партнерства, співробітни-

цтва, взаємоспілкування, взаєморозуміння, взаємо-

допомоги. Це зробить взаємодію вчителів та бать-

ків більш конкретною, осмисленою, результатив-

ною. 

Другий етап – стратегічний, який передбачає 

вибір стратегії розвитку взаємовідносин з бать-

ками. Для цього вчитель повинен: 

- проаналізувати результати комплексного 

дослідження кожної сім’ї, зафіксувавши на окре-

мий бланк сильні/слабкі сторони кожної родини;  

- вибрати стратегію взаємодії, визначити 

мету, пріоритети, бажаний результат взаємодії з ко-

жною сім’єю на кінець навчального року;  

- визначити можливості кожної сім’ї, для 

того, щоб бачити де саме краще залучати у спів-

працю ту чи іншу родину, щоб кожна родина про-

тягом року була задіяна;  

- визначити потенційні загрози, що може 

провокувати проблеми певні труднощі у спілку-

ванні з тією чи іншою сім’єю; 

- розробити, на основі вищезазначеного, 

план дій із виконання стратегічних завдань і досяг-

нення результатів.  

Третій етап – концептуальний, який передба-

чає проєктування загальної концепції формування 

партнерства між батьками та взагалі закладом 

освіти, розроблення моделі «Взаємодії закладу 

освіти та сім’ї». На цьому етапі вчитель представ-

ляє на педагогічних зустрічах закладу освіти у зага-

льному вигляді найбільш часті проблеми або за-

пити батьків, щоб спланувати загальношкільні фо-

рми роботи з батьками і все для того, щоб об’єднати 

зусилля закладу освіти, громадських організацій. 

Четвертий етап – діяльнісний, який передба-

чає реалізацію всіх запланованих напрямів, ефекти-

вних форм і методів роботи із сім’ями учнів, що до-

вели свою життєздатність і є доцільними на сучас-

ному етапі.  

Із дієвих форм залучення батьків до освітнього 

процесу вчитель може використовувати: 

- ті, які допомагають чітко і структуровано 

почати організацію освітнього процесу: інформа-

ційні буклети, щосеместрові календарі подій і захо-

дів, пакети інформаційних матеріалів, візитівок, що 

містять телефони, прізвища керівництва, структур-

них відділів школи, організація та розповсюдження 

щорічних публічних звітів адміністрації закладу 

освіти, День відкритих дверей закладу освіти; 

- організація систематичної просвіти батьків 

з метою формування у них педагогічної грамотно-

сті: організація інформаційних та освітніх конфере-

нцій, прес-конференцій, дискусій, диспутів, круг-

лих столів, лекторіїв, консультацій, перегляд філь-

мів на педагогічні теми, уроків провідних 

педагогів, організація батьківської педагогічної бі-

бліотеки, презентація цінних книг, матеріалів, жур-

налів про родинне виховання, аукціон книг сімей-

ної педагогіки, читацькі конференції, семінари-

практикуми, консультації-практикуми, коуч-трені-

нги, воркшопи, нетворкінг для батьків; 

- використання заходів, спрямованих на під-

вищення авторитету батьків: спортивне свято 

«Тато, мама, я – спортивна сім’я», батьківські поси-

деньки, телеміст «Батьки – діти», година спілку-

вання «Зустріч поколінь», «Родинний міст», «Де-

рево родоводу», вечори-вогники «Сімейні тради-

ції», «Я і моя сім’я», «Вечір великої родини», 

родинні марафони, дні довіри, квестові ігри, «креа-

тив-бій», ділові ігри, «батьківський ринг»; 

- батьківська школа - форма клубу, де перед-

бачається проведення диспутів, банків ідей, випуск 

тематичних газет «Моя сім’я», презентацій «Тради-

ції сім’ї», створення рукописних книг «Дерево мого 

роду», інформаційних бюлетенів, бесід, підбір літе-

ратури, надання практичної допомоги, «Поштова 

скринька», куди батьки опускають листи із запи-

таннями; 

- спільне навчання, під час якого батьки за-

лучаються до проведення уроку; батьківські майс-

тер-класи, де батьки не лише розповідають про 

свою роботу або захоплення, а й демонструють її; 

відкриті уроки; групові завдання з використанням 

сучасних інноваційних технологій: скрайбінг, сто-

рітеллінг, інфографіка; участь батьків у створенні 

портфоліо творчих досягнень дитини, написання 

творів-мініатюр на тему «Мої діти»; 

- відвідування педагогами дітей удома, щоб 

довідатись про їх життєві й освітні умови та надати 

керівництво батькам щодо організації домашньої 

роботи учнів. Саме тоді дитина відчує зв’язок, при-

хильність до вчителя, що відкриє можливості до 

плідного навчання. 

П’ятий етап – аналітичний, який передбачає 

моніторинг впровадження моделі взаємодії, обго-

ворення сильних та слабких її сторін, відсоток до-

сягнення бажаного результату взаємодії та корек-

ція, внесення змін до концепції формування парт-

нерства батьків і закладу освіти. 

На підставі огляду представлених моделей 

форм роботи з батьками у різних педагогів, науков-

ців, визначено, що саме індивідуальній роботі вчи-

теля з батьками приділяється не так багато уваги, як 

цього вимагає дійсність. Особливістю сучасної 

кризи у добу розгортання глобалізаційних процесів 

у багатьох сімей відбулася зміна звичного ритму 

життя, що таки ускладнює життєдіяльність і світо-

орієнтування. Також сучасна криза ускладнила ор-

ганізацію шкільного навчання: більшість здобува-

чів освіти повинні навчатись онлайн, тому всі за-

плановані загальношкільні або класні зустрічі з 

батьками не можуть здійснюватися навіть через во-

єнний стан у країні. І вчителям, і учням, і батькам 

необхідно засвоювати нові вимоги і правила життя, 

міжособистісної комунікації, а саме індивідуаліза-

цію спілкування, коли вчитель стає ініціатором ін-

дивідуальних зустрічей з кожною родиною окремо, 

щоб обговорити стратегію навчання кожного учня 

окремо і перевірку результатів діяльності. Педаго-

гіка партнерства, представлена у досвіді Фінляндії 

та Канади може допомогти розширити прийоми та 

систему індивідуальної роботи вчителя з батьками. 
ООН кожен рік публікує Human Development 

Index (інформацію про рівень Індексу розвитку 
людського потенціалу). Цей індекс складається із 
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таких позицій: Education index (освіта), GDP Index 
(ВВП), Life Expectancy Index (тривалість життя). За 
цим Індексом освіти Фінляндія систематично 
посідає перше місце у світі [1]. Як зауважує дослід-
ниця Я. Волкова, «у 2010 р. американський журнал 
Newsweek визначив Фінляндію найкращою 
країною у світі з огляду на якість освіти. Євросоюз 
вважає освітню систему Фінляндії ядром. Упро-
довж останніх десятиліть у Фінляндії відбувається 
докорінне реформування освітньої системи. Прин-
ципово значимими стали наступні орієнтири орга-
нізації педагогічного процесу на усіх рівнях освіти: 
індивідуалізації і рівності, гуманізації і високої 
міри довіри в освіті, принцип розвиваючого середо-
вища, визнання необхідності високого рівня підго-
товки і оплати праці учителя» [1]. 

Вчитель має двосторонній зв’язок з батьками 
за допомогою державної електронної системи, де 
повідомляє про досягнення дитини, її прогрес, за-
уваження до неї. Все індивідуально і без розголо-
шення на весь батьківський колектив. Дослідниця 
Т. Швець зауважує, що «у початковій школі вчи-
тель зустрічається з батьками двічі на рік, із 7-го по 
12-й клас – один раз на рік. Готуючись до цієї зу-
стрічі, учні роблять самооцінку, її аналізує вчитель 
і після того відбувається розмова: які цілі стави-
лися, що вдалося, а що ні, чому, які плани на май-
бутнє. Учитель довіряє учневі» [15]. Тобто у Фін-
ляндії навіть той педагог, який має гарний досвід 
роботи з дітьми, керується не тільки методичними 
напрацюваннями, а у пріоритет ставить сімейні тра-
диції взаємодії з дитиною. Вчитель приділяє особ-
ливе значення індивідуальній зустрічі з батьками і 
дитиною, щоб почути і спланувати навчальний рік, 
розробити індивідуальну програму успішного роз-
витку і навчання за участю сім’ї. Вчитель озвучує 
вимоги навчального плану, батьки ж окреслюють 
те, чого хочуть, щоби навчили їхню дитину, учень 
зазначає, чого він хоче навчитись. Конкретизу-
ються які саме підручники краще використовувати, 
особливості характеру вправ, обсяг домашніх за-
вдань. Узгоджені очікування коротко фіксують у 
відповідній картці. До них повертаються наприкі-
нці першого півріччя, аби переглянути, чи в зада-
ному напрямку рухаються, і, за потреби, відкоригу-
вати, і наприкінці навчального року, щоб проаналі-
зувати і зазначити результати [12]. Така 
індивідуалізація роботи з батьками у Фінляндії вра-
ховує особливості стилю і форм взаємодії кожної 
сім’ї окремо, особливості розвитку дитини, її си-
льні та слабкі сторони, що приводить до конструк-
тивної взаємодії, взаєморозуміння і взаємоповаги у 
форматі вчитель – учні – батьки.  

В українській системі освіти, як представлено 
вище, переважають більш загальношкільні збори 
батьків; батьківські збори у класі на високому рівні 
із застосуванням цифрових інструментарій, з різно-
манітними формами співпраці; щире спілкування у 
класних чатах; але, нажаль, на індивідуальну ро-
боту приділяється мало часу. Ініціатором спілку-
вання здебільшого є батьки, а запит на індивідуа-
льну бесіду від вчителя в основному відбувається 
по причині негативної поведінки чи вчинків ди-
тини, які не припустимі у закладі освіти.  

У Канаді участь батьків в освіті дітей здійсню-
ється через залучення до Шкільної ради, яку обира-
ють на термін від року до чотирьох. Шкільні ради 

подають заявки на гранти для підтримки проектів, 
спрямованих на залучення батьків, в тому числі і ті, 
які виникають через мовні бар’єри, імміграцію, бі-
дність та ін.. Складаються такі ради з директорів, 
вчителів, батьків чи опікунів, членів-співробітників 
школи (непедагогічних). Шкільні ради проводять 
регулярні зустрічі, де представники громадськості 
можуть висловлювати свою думку про те, як потрі-
бно управляти школами в їхньому районі. А також 
роз’яснюють політику і рішення ради жителям гро-
мад, щоб заручитися їхньою підтримкою. Шкіль-
ним радам у Канаді рекомендують працювати з Ко-
мітетом із залучення батьків. Ці комітети підтриму-
ють успішність і благополуччя учнів, залучаючи 
батьків до більш активної участі у навчанні їхніх ді-
тей [13]. 

У Канаді також вчителі спілкуються з бать-
ками через державний електронний зв’язок. Біль-
шість питань щодо навчання і позашкільного життя 
вирішуються через електронну пошту. У листах 
вчителі повідомляють батьків про майбутні шкільні 
події та успіхи дитини. У цій країні є два формати 
офлайн зустрічей з батьками: загальношкільні зіб-
рання та індивідуальні зустрічі з учителем, а типо-
вих батьківських зборів по класах не існує. Зазви-
чай загальношкільні батьківські зібрання відбува-
ються один-два рази на рік, де є присутні директор 
закладу освіти, його заступник та всі вчителі. Обго-
ворюють здебільшого великі нововведення в шкіль-
ній програмі – нові методи викладання, ресурси, які 
до цього залучені; успіхи в олімпіадах, спортивних 
змаганнях; відзначають дітей, які мають певні дося-
гнення; якщо трапляється інцидент у стінах школи, 
його теж виносять на обговорення. Приділяють час 
на виступ та запитання від батьків та вчителів-во-
лонтерів [8; 16]. Так звані «teacher-parent interview» 
(індивідуальні зустрічі батьків з учителями) прохо-
дять за кілька місяців після початку занять. Про ін-
дивідуальні зустрічі домовляються окремо. Для 
цього необхідно записатись на зустріч у спеціально 
відведені години. Як і у Фінляндії, батьки з вчите-
лем зустрічаються раз на півроку, тобто двічі на рік, 
а якщо це середня і старша школа – батьки ходять 
від вчителя до вчителя і спілкуються з кожним по 
15-20 хвилин. З батьками може прийти і дитина, 
якщо існують серйозні проблеми. На зустрічі пока-
зують бланк успішності – report card, щоденник 
дітей, який більше схожий на альбом з яскравими 
малюнками. Також обговорюють усі питання, що 
стосуються навчання, сильні і слабкі сторони учня. 
Проблеми школи та її благоустрою з батьками не 
обговорюють – це скоріше питання відносин із ад-
міністрацією закладу.  

Як відзначають батьки, діти яких навчаються у 
канадських закладах освіти, усі зустрічі відбува-
ються у дуже позитивному руслі, після яких ба-
тьки виходять із відчуттям, що їх дитина 
найкраща [8; 16]. В деяких школах за ініціативи 
вчителя на початку навчального року у класі орга-
нізовується «Parents Night» (батьківський вечір), на 
якому вчитель знайомиться з батьками, показує 
клас, розказує про себе, основні моменти навчання, 
озвучує організаційні речі [8]. Цікаво, що на відміну 
від поширеної в Україні форми спілкування у гру-
пах в соціальних мережах між батьками всього 
класу та вчителем, у Канаді такої практики не існує. 
Батьки між собою не особливо спілкуються, ніхто 
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не обговорює вчителів і проблеми школи. Якщо ви-
никає питання – батьки йдуть до вчителя або по-
яснюють адміністратору школи, і він спрямовує до 
того, хто допоможе з вирішенням саме цього пи-
тання [8]. В Канаді важливий постулат – повага 
до вчителя, цінність його ресурсу і тактовність. 
Більше уваги приділяється індивідуальним взаємо-
відносинам та індивідуальним шляхам вирішення 
проблем кожної сім’ї окремо. 

Як одна із форм індивідуальної роботи вчителя 
з батьками у Канаді практикується щоденне но-
сіння до школи спеціальної папки. Туди вклада-
ються різні записки, брошури і виконані шкільні за-
вдання. При необхідності батьки можуть покласти 
свою записку. Папки кожен день перевіряються 
вчителем. А по п’ятницях він посилає додому на ви-
хідні спеціальну папку з «новинами» для батьків 
[4].  

Ще одна форма індивідуалізації взаємодії ба-
тьків та вчителя в канадській системі освіти – щорі-
чне опитування. «Родини школярів отримують 
формуляр, на заповнення якого йде майже 2 го-
дини. Батьки відповідають на запитання, що їх 
влаштовує в навчальному процесі, що вважають за 
потрібне покращити, на що варто звернути особ-
ливу увагу. Рекомендації ретельно вивчає кожен 
School board. Одні рекомендації приймають, інші 
відхиляють» [8]. Після такого фідбеку від батьків 
закладу освіти простіше «вгадати» точний напрям і 
стратегію роботи класу і закладу освіти загалом. На 
прикладі побудови взаємовідносин між вчителем та 
батьками у канадській системі освіти ми бачимо, 
що не тільки індивідуальне спілкування допомагає 
будувати конструктивний діалог, але й можливість 
передавати письмові учнівські роботи з їх оцінкою 
через самих учнів, ретельне анкетування, налаго-
джена система листування через електронну пошту, 
а не загального чату класу. 

Висновки. Педагогіка партнерства в українсь-
кій освітній системі передбачає конструктивний ді-
алог між вчителем, учнями і батьками, який веде до 
того, що в такій взаємодії всі чують один одного, 
відчувають потреби, а також допомагають знайти 
шлях до бажаних результатів у роботі вчителя, у на-
вчанні учнів і у вихованні дітей батьками. На прак-
тиці в українській системі освіти переважають зага-
льношкільні або класні батьківські збори, організа-
ція групових форм роботи на високому рівні. Але за 
прикладом провідних та визнаних у світі освітніх 
систем Фінляндії та Канади бачимо, що саме інди-
відуальні форми роботи допомагають добре органі-
зувати партнерство між батьками та закладом 
освіти, розкрити потенціал учнів, залучити до акти-
вної співпраці батьків з вчителями дітей. У кон-
тексті цього, за результатами дослідження подаль-
шого вивчення потребує досвід впровадження в 
освітню практику ідей педагогіки партнерства ін-
ших країн Європи та Америки щодо індивідуальної 
роботи закладу освіти з батьками учнів. 
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Abstract 
The article aims to cover the impact of the humanities on the formation of internal culture, wealth of feelings, 

the disclosure of the general laws of artistic knowledge of reality as well as the role of beautiful in the life of man 

and society. It is proved that the role of humanities in formation of personality is growing considerably nowadays 

due to the fact that young people can find answers to moral and ethical questions in cultural heritage of mankind, 

which is the subject of our study. 

Анотація  
У статті розкрито вплив гуманітарних наук на формування внутрішньої культури, багатства по-

чуттів, розкриття загальних законів художнього пізнання дійсності , ролі прекрасного в житті лю-

дини й суспільства. Доведено, що на сучасному етапі значно зростає роль гуманітарних наук у форму-

ванні особистості, оскільки саме в культурній спадщині людства, яка є предметом вивчення дисциплін 

гуманітарного циклу, учнівська молодь може знайти відповіді на морально-етичні питання.  

 

Keywords: educational potential, moral and ethical issues, humanities, personality. 

Ключові слова: освітньо-виховний потенціал, морально-етичні питання, гуманітарні дисципліни, 

особистість. 

 

На сучасному етапі спільною тенденцією осві-

тньої політики розвинених країн світу є пошуки 

найбільш ефективних підходів до розв’язання голо-

вного завдання системи освіти: формування актив-

ної, гуманістично спрямованої особистості, відкри-

тої до сприйняття національних і загальнолюдсь-

ких культурних цінностей, здатної до повної 

самореалізації в сучасному суспільстві. Однак на-

віть побіжний погляд на ті проблеми, які поставило 

ХХІ століття перед людством (йдеться про сучасні 

глобальні проблеми цивілізації – подолання еконо-

мічного детермінізму, утвердження моральних яко-

стей кожної людини, перенесення акцентів на пріо-

ритетність моральних і духовних цінностей у роз-

витку особистості й суспільства), дозволяє дійти 

висновку: саме навчання й виховання підростаю-

чих поколінь будуть визначальними для форму-

вання духовності людини. 

Сьогодні учнівська молодь не завжди може 

правильно зробити свій вибір: на чому зупинитися 

варто, а що слід відкинути. Такий вибір звичайно 

залежить від рівня духовності людини, а моральний 

досвід молоді є недостатнім. Щоб утриматися в ха-

осі сьогодення, підростаючому поколінню слід шу-

кати відповіді на питання щодо морально-етичних 

засад, гармонії буття в досвіді людської цивілізації, 

який найповніше й найпереконливіше зафіксова-

ний у культурі людства, яка, зокрема, є об’єктом ви-

вчення гуманітарних дисциплін. 

З огляду на викладені вище суперечності в су-

часних умовах у формуванні особистості значно 

зростає роль гуманітарних наук – літератури, істо-

рії, філософії, етики, соціології, філології тощо. Ва-

гомість виховного потенціалу гуманітарних пред-

метів пояснюється їх сутністю, а саме: філософія – 

наука про найбільш загальні закони розвитку при-

роди, суспільства і мислення; естетика – філософ-

ська наука про роль прекрасного в житті суспільс-

тва та особистості, про загальні закони художнього 

пізнання дійсності й розвитку мистецтва; історія – 

наука про головні історичні події; народознавство – 

наука про найголовніші звичаї, обряди, національні 

традиції народу; цикл філологічних наук – мовлен-

нєві, лінгвістичні, літературознавчі науки, зокрема 

українська й світова література, високохудожні 

твори якої містять ті цінності, які можуть трансфо-

рмуватись у ціннісні орієнтири учнів. 

Отже, як бачимо, гуманітарні предмети спря-

мовані передусім на формування історико-літера-

турних знань, культури, розвиток багатства по-

чуттів у підростаючих поколінь і молоді, ознайом-

лення їх із загальними законами художнього 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642804


Norwegian Journal of development of the International Science No 102/2023 27 

пізнання дійсності, роллю прекрасного в житті лю-

дини і суспільства. Тому важливим завданням сьо-

годні для освітньої практики є використання вихо-

вного потенціалу гуманітарних наук, що дозволило 

б підростаючим поколінням краще зрозуміти саму 

людину, суть її буття, діяльності й розвитку та ус-

відомити багатовимірність і складність людини у її 

співіснуванні з природою, стосунках із суспільст-

вом, культурою, Богом, із самою собою. 

Зауважимо, що систематичний та цілеспрямо-

ваний вплив на учнів навчальних предметів гумані-

тарного циклу, зокрема етико-філологічних, одно-

часно сприяє поглибленню й збагаченню їх літера-

турних знань; розширенню лексичного запасу 

рідної мови й формуванню мовленнєвих умінь; ви-

робленню умінь оцінювання подій та вчинків лю-

дей у художніх творах, що, врешті-решт, розвиває 

здатність до оцінно-етичних суджень; не лише ви-

ховує позитивні морально-етичні якості та стиму-

лює до засвоєння й виконання узвичаєних у суспі-

льстві моральних норм, але й спонукає до свідо-

мого морального вибору в будь-якій ситуації, 

визначення та захисту власної громадянської пози-

ції особистості. Адже, як стверджувала С. Русова, 

кінцевою метою виховання «…завжди була і є бла-

гочинність – моральність, і все навчання мусить ви-

робити в дитині такий світогляд, при якому краса й 

добро стояли б на такому ґрунті, щоб просто про-

мовляли до її розуму й перемагали в ній той егоїзм, 

що в кожній дитині панує довгий час» [6, с.275–

276]. 

Ефективність засвоєння студентами навча-

льного матеріалу з предметів гуманітарного ци-

клу, як свідчить аналіз психолого-педагогічних і 

методичних джерел, залежить від багатьох чинни-

ків, зокрема: урахування психологічних вікових 

особливостей особистості; індивідуалізація про-

цесу навчання та його творчий характер тощо. 

Проблеми підготовки студентів до професійної 

діяльності в контексті компетентнісно орієнтованої 

освіти розглянуто в працях: І. Зязюна [1], О. Ма-

лихіна [3], Т. Ярмольчука [7]. 

Аналіз підходів до визначення виховуючого 

потенціалу гуманітарних наук у різні історичні пе-

ріоди і в різних народів дозволив дійти висновку, 

що вже в стародавні часи різні суспільства відпо-

відно до рівня розвитку культури надавали значу-

щості добору навчального матеріалу у площині до-

сліджуваної проблеми. Так, із глибокої давнини 

люди втілювали свої уявлення про добро та зло у 

міфах, легендах, релігійних ученнях й ознайомлю-

вали з ними майбутні покоління. 

У стародавній Індії зміст освіти базувався на 

вивченні священних книг, що відомі як Веди, і мав 

чітко виражений релігійно-філософський характер. 

У зв’язку з високою цінністю священного слова у 

стародавній Індії («Істина слова є брахма», тобто 

молитва) вивчення книги Вед дозволяло оволодіти 

ведійською літературою. У свою чергу, вона давала 

енциклопедичні знання, в тому числі з фонетики, 

граматики, мовознавства, літератури, філології, іс-

торії, хронології, етики, риторики, поетики, філосо-

фії. Про вагомість та значущість виховного потен-

ціалу згаданих гуманітарних дисциплін свідчить 

багато епізодів староіндійського епосу. Зокрема, 

зразки стимулювання учнів до самостійного по-

шуку істини, розвитку в них прагнення до доскона-

лості зустрічаємо в таких творах, як «Бхагавата пу-

рана» (дає зразки виховання мудрого й божествен-

ного Крішни), «Махабхарата» (показує Раму як 

головний взірець людської досконалості та як носія 

ідеального виховання), «Бхагавадгіта» (написана у 

формі діалога мудрого Крішни з царським сином 

Арджуною). 

Як свідчить аналіз історико-педагогічних дже-

рел, уже в архаїчній Греції поет виконував роль 

учителя релігії та національного виховання. Пере-

конливим доказом цього твердження є Гомерові по-

еми «Іліада» та «Одіссея». На прикладах гомерівсь-

кого епосу можна дійти висновку, що ідеальний ге-

рой патріархальної Греції – людина розвинута як 

фізично, так і морально, «здатна мислити, мудра, 

яка діє згідно зі звичаєм», «справедлива», «вірна», 

«надійна». Такий Геракл, що здійснює свої подвиги 

в ім’я людей; Гектор, що захищає рідне місто від 

ворогів; Ахілл, для якого вічна слава й добра 

пам’ять нащадків важливіші, ніж спокійне життя; 

Одіссей, який долає усі перешкоди на шляху до рі-

дної Ітаки, – тобто все це особистості, які своїми 

моральними якостями і діями вибороли право на 

повагу в суспільстві.  

Отже, за спільним висновком давньогрецьких 

філософів, на довгі роки «справжнім вихователем 

Еллади» став Гомер: його читали, вчили напам’ять, 

співали, переповідали іншим. «Іліада» й «Одіссея» 

навчали молодь красномовно висловлюватись, за-

хоплюватися силою людського духу, шанувати ге-

роїчне минуле народу. 

Видатні філософи античності, обґрунтовуючи 

внутрішню основу морального виховання, також 

звертали увагу на виховний потенціал гуманітар-

них наук. Платон до таких засобів виховного 

впливу відносив ознайомлення з міфами, читання 

літературних творів, їх ретельний відбір для дітей з 

метою оберігання вихованців від поганих впливів 

та запобігання формуванню у дітей хибних мораль-

них уявлень. 

Ісохрат наголошував на керівній ролі у змісті 

освіти ораторського мистецтва, або риторики, його 

виховний ідеал був пов’язаний із грецькою поезією, 

історією, літературою, драматургією й ґрунтувався 

на минулому Греції. Оповіді Ісохрата носили літе-

ратурно-публіцистичний характер, були написані 

для читання. У них прославлялись подвиги предків, 

особливо, епохи греко-персидських війн, звучав за-

клик до загальногрецької єдності. Ісохрат став ос-

новоположником нової риторичної освіти й відкрив 

свою школу з вивчення літературно-історичних 

наук [5, с.33–34]. 

У філософській думці та педагогічній традиції 

стародавнього Риму також переважала думка про 

важливість різнобічної гуманітарної освіти, зок-

рема, поглибленого ознайомлення з філософією, лі-

тературою. Гуманітарна підготовка була суттєвим 
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складником освітнього ідеалу «досконалого ора-

тора» у програмі Ціцерона; Сенека, критикуючи 

шкільну систему за недостатню увагу до мораль-

ного виховання, наголошував, що освіта має сенс 

лише тоді, коли готує душу до сприйняття добро-

чинності, а цього найкраще вчать філософія і літе-

ратура [5, с.39–41]. 

Аналіз шкільної практики стародавнього 

Риму дозволив з’ясувати, що в школі граматики 

вивчали латинську й грецьку мови та літера-

тури, принципи віршування і стилістики, читали 

епічні поеми Гомера й Вергілія, вірші Горація, 

драми Теренція тощо. Як пишуть дослідники пе-

дагогічної думки минулого, у школі граматики 

велика увага приділялась тлумаченню міфологі-

чних образів та асоціацій історичних реалій, 

якими були наповнені твори грецьких і римсь-

ких класиків: зазвичай учитель тлумачив їх у 

площині морального аспекту [5, с.38–41]. 

Відомо, що в історію розвитку європейської 

культури епоха Відродження ввійшла як гімн лю-

дині – головній цінності на землі з необмеженими 

творчими можливостями. Ідеал всебічно розвине-

ної гармонійної особистості, відповідно до нових 

історичних потреб і можливостей, передбачав 

культ знань. До змісту освіти, передусім, включа-

лись переклади й коментарі відомих праць класич-

ної древності. У зв’язку з цим головний напрям ро-

звитку культури Відродження одержав назву «фі-

лологічного», або «етико-філологічного», 

гуманізму. За своїм змістом гуманістича освіта епохи 

Відродження була гуманітарною й передбачала, на-

самперед, обов’язкове вивчення граматики, риторики, 

моральної філософії, або етики, історії, літератури, зо-

крема поезії, читання «священних книг». В обґрунту-

ванні необхідності вивчення усіх названих дисциплін 

мислителі-гуманісти виокремлювали значущість ко-

жної з них для виховання особистості: філософія уза-

гальнює все, що говорили давні філософи «про 

обов’язки всіх людей і кожного окремо», «про добро-

чесне життя, поміркованість, скромність, справедли-

вість, хоробрість, щедрість»; історія дає відповідь на 

питання про те, «що було зроблено і сказано» в мину-

лому, про «походження і розвиток свого народу»; по-

езія – красиво й плавно повідомляє про життя і звичаї; 

риторика вчить усіх своїм «словниковим багатством» 

переконувати, залякувати, хвалити, зокрема, «вихва-

ляти благодіяння й проклинати злодійства». Гумані-

сти називали перелічені дисципліни «громадянсь-

кими науками». 

Аналіз розділу «Про виховання дітей» із «Дос-

лідів» Мішеля Монтеня, якого вважають одним із 

мудреців епохи Відродження, дозволяє дійти ви-

сновку, що серед найбільш ефективних чинників 

виховання дітей, зокрема морального, автор нази-

вав гуманітарні науки. Висловлюючись метафори-

чно, великий гуманіст М. Монтень підкреслював 

вплив на нього як на читача давньогрецьких авто-

рів, античної поезії, коли він неначе «піднімався в 

інший світ» і не хотів повертатися назад. Саме таке 

«спілкування з тими людьми, спогади про яких за-

лишились лише в книгах», дозволило йому поспіл-

куватись з «великими душами кращих століть». 

Проте, як наголошував М. Монтень, звертаючись 

до вихователів, читаючи античних авторів, зокрема 

життєписи Плутарха, слід спрямовувати увагу уч-

нів «не стільки на дату зруйнування Карфагена», 

скільки на моральність Ганнібала і Сцініона; не сті-

льки на те, де помер Марцелл, скільки на те, чому в 

кінці свого життя він прийняв смерть, негідну для 

його положення [5, с.173–175; 162–163]. Підсумо-

вуючи важливість вивчення історії та літератури 

для розширення кругозору підростаючих поколінь 

і значущість цих предметів для їхнього духовного 

розвитку, М. Монтень наголошував, що «ознайом-

лення з великою різноманітністю характерів, су-

джень, поглядів, звичаїв і законів навчає розум 

більш об’єктивно цінувати власні, відчувати свою 

недосконалість» [4, с.174–175]. 

Так само високо М. Монтень оцінює роль фі-

лософії в духовному розвитку підростаючих поко-

лінь. Посилаючись на Епікура («Ні наймолодший 

не втікає від філософії, ні найстаріший не втомлю-

ється від неї»), великий гуманіст підсумовує ска-

зане: «філософія навчає життя, й дитячий вік також 

потребує її уроків» [4, с.180–181]. Проте, наголо-

шував М. Монтень, у його часи навіть для багатьох 

мислячих людей філософія перетворюється «на по-

рожнє слово, яке суттєво нічого не означає», більше 

того, багато хто не бачить у ній «жодної цінності у 

застосуванні». Причиною такого розуміння філосо-

фії, на думку гуманіста, є «нескінченні словесні 

значення», у які занурили цю потрібну для життя в 

суспільстві науку й зображують її «недоступною 

для дітей, з нахмуреним чолом і густими кошла-

тими бровами, які вселяють страх» [4, с.177]. Кри-

тикуючи тих, хто напнув на філософію таку «облу-

дну, тьмяну, брудну маску», М. Монтень стверджу-

вав, що філософія за допомогою вихователя 

повинна познайомити дітей із найбільш корисними 

філософськими правилами, з якими слід співвідно-

сити вчинки й дії людини, і сам сформулював ці 

правила: «Нехай наставник повідомить своєму ви-

хованцеві, що означає: знати й не знати; яка мета 

пізнання; що таке хоробрість, стриманість і справе-

дливість; у чому відмінність між жадністю й често-

любством, рабством і підкоренням, розпустою і 

свободою; які ознаки дозволяють розпізнавати іс-

тинне узвичаєне задоволення; до якої межі можна 

боятися смерті, болю чи безчестя; які пружини при-

водять нас у дію і яким чином у нас виникають такі 

різноманітні збудження» [121, с.176]. М. Монтень 

також звертав увагу на такі філософські правила: 

чого дозволено бажати; наскільки слід бути щед-

рим для своєї батьківщини і своїх близьких; ким бог 

призначив бути конкретній людині; яке місце ко-

жен займає чи може зайняти між людьми; ким лю-

дина є і для якого життя вона народилася. З цими 

правилами, на думку М. Монтеня, дітей потрібно 

ознайомлювати персоналізовано, прямо задавати пи-

тання конкретному вихованцю й коментувати його 

відповідь. Він наголошував, що розмірковування над 

вибраними правилами, передусім, «розвинуть ро-

зум» вихованця, «внесуть порядок у його норов і по-

чуття», «навчать його пізнати самого себе», а також 
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«жити і померти гідним чином». Усі вони, підкрес-

лював видатний гуманіст, у тій чи іншій мірі настав-

ляють нас, «як жити і як користуватися життям» 

[4, с.176]. Як бачимо, М. Монтень розкрив конкре-

тно, на прикладах, роль гуманітарних наук у мора-

льному вихованні й самовихованні підростаючих 

поколінь. 

Слід також підкреслити, що фундаментом гу-

маністичного виховання епохи Відродження була 

філологічна освіта в її класичному варіанті: старо-

давні мови (латина й грецька) і література. Широка 

філологічна освіта (або в гуманістичних школах, 

або шляхом самоосвіти) досягалась переважно за 

допомогою читання античних авторів – Вергілія, 

Гомера, Демосфена, Ціцерона та інших, а також 

«отців церкви» – Августина, Іоанна Златоустого, 

Василя Великого та інших. У своїх порадах гумані-

сти підкреслювали, що читання творів кращих 

представників класичної культури й «священних 

книг» потребує великих власних зусиль кожного 

для їх розуміння, осмислення й засвоєння «шляхом 

серйозних роздумів». Такий підхід, відповідно до 

узагальненого висновку гуманістів епохи Відро-

дження, дозволить кожному читачеві «багато що 

пізнати в собі», необхідного для власного самовдо-

сконалення [5, с.34]. 

Цікаві й актуальні для сьогодення роздуми сто-

совно досліджуваної проблеми залишив Я. А. Комен-

ський. Характеризуючи рідну мову як підгрунтя фор-

мування особистості, видатний педагог не обмежував 

її роль лише як єдиного знаряддя для засвоєння спад-

щини минулого, здобутків людської культури, яка 

зберігає для поколінь «перлини думки, мистецтва і до-

бра». Він наголошував, що рідна мова – не просто 

джерело інформації про навколишній світ чи засіб спі-

лкування, а саме життя народу з його споконвічною 

історією, культурою, національними традиціями, зви-

чаями, ідеалами, особливостями рідної культури, ус-

ної народної творчості. Тому, на його погляд, ознайо-

млення дітей із рідною поезією шляхом завчання «в 

ранньому віці якомога більшої кількості маленьких ві-

ршів, переважно морального змісту…», вивчення 

дітьми творів фольклору, пейзажної лірики, пісень ка-

лендарно-обрядового типу сприяють розвитку націо-

нальної гідності, усвідомленню національних ціннос-

тей і, врешті-решт, формують національну самосвідо-

мість [2, с.92–94].  

Отже, на сучасному етапі значно зростає роль 

гуманітарних наук у формуванні особистості, оскі-

льки саме в культурній спадщині людства, яка є 

предметом вивчення дисциплін гуманітарного ци-

клу, учнівська молодь може знайти відповіді на мо-

рально-етичні питання.  

Актуальним напрямом подальшого до-

слідження є стратегії розвитку загальнокультурної 

компетентності студентів гуманітарних спеціаль-

ностей. 
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Abstract 
The article analyzes the development of master's education in Azerbaijan with the aim of integrating higher 

education into the European space. After gaining independence, the expansion of Azerbaijan's ties with Europe 

necessitated the introduction of new projects in the field of education. By signing the Bologna Declaration and 

joining the process, new laws were adopted, resolutions and orders were signed for this process at all levels of 

education. These innovations have led to the emergence of new approaches and changes in the organization of 

master's education. 

Аннотация 

В статье анализируются вопросы развития магистерского образования в Азербайджане с целью инте-

грации высшего образования в европейское пространство. После обретения независимости расширение 

связей Азербайджана с Европой обусловило необходимость внедрения новых проектов в сфере образова-

ния. Для этого, подписав Болонскую декларацию и присоединившись к процессу, были приняты новые 

законы, подписаны постановления и приказы на всех уровнях образования. Эти нововведения привели к 

появлению новых подходов и изменений в организации магистерского образования. 
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Магистерское образование, являющееся вто-

рым уровнем высшего образования, имеет свои 

особенности. Это важное организационное отличие 

подразумевает разницу в подходах к формирова-

нию магистерских и докторских программ. По 

сравнению с бакалавриатом, магистерская подго-

товка более индивидуализирована и совершенна. 

На уровне профильной магистерской подготовки 

происходит не только синтез ранее полученных 

знаний и их углубление, но и возможность реализа-

ции индивидуальной образовательной программы, 

раскрывающей творческие способности личности. 

Как известно, 18 сентября 1988 года в итальян-

ском городе Болонья была подписана «Великая 

хартия университетов». В преамбуле Хартии отме-

чено: За четыре года до полной устранения границ 

между странами Евросоюза, в 1988 году, в Болонье 

(Италия), по случаю 900-летия старейшего в Ев-

ропе Болонского университета, подписавшие «Ве-

ликую хартию университетов» ректоры Европей-

ских университетов, принимая во внимание пер-

спективу расширения сотрудничества между всеми 

европейскими народами, считая, что а также как 

никогда ранее народы и государства, принимая во 

внимание роль университетов в обществе, в меняю-

щемся и формирующемся международном уровне 

определяют: 

1) культура, образование, исследовательские 

центры, за которыми будущее человечества в 

начале третьего тысячелетия, во многом зависят от 

культурного и научно-технического развития, про-

исходящего в престижных университетах; 

2) сегодня задачи, которые берут на себя уни-

верситеты по распространению знаний среди моло-

дого поколения, понимаются как их обязанность 

обращаться ко всему обществу с важными и после-

довательными вкладами воспитательной работой в 

культурную, социальную и экономическую дея-

тельность; 

3) университеты должны реализовывать во-

просы образования и воспитания будущего поколе-

ния, что будет стимулировать формирование отно-

шения к широкой гармонии жизни и окружающей 

среды (2, 221). 
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25 мая 1998 г. было принято совместное заяв-

ление четырех министров, представляющих Вели-

кобританию, Францию, Италию и Германию. 18-19 

июня 1999 г. в Болонья (Италия) состоялась встреча 

европейских министров, ответственных за высшее 

образование, на которой было принято совместное 

заявление. 

Декларация Зима «Об академической свободе 

и автономии высших учебных заведений», Эрфурт-

ская декларация принятая 1-2 марта 1996 г. «На 

пути к ответственному университету XXI века», 

Декларация от 16 апреля 2005 г. «Сильные универ-

ситеты для сильной Европы» и другие правовые 

акты являются мерами, подчеркивающими необхо-

димость укрепления интеллектуальных, культур-

ных, социальных и технологических аспектов кон-

тинента. Эти аспекты в основном формируются ев-

ропейскими университетами, которые продолжают 

играть решающую роль в развитии образователь-

ной структуры. 

Большинство аналитиков высшего образова-

ния рассматривая Болонский процесс, указывают 

на два основных момента: 

- Принятие «Великой хартии университетов» в 

городе Болонья во время празднования 900-летия 

Болонского университета (18 сентября 1998 г.); 

- принятие соответствующей декларации на 

конференции "Европейская зона высшего образо-

вания" (19 июня 1999 г.). 

В «Великой хартии университетов» выражены 

4 основных принципа деятельности университетов: 

1. Университет является нравственно и интел-

лектуально самостоятельным центром создания и 

распространения культуры в обществе посред-

ством научных исследований и образования. 

2. Учебный процесс и научно-исследователь-

ская деятельность в университете неразделимы. 

3. Свобода исследований, образования и под-

готовки является фундаментальным принципом 

университетской жизни. Они в определенных рам-

ках должны быть наделены полномочиями как со 

стороны государства, так и со стороны университе-

тов. 

4. Взаимовлияние европейских университет-

ских культур является хранителем традиций евро-

пейского гуманизма, что предполагает попытку 

устранить любые политические и географические 

трудности в этом процессе» (2, 172). 

За десять лет после принятия «Великой хар-

тии» университетов четко сформировалась идея об-

щеевропейского образовательного пространства, 

что нашло отражение в документе под названием 

«Совместная декларация о гармонизации архитек-

туры университетов Европейской системы выс-

шего образования». 25 мая 1998 г. в Париже была 

принята совместная декларация четырех мини-

стров, представляющих Великобританию, Фран-

цию, Италию и Германию. Ключевые пункты этого 

документа следующие: 

- Европа превращается «Европой знаний», а 

студенческие дипломы признаются за рубежом; 

- это было объявление еобходимости создания 

системы общего образования, направленной на об-

легчение их мобильности, а также расширение воз-

можностей трудоустройства. 

В этой декларации упоминаются два основных 

аспекта: элементы формы до и после получения 

степени, а также идея использования семестров и 

кредитов для достижения инноваций и гибкости в 

этой системе. В этой Декларации были предусмот-

рены программы магистратуры, как вторая ступень 

после получения степени, и, наконец, программа 

докторантуры (2, 173). «Уровень высшего образо-

вания до первой степени в этом документе еще не 

получил названия. Таковы были контуры создания 

«Европейской зоны высшего образования», где, по 

мнению министров, подписавших Декларацию, 

национальные интересы и общие интересы могут 

взаимодействовать и усиливать друг друга во благо 

Европе, ее требованиям и, в широком смысле, его 

гражданам» (3,4). 

«Болонская декларация стала основой про-

цесса консолидации европейских стран вокруг идеи 

создания «европейской зоны высшего образова-

ния» и определила основные принципы, которые 

должны быть реализованы при структурировании 

национальной системы высшего образования, что 

позволяет гармонизировать архитектуру европей-

ской системы высшего образования. 

В это время Азербайджан не присоединился к 

Болонскому процессу. М. Махмудов так опреде-

ляет этот процесс: «На наш взгляд, период до 2005 

года в процессе перехода высшего образования в 

европейское пространство можно рассматривать 

как скрытый период для Азербайджана. В России, 

Украине, а также в Азербайджане были протести-

рованы различные компоненты структурной орга-

низации образовательного процесса в соответствии 

с целями и принципами Болонского процесса. 

Например, с момента обретения Азербайджаном 

независимости в рамках программы TEMPUS осу-

ществляется сотрудничество с немецкими вузами. 

С 1993-94 гг. внедрена двухуровневая система 

образования, в результате чего накоплен опыт под-

готовки магистров. Такая работа привела к тому, 

что 19 мая 2005 года на конференции, прошедшей 

в Бергене (Норвегия), Азербайджан присоединился 

к Болонскому процессу и был избран законным 

участником этого процесса (2, 175). 

Современные социально-экономические усло-

вия в мировом сообществе коренным образом ме-

няют характер и содержание педагогической дея-

тельности в высших учебных заведениях, предъяв-

ляют новые требования к профессионально-

педагогическим знаниям и умениям преподавате-

лей, уровню их педагогической компетентности, 

навыков и мобильности. Решение этой проблемы 

может быть реализовано путем организации непре-

рывного многоуровневого образования учителей и 

будущих воспитателей. 

Стремительное развитие в мире, достижения в 

области науки и техники поставили перед системой 

образования новые задачи. Ускорение темпов раз-
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вития общества, расширение политических и соци-

альных возможностей; переход к информацион-

ному обществу, растущая значимость факторов 

коммуникации и толерантности, расширение мас-

штабов межкультурных отношений, увеличение 

количества глобальных процессов, требующих 

формирования современного мышления у нового 

поколения и поддающихся решению только в рам-

ках рамки международного сотрудничества; усиле-

ние конкуренции, факт того, что образование пре-

вращается в основной фактор, обеспечивающий 

вхождение страны в число ведущих государств; 

поддержка образования граждан в зарубежных 

странах и др. факторы обусловили необходимость 

проведения реформ в сфере высшего образования в 

нашей республике. С этой целью Указом Прези-

дента Азербайджанской Республики № 295 от 22 

мая 2009 года была утверждена «Государственная 

программа реформ в системе высшего образования 

Азербайджанской Республики на 2009-2013 годы» 

(9). Как указано в Указе, целью «Государственной 

программы по реформе системы высшего образова-

ния Азербайджанской Республики на 2009-2013 

годы» является интеграция высшего образования 

страны в европейское образовательное простран-

ство, построение его содержания с принципами Бо-

лонского процесса, и обеспечение его привлека-

тельности и конкурентоспособность, эффективной 

системы высшего образования для удовлетворения 

потребности в высокообразованных кадрах в соот-

ветствии с требованиями развития экономики 

страны, а также для создания кадрового потенциала 

в соответствии с требованиями информационного 

общества и экономики, основанной на знаниях, 

обеспечение экономически и социально эффектив-

ной системой высшего образования населения для 

получения им высшего образования, отвечающего 

современным требованиям.. 

В соответствии с Болонской декларацией и 

международным образовательным опытом обнов-

ление нормативно-правовой базы высшего образо-

вания, совершенствование содержания высшего об-

разования и технологий обучения; модернизация 

структуры высшего учебного заведения и системы 

его управления в целом с точки зрения современ-

ных требований; обеспечение качества в высшем 

образовании; подготовка кадров в высших учебных 

заведениях, организация научно-исследователь-

ских работ в высших учебных заведениях в соот-

ветствии с современными требованиями; модерни-

зация материально-технической базы высшей 

школы; создание и применение новых механизмов 

экономики высшего образования определены в ка-

честве основных направлений реализации Государ-

ственной программы. 

В целях решения и обеспечения вопросов, от-

раженных в принятой Государственной программе, 

постановлением Кабинета Министров Азербай-

джанской Республики от 23 апреля 2010 года (№ 

75) «Утверждены Государственные стандарты и 

программа уровня высшего образования». Про-

грамма представляет собой свод общих норм, отра-

жающих единые государственные требования на 

определенный срок (6 лет) с учетом прогрессивных 

международных критериев, национальных и обще-

человеческих ценностей, апробированных в сфере 

высшего образования. 

Подготовка специалистов, научных и научно-

педагогических кадров в высших учебных заведе-

ниях, указанных в государственном стандарте и 

программе высшего образования, состоит из трех 

уровней: 

- бакалавриат (за исключением медицинского 

образования); 

- магистратура (за исключением медицинского 

образования); 

- докторантура. 

В государственном стандарте и программе от-

мечены содержание высшего образования, управ-

ление высшим образованием, материально-техни-

ческая и образовательная база высших учебных за-

ведений, инфраструктура высшего образования, 

уровень знаний, навыков и привычек студентов, ор-

ганизация и проектирование программ высшего об-

разования. 

Постановлением №82Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 29 апреля 2010 

года утвержден документ «Об образцах государ-

ственных документов об образовании и правил их 

выдачи» (8). В нем нашло отражение в «Документы 

государственного образца об образовании на 

уровне бакалавриата и магистратуры высшего об-

разования и правилах их выдачи». 

Постановление № 88 Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 12 мая 2010 года 

(7) утверждены «Содержание, организация обуче-

ния в магистратуре и Правила присуждения сте-

пени «магистра». 

Утвержденные правила подготовлены в соот-

ветствии с Законом Азербайджанской Республики 

«Об образовании» и другими законодательными 

актами и регулируют содержание, организацию и 

присуждение степеней высшего образования на 

уровне магистра в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами. 

Известно, что «Болонский процесс предусмат-

ривает формирование единого образовательного 

пространства на основе ряда европейских принци-

пов развития высшего образования. Среди них мно-

гоуровневая система высшего образования, введе-

ние системы академических кредитов, обеспечение 

мобильности студентов и преподавателей, предо-

ставление единого европейского приложения к ди-

плому, система менеджмента качества высшего об-

разования и др. (2, 4). В нашей стране применяются 

три уровня высшего образования: первый уровень 

– бакалавриат («бакалавр»), второй уровень – маги-

стратура («магистр»), третий уровень – докторан-

тура («докторская степень»). 

В Болонском процессе по годам обучения пра-

вильными считаются две модели: для бакалавриата 

+ магистратуры + докторантуры: 3+2+3; 4+1+3. 

Нынешняя азербайджанская модель высшего обра-

зования представлена следующим образом: 4+2+5. 

Степень бакалавра является самообеспечиваю-

щим первичным уровнем высшего образования 
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первого уровня. Технические школы, колледжи, 

профессионально-технические училища, средние 

профессиональные училища и общеобразователь-

ные школы не имеют права выдачи дипломов о 

присвоении степени бакалавра. 

Степень бакалавра обеспечивает переход к 

процессу подготовки магистра. Третий уровень 

высшего образования состоит из двух ступеней 

докторантуры: доктора философии и доктора наук. 

Для получения степени «бакалавра» за четыре 

года обучения необходимо набрать не менее 240 

кредитов. Чтобы получить степень магистра, сту-

дент должен набрать в общей сложности не менее 

120 кредитов (шестилетнее обучение). 

Добровольно присоединившись к Болонской 

декларации (в 1999 г.), страны-участницы взяли на 

себя ряд обязательств. Эти страны поставили цель 

с 2005 года начать выдачу европейского приложе-

ния к дипломам бакалавра и магистра единой 

формы, а к 2010 году полностью реформировать 

национальную систему образования в соответствии 

с принципами Болонского процесса. 

С присоединением к Болонскому процессу и 

переходом в подготовки специалистов от уже сло-

жившейся традиционной модели к многоуровневой 

модели «бакалавр-магистр» актуализировались ряд 

проблем. 

Основной задачей магистратуры является под-

готовка высококвалифицированных кадров, спо-

собных вести научные исследования на протяже-

нии многих десятилетий. Актуализация магистер-

ской подготовки рассматривается как ответная 

реакция вузов на изменения, идущие в обществе. 

Потому что ускорение процесса устаревания про-

фессиональных знаний в современной системе об-

разования требует от специалистов подготовки к 

непрерывному самообразованию и динамичности. 

Меняются и характеристики педагогики как 

научной и учебной дисциплины. Об упрощении ее 

терминологии А. П. Беляева упоминает как об од-

ном из ведущих направлений развития профессио-

нальной педагогики. Он также отмечает, что «...в 

условиях современного развития профессиональ-

ного образования в педагогической науке появля-

ются новые понятия, старые наполняются новым 

содержанием, а старые понятия, не востребованные 

на практике, устаревают. Педагогика, будучи ком-

плексной наукой, не только создает новые тер-

мины, но и включает в практику профессиональ-

ного образования социологию, экономику, культу-

рологию, психологию, физиологию, этику, право и 

т.д. синтезирует понятийную систему смежных 

наук. Под этой системой понимается интеграция 

профессиональной педагогики, культуры, социоло-

гии, экономики, техники, которая проявляется во 

взаимном влиянии педагогических и культурологи-

ческих, социологических, экономических и других 

знаний на единой методологической основе» (1, 

226). 

Магистратура является ступенью многоуров-

невой системы подготовки научных и научно-педа-

гогических кадров. Концептуальные основы и цели 

магистерской подготовки осуществляются в соот-

ветствии с концепцией преемственности этапов об-

разовательного процесса и непротиворечивости 

многоуровневости образования, переходности об-

разовательных программ. 

Понятие «многоуровневости» относится к ор-

ганизации многоуровневого образовательного про-

цесса, обеспечивающего возможность достижения 

уровня образования, соответствующего возможно-

стям и интересам человека на каждой ступени об-

разования. При этом каждый уровень образования 

имеет свои цели, период обучения и особенности. 

Непрерывность образования предполагает непре-

рывное образование и самообразование на протя-

жении всей жизни. 

Многоуровневая система высшего образова-

ния в Азербайджанской Республике определяет, 

что подготовка магистров состоит из программы 

бакалавриата в соответствующей области и про-

граммы, состоящей из двух примерно равных по 

объему компонентов - преподавательского и иссле-

довательского. 

По мнению ряда авторов, многоуровневая си-

стема образования создает новые возможности. Ло-

гика образовательного процесса в многоуровневой 

системе такова: в рамках шестилетней программы 

обучения образование в магистратуре направлено 

на исследовательскую и профессиональную квали-

фикации. На уровне бакалавриата обеспечивается 

обширное профессиональное и гуманитарное обра-

зование, формируется фундаментальная образова-

тельная база профессионально-предметного плана, 

создающая предпосылки для образования специ-

ального профессионального предмета. На втором 

уровне предусматривается подготовка к исследова-

тельской деятельности и достижение магистер-

ского уровня образования и компетентности сту-

дентов в определенной области обучения. При этом 

на последнем уровне речь идет об овладении сту-

дентами профессиональной, педагогической и ис-

следовательской деятельностью. 

Магистерская программа позволяет более 

полно разветвить научное образование, расширить 

подготовку выпускников к докторантуре и защите 

диссертаций на научно-педагогическую и научную 

деятельность, создать возможности для провожде-

ния научных исследований, оперативно заниматься 

научно-практическими проектами в сфере образо-

вания. 

По мнению экспертов (3), исследовательская 

направленность магистерской подготовки наклады-

вает отпечаток на содержание образования, формы 

организации учебного процесса, научную деятель-

ность магистрантов. 

«Комплексная подготовка магистрантов к 

научно-исследовательской и научно-педагогиче-

ской деятельности включает в себя: 

1. Овладевание методами, принципами и про-

цедурами выполнения научной работы и проведе-

ние учебных занятий; 

2. Приобретение навыков организации научно-

педагогической работы; 
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3. Изучение и разработка методов и процедур 

работы с источниками научной информации; 

4. Овладение компьютерами и другими техни-

ческими средствами, используемыми в исследова-

тельской деятельности; 

5. Накопление опыта планирования и органи-

зации ВНО в ходе исследовательской практики; 

6. Сбор опыта планирования и проведения вос-

питательной работы в ходе научно-педагогической 

практики; 

7. Приобретение опыта подготовки к изданию 

научных работ, учебников, учебно-методических 

материалов; 

8. Выполнение научно-исследовательских ра-

бот, входящих в учебный процесс. 

9. Участие в научных конференциях, семина-

рах, конкурсах, выставках, завершающих учебный 

процесс; 

10. Параллельно с учебным процессом участие 

в выполнении научно-исследовательских работ в 

научно-исследовательских группах, в том числе на 

платной основе» (3, 84). 

Исследовательская и научно-педагогическая 

части магистерской образовательной программы 

предусматривают подготовку специалистов в обла-

сти выбранных ими сфер научных знаний. 

Целью исследовательского опыта при получе-

нии степени магистра является разработка научных 

задач для магистрантов, современных методов по-

иска, обработки и использования научной инфор-

мации; методы анализа научной литературы; она 

состоит в овладении приемами трансляции педаго-

гических знаний. 

Содержание исследовательского опыта: ана-

лиз библиографических источников, подготовка 

статей, докладов и выступлений на научных конфе-

ренциях, а также экспертная работа по получению 

и проверке новых результатов. 

Целью научно-педагогического опыта явля-

ется приобретение навыков исследователя-педа-

гога, владеющего современным научным инстру-

ментом поиска и интерпретации информационного 

материала для использования в педагогической де-

ятельности. Это может быть организация учебных 

программ для конкретного учебного заведения 

(среднего или высшего), а также непосредственная 

педагогическая деятельность в нем. 

Следует помнить, что по мере повышения 

уровня подготовки к обучению творческая деятель-

ность сочетается с самим обучением. Магистратура 

– это образовательный круг, вокруг которого реша-

ются эти задачи. В соответствии с современными 

требованиями минимального обеспечения учеб-

ного процесса необходимыми условиями каче-

ственной подготовки магистрантов являются: 

- наличие в вузе докторской квалификации, со-

ответствующей профилю подготовки магистра; 

- наличие баз данных по профилю обучения; 

- доступ к информационным сетям. 

Как видно, образование человека являясь его 

внутренним достоянием развивается под влиянием 

внутренних и внешних, объективных и субъектив-

ных факторов. Магистерское образование играет 

особо важную роль в формировании этого свой-

ства. Приобретенные образование и знания создают 

человеку возможность решения жизненных задач и 

проблем на основе овладения человеческой культу-

рой и человеческим опытом. В процессе интегра-

ции в Европу меры, реализованные по повышению 

качества высшего образования в нашей стране, при-

нятые нормативно-правовые документы, повысили 

интерес к магистерскому образованию и повысили 

значение научно-исследовательской деятельности. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of physical culture as an effective factor in the socialization of the student's 

personality. Physical culture and sports are a huge independent layer of human culture and affect the vital aspects 

of a person. Due to its main factor - physical exercises - it effectively forms vital skills and abilities, physical 

condition, contributing to the optimization of health and work capacity. 

Анотація 

Стаття присвячена дослідженню фізичної культури як дієвого чинника соціалізації особистості сту-

дента. Фізична культура та спорт є величезним самостійним пластом загальнолюдської культури та впли-

ває на життєво важливі сторони людини. Вона через основний свій фактор – фізичні вправи – ефективно 

формує життєво необхідні вміння та навички, фізичні кондиції, сприяючи оптимізації стану здоров'я та 

працездатності. 

 

Keywords: Physical culture and sports, physical exercises, health and working capacity, socialization, youth 

students. 

Ключові слова: Фізична культура та спорт, фізичні вправи, здоров'я та працездатність, соціалізація, 
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Всебічно розвинена особистість завжди була 

ідеалом людства, тобто людина, яка гармонійно по-

єднує духовне багатство, інтелектуальну та фізичну 

досконалість. При побудові гуманістичного суспі-

льства формування всебічно розвинених людей 

стає реальним практичним завданням. Хоч би які 

завдання не стояли перед людиною чи суспільст-

вом, всі вони значною мірою визначаються харак-

тером людських відносин, умінням жити разом, ро-

зділяти спільні цінності, норми поведінки, йти па 

компроміси у вирішенні конфліктних ситуацій. У 

вирішенні всіх цих проблем велике значення має 

особистість, аналіз особливостей її формування у 

суспільстві. 

Процес соціалізації як активне становлення, 

особистості історично та культурно обумовлений. 

В епоху науково-технічного прогресу він набуває 

специфічних рис: змінюються та ускладнюються 

критерії соціальної зрілості, відбувається усклад-

нення самих інститутів соціалізації, змінюються 

співвідношення всіх видів та форм виховання, ха-

рактер взаємовідносин між поколіннями тощо. 

Проблеми соціалізації особистості будуть актуа-

льні завжди, доки існує цивілізація. Вони особливо 

гостро стоять перед сучасним українським суспіль-

ством, для якого характерна економічна, політична, 

культурна і, як наслідок, соціальна криза. Все це 

безпосередньо впливає на формування особистості 

[2]. 

Вікові цінності життя, освіти, культури, здоро-

в'я, активного довголіття, людської індивідуально-

сті дедалі частіше розглядаються як критерії соціа-

льного прогресу суспільства. Людина майбутнього 

- це людина розумна і гуманна, допитлива і діяльна. 

Це цілісна всебічно розвинена особистість, що вті-

лює ідеал справжньої єдності сутнісних сил лю-

дини, її духовної та фізичної досконалості. У зв'я-

зку з цим у ХХI столітті зростає значимість куль-

тури, зокрема фізичної. 

Проблема полягає у пошуку найбільш вірних н 

по можливості найбільш універсальних засобів та 

методів фізичної культури, що сприяють підви-

щенню ефективності процесу соціалізації особис-

тості. Фізична культура і спорт як специфічний вид 

людської діяльності може стати потужним факто-

ром соціалізації. Особливо важливо підкреслити, 

що у системі культурних загальнолюдських цінно-

стей високий рівень здоров'я та фізичної підготов-

леності багато чому визначає можливості освоєння 
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інших цінностей й у сенсі є основою, без якої про-

цес соціалізації мало ефективний. 

Роль фізичної культури у соціалізації особис-

тості не було предметом інтенсивного дослідження 

в нашій країні і пов'язувалося, передусім, з осмис-

ленням сутності фізичного виховання, та й фізичної 

культури загалом. Вчені, В. Бальсевіч, А.А. Гу-

жаловский, З.І. Кузнєцова, І.В. Муравов, В.Н. Пла-

тонов, B.C. Фарфель, М.М. Яковлєв та інші однос-

тайні в тому, що фізична культура, являє собою ін-

тегровану сферу діяльності, яка має як гетерогенні, 

так і гомогенні риси. Важливою рисою є ще недо-

статньо осмисленою особливістю фізичної куль-

тури у тому, як рівень її престижності і структура 

чинників визначають популярність в суспільстві. 

Саме ці обставини дозволяють в певній мірі оціню-

вати рівень розвитку і якісні показники фізичної ку-

льтури в незалежному, демократичному суспільстві 

та в різних соціальних групах [ 4 ] 

Необхідно визнати, що у суспільстві місце фі-

зичної культури та спорту системі культурних цін-

ностей поки що відповідає її значення як одного з 

найважливіших чинників соціалізації особистості. 

Усвідомлення фізичної культури та спорту, як сус-

пільної та індивідуальної цінності, як одного із за-

собів соціалізації само собі може стати важливим 

імпульсом для виявлення та мобілізації резервів ро-

звитку фізичної культури та спорту в Україні. По-

яви нових тенденцій у формуванні суспільної сві-

домості та особистісних мотивацій, сприяють акти-

вному освоєнню цінностей фізичної культури та 

спорту суспільством та особистістю. 

Фізична культура та спорт є величезним само-

стійним пластом загальнолюдської культури та 

впливає на життєво важливі сторони людини. Тим 

самим задовольняють соціальні потреби особис-

тості у спілкуванні, у проведенні дозвілля, в інших 

формах вираження своєї індивідуальності через со-

ціально-активну діяльність. Фізична культура через 

основний свій фактор – фізичні вправи – ефективно 

формує життєво необхідні вміння та навички, фізи-

чні кондиції, сприяючи оптимізації стану здоров'я 

та працездатності. 

Фізична культура та спорт дедалі більше про-

никають у повсякденну життєдіяльність усіх верств 

населення. З'являється нагальна необхідність про-

ведення спеціальних наукових досліджень з цілого 

вивчення ефективності впливу фізкультурно-спор-

тивної діяльності на процес формування фізкульту-

рних потреб, мотиваційно-ціннісних орієнтацій як 

окремої особистості, так і різних соціальних груп, 

серед яких студентська молодь. 

Все це обумовлена наявністю протиріччя між 

необхідністю більш активного та ефективного ви-

користання засобів фізичної культури з метою со-

ціалізації особистості та недостатньою розроблені-

стю питань про організаційні особливості, специ-

фіку форм та методів соціально-педагогічних 

впливів, покликаних забезпечити успішність цього 

процесу. 

Сучасна система поглядів на сутність процесу 

соціалізації особистості студентів засобами фізич-

ної культури передбачає подолання обмеженості 

розуміння сенсу і значення фізичного виховання у 

вузі як процесу впливу на фізичну природу людини. 

Аналіз соціокультурного змісту цього процесу має 

першорядне значення для успішної соціалізації 

особистості студента. 

Успішна соціалізація особистості студента за-

собами фізичної культури можлива лише на основі 

створення цілісної, консолідованої системи педаго-

гічних впливів, що забезпечують ціннісне став-

лення студентів до фізкультурно-спортивної діяль-

ності та її результатів, підвищення рівня загальної 

освіченості в галузі фізичної культури, оволодіння 

інструктивно-методичними вміннями та навич-

ками. , залучення студентів на цій основі до систе-

матичних, самостійно організованих (як групових, 

так і індивідуальних) занять фізичними вправами 

[3]. 

Системне використання сукупності таких реа-

льних і потенційних можливостей процесу фізич-

ного виховання, які сприяють створенню умов для 

ініціювання прагнення до творчого самопізнання, 

самоперетворення, духовного, морального і фізич-

ного самовдосконалення особистості, здатної до ус-

пішної адаптації. 

Підвищення рівня спеціальних фізкультурних 

знань, формування мотиваційно-цілісних відносин 

у сфері фізичної культури передбачає більш ефек-

тивне вирішення завдань соціалізації особистості в 

процесі фізичного виховання студентської молоді. 

Виховання потреб є одним із центральних завдань 

формування особистості. Реалізація потреб у фізку-

льтурній діяльності опосередковано впливає на за-

доволення інших бажань студентів: збереження 

здоров'я, відпочинок, релаксація, потреба у русі, 

спілкування, самоствердження, престижність, сус-

пільна значущість та активність. 

Активне включення студентів до організації та 

управління навчальним процесом з фізичного вихо-

вання сприяє зміні їхньої позиції - з пасивно-вико-

навчої на творчо-організаторську. Прояв різномані-

тних ініціатив та самостійності дій студентів 

сприяє підвищенню якості їх соціально-професій-

ної підготовки та особистісного розвитку [1]. 

Самооцінка та самоспостереження, як складові 

саморозуміння, дозволяють студентам правильно 

оцінювати свій духовний та фізичний стан, усвідо-

млювати цінності фізичної культури як життєво ва-

жливі та необхідні, ефективно формувати реальне 

ставлення до фізкультурно-спортивної діяльності. 

Фізична культура та спорт за допомогою своїх 

специфічних засобів реально позитивно впливають 

на процес соціалізації особистості студентів. Ці фе-

номени слід розглядати як особливий рід культур-

ної діяльності, результати якої корисні для суспіль-

ства та особистості соціального життя в системі 

освіти, виховання, у сфері організації праці, повсяк-

денного побуту, здорового відпочинку. Фізична ку-

льтура та спорт мають і водночас виявляють своє 

соціалізоване, оздоровче, економічне та загально-

культурне значення. У процесі занять фізичною ку-

льтурою чи спортом відбувається гармонійне поєд-

нання фізичного та духовного, ідейного та трудо-

вого, морального та естетичного виховання, що 
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впливає на підвищення рівня соціальної зрілості 

тих, хто займається. Фізичну культуру, внаслідок 

цього, необхідно розглядати в якості: одного з вирі-

шальних факторів соціалізації особистості студе-

нта; однієї зі складових освіченості особистості; 

виду духовно-морального виробництва суспільс-

тва; форми пізнання індивідом навколишнього 

світу і самого себе. Загальним наслідком процесу 

соціалізації особистості засобами фізичної куль-

тури в студентському середовищі повинно з’яви-

тися поглиблене усвідомлення студентом щодо від-

повідальності до свого світогляду, професійної під-

готовки, фізичного стану та інших особистих 

якостей. 
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Abstract 

Very high cost of energy when using existing industrial technologies resources remain, due to their imperfec-

tion and the need to heat almost all fixed assets, as well as the lack of resources to restore the disturbed balance 

between the biosphere and the technosphere, caused by the lack of highly efficient cycle technologies: mining, 

production of useful products from them, rational use of these products and and finally, their disposal. Of what is 

mined from the ground, 95% is either used for intermediate consumption or buried. The world is in a state where 

the environmental damage of technology has exceeded the capabilities of the Earth. With the preservation of ex-

isting industrial technologies, resources in the world are becoming less and less, humanity has nothing to pay for 

cleaning up and restoring the environment. Only new technologies and new resources will save humanity from 

collapse. The solution lies in the search for a new alternative, renewable, harmless and sustainable source of en-

ergy, the very use of which is an industry for the processing and destruction of generated waste - recycling, com-

parable in volume to the entire transport and energy complex. In this case, it is possible to stabilize the world at 

the current level of consumption and implement the idea of sustainable development . 

This article, founded on in results from fifty years from author's work on development from break through 

energy technologies in The theory and practice of non-ideal, close to non-degenerate plasma began with the can-

didate of physical and mathematical sciences A.A. Rumyantsev, who, unfortunately, passed away in 1990. The 

author predicted and confirmed the existence of a fundamentally new state from physical matter - quantum plasma 

nanocondensate - liquefied plasma, an association in specifications inherent in standard liquid and ionized plasma 

- a fundamentally new, efficient and harmless source of energy, the use of which makes it possible to reduce 

environmental pollution with waste. Cleaning up the planet Earth polluted to the limit, in some areas of which gas 

contamination, slagging, municipal waste exceed all permissible standards, will lead to an increase in in immune 

system in Population,and for the first time in the world, it led to the creation of a clean climate without pollution 

by human waste products and, of course, the stabilization of the worldfor which I will do This possible behind 

people to exist safely. 

 

Keywords: Non-ideal quantum plasma, Modern energy, Mechanism of energy release, New state of matter - 

quantum plasma condensate, Alternative, clean, natural, efficient, renewable and stable fundamentally new source 

of energy, Plasma combustion of fuels, Purification of the planet's ecosphere. 

 

I express my gratitude to scientists from eight-

seven countries of the world for their interest in my 

work, who confirmed the world significance and value 

for mankind for the fact that mankind for the first time 

created a source of nature -like and clean energy - 

Nanoenergy , the way of life of the New Technologist. 

The nomenclature of my scientific works has increased 

significantly, and even their enumeration, and even 

more so a brief description, would require the volume 

of a brief reference book. Therefore, on the advice of 

my colleagues, I wrote an extremely concise and ex-

tremely understandable presentation of the essence of 

Nanoenergy of the New Technological Way for a wide 

range of researchers - physicists, chemists, power engi-

neers, materials scientists, farmers, climatologists, hy-

drologists, soil scientists, accompanied by a physical 

and technological interpretation of the processes under 

consideration. As for the mathematical side, it is set out 

in the list of attached literature. Considering the ratio of 

mathematical and special technical education, A. Poin-

caré wrote the following: An engineer has no time to 

chase after trifles. In the complex physical objects that 

appear before his eyes, he must quickly find a point to 

which he can apply the mathematical tools given to him 

in his hands. How would he do it if there was that gap 

between objects and tools that logicians dug. 

The current level of atmospheric pollution from 

exhaust emissions of the planet Earth is already exces-

sively high, and a UN body called the Intergovernmen-

tal Panel on Climate Change (IPCC) has ultimately de-

termined a catastrophic increase in temperature on the 

planet by 2 ° C by 

2036. In 2019, the journal Bioscience published an 

article prepared by the Alliance of World Scientists ( 

AWS ) titled "Global Scientists' Warning of a Climate 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642931
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Emergency", stating in part that "We are clear and un-

equivocal that planet Earth is facing a climate emer-

gency." climatic situation that threatens both natural 

ecosystems and the fate of mankind. To ensure a sus-

tainable future, we must change our way of life in ways 

that improve our interaction with natural ecosystems 

[Fig. 1] ” 

 
Figure 1. Planet Earth is facing a climate emergency 

 

The lowering of the day surface, sometimes at a 

rate of tens of centimeters per year, not only increases 

the risk of flooding, flooding or swamping of territo-

ries, but can also cause deformation and damage to rail-

ways, roads, pipelines, bridges, residential buildings, 

and industrial enterprises. etc. Worst of all, all this, un-

like global climate change, is a direct consequence of 

human activity. For example, the lowering of the relief 

is affected by the extraction of oil, gas and other min-

erals, loads from reservoirs, discharges into deposits, 

buildings and structures, garbage dumps, thawing of 

permafrost during ill-conceived construction on it, ex-

cessive pumping of groundwater from aquifers. At the 

same time, in terms of the frequency of manifestations, 

speed and negative consequences, the decrease in the 

surface level due to human fault exceeds natural pro-

cesses. 

The main global problem lies in the fact that man-

kind considers permanent pollution of the atmosphere 

with industrial emissions coming from the surface of 

the planet, mass epidemics and subsequent death of the 

population within the limited space of our existence in 

the lower layers of the troposphere as something dis-

tant. 

The idea of saving the human race from extinction, 

expressed by Academician A.V. Kulakov, is the result 

of his 50 years of research in the field of breakthrough 

energy technologies in relation to the theory and prac-

tice of quantum nonlinear interactions of many parti-

cles. in non-ideal and close to degenerate plasma, as 

well as in condensed plasma media [1] − [4] [8]. This 

idea is of inexpressibly high value for all mankind, 

since it allows technologically to cope with the huge 

volumes of exhaust gases coming from the world in-

dustry and the huge amount of waste accumulated by 

the human race throughout its existence on planet 

Earth, through the implementation of the only one de-

veloped by the author in in the world of a clean energy 

system - nanoenergy of the Sixth Technological Order 

[7], material fuel, for which there is literally the garbage 

of our planet and exhaust gases that destroy the health 

and immune system of the population, along with waste 

from industrial enterprises: sludge collectors, dumps of 

the mining industry and landfills for municipal solid 

waste. According to the newly proposed technology , 

the gases generated during the combustion of these 

wastes are not emitted into the atmosphere, but are fed 

into special sealed tanks equipped with devices devel-

oped by Academician A.V. Kulakov, which are used to 

obtain from the gas plasma under consideration (by 

compaction) an initially non-ideal plasma, and then, 

from the latter (through ionization), a new state of mat-

ter discovered by the author: a quantum plasma conden-

sate, in which a phase transition occurs, accompanied 

by release of energy, the value of which exceeds the 

release of energy from the most economical types of 

fuel, with the exception of nuclear fuel materials. On 

the basis of the same technologies, gases emitted by the 

enterprises of the metallurgical and cement industries, 

enterprises for the processing of mining and energy raw 

materials, enterprises for the processing of nuclear 

waste, etc. can be processed. 

The energy obtained by the technology developed 

by the author can be easily converted with an efficiency 

of 75% into thermal [6], electrical [5]or laser [8] en-

ergy. All of the above steps in the process of controlling 

the operation of power plants can be easily performed 

with experts in the field of physics. The work process 

was calculated by the author and described in previ-

ously published papers; it was verified by the author in 

the course of experiments carried out by him inde-

pendently using the Universal Module of Industrial 

Disintegrators/Activators (UMID/A) developed by him 

[Fig. 2,3] , where, for example, nanocement [7,10,11] , 

the price of which was four times cheaper compared to 

the cements that existed at that time [Fig. 4] due to the 

absence of the annealing stage of the components in the 

technological process. 
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We list only some of the possible applications of 

UMTD/A: 

The use of UMPD/A, in particular, is possible in 

the technology of obtaining cheap (four times cheaper 

than existing) highly durable alkaline nanocements re-

sistant to sea water - without clinker firing, from local 

metallurgical slags, rocks and volcanic rocks; 

UMPD/A, having remarkable structural proper-

ties, makes it possible to carry out large-scale construc-

tion using the 3D printing method, based on the use of 

a special water glass invented by us, obtained using 

cheap nanotechnology without sintering of compo-

nents, which significantly increases the strength of con-

crete and wood concrete, and also allows to reduce the 

process by several times. "grasping"; 

It is important to use UMPD/A to improve the ef-

ficiency of oil cracking technologies and obtain cheap 

drilling fluids; 

Coal ground in conventional mills to 50–100 µm 

is ground to a finely dispersed state in UMPD/A instal-

lations in water to obtain a high-quality, homogeneous, 

slightly settling suspension for effective use as boiler or 

furnace fuel for thermal power plants and cottages; 

When grinding coal or heavy fuel oils in diesel fuel, 

when selecting the appropriate concentration, cheap 

diesel fuel is obtained for use in powerful diesel engines 

of small power plants or powerful ship / mining diesel 

engines (mining dump trucks, tractors, bulldozers, ex-

cavators, as well as helicopters, cargo ships and port 

tugs); 

It seems promising to use UMPD/A in the food in-

dustry: to obtain supersaturated solutions, caramel so-

lutions, to obtain molasses from starch directly, without 

chemical hydrolysis, biological activation of water; 

The water treated in UMPD/A does not scale in 

steam boilers, it has a reduced content of salts, heavy 

metals and dissolved gases, it is magnetized and an an-

alogue of melt water. The UMPD/A technology should 

be effectively used in the food industry as a churn and 

for the production of starch [15], margarine and may-

onnaise, which is 200 times more efficient than ball 

mills in obtaining a suspension. 

In total, about fifty new cheap nanotechnologies 

have been developed (of which more than ten are for 

the food industry), based on the use of patented 

UMPD/A. 

We personally conducted a large number of exper-

iments in cramped conditions on the UMPD/A built at 

our own expense, but with excellent results: 

1. A new nanotechnological industrial method 

for producing ortho-silicic acid has been developed, 

2. An industrial method for the manufacture of 

nano-cement has been developed. 

Figure 8 demonstrates the possibility of obtaining, 

using the technology developed by us, nanocements 

from gypsum, rubble stone, coarse sand, kaolin and 

coal gold grinding - that is, fragile materials “rolling 

around underfoot”, the use of which for these purposes 

was not previously possible. We list only some of the 

possible applications of UMTD/A: 

Fundamentally new developed technology for 

processing waste thermoplastics and construction de-

bris to obtain new harmless building materials is based 

on the unique technical capabilities of the developed 

Universal Module of Industrial Disintegrators/Activa-

tors. With the help of such modules, after pre-cooling 

and grinding in conventional mills, waste thermoplas-

ticsplastic bags, bottles, etc. are ground to the required 

tinting, blanked with fine graphite, warmed up and 

turned into slabs for paving streets. The resulting plates 

withstand the effects of any aggressive environments, 

low temperatures, do not absorb moisture, do not ad-

sorb dirt and withstand technological and weather loads 

for more than 30 years 

 
Rice. 2. Block UMM - 02. ( Industrial disintegrators / activators (UMID / A)) 
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- Versatile multipurpose modules for continuous industrial grinding to nanopowder 

Rice. 3. Technological scheme of environmentally friendly waste processing technologies. 

 

 
Rice. 4. Pilot samples of the final product of mining waste processing at the UMM-02 unit. 

 

Therefore, in the case of introducing a source of 

clean energy - an environmentally friendly, cheap and 

most profitable one that has no competitors, since it is 

the only nature -like energy, efficient, renewable, re-

newable, inexpensive and sustainable nanoenergy In 

the Sixth Technological Order, which has no competi-

tors due to its naturalness, pollution of all spheres of the 

planet Earth stops, and, consequently, global warming 

also stops, and the very use of this nanoenergy also be-

comes recycling. - the sector of processing and destruc-

tion of technogenic industrial and domestic waste accu-

mulated by the planet Earth for the entire time of the 

existence of the latter. The use of new nanotechnologies 

and nanomaterials created in the course of the above 

studies will make it possible to mitigate the conse-

quences of the economic crisis and recession associated 

[11,12], with the implementation of nanoenergy of the 

Sixth technological order, the fuel material for which is 

literally the waste of our planet and the exhaust gases 

are technologically simple and economically feasible: 

furnace designs are known, necessary for the incinera-

tion of industrial waste and garbage, and such furnaces 

are already in operation. In addition, when used for 

nanoenergy purposes, they become simpler in design 

and less expensive - there is no need to design flue gas 

treatment devices and install waste heat boilers. The 

processes of compaction and ionization of gases are de-

scribed in the works published by the author. For the 

first time in world practice, we receive any of the 

known types of energy (thermal, electrical or laser) at 

the output of devices used to convert exhaust gases and 

industrial waste. 

Taking into account the relationship between air 

pollution with nitrogen dioxide and the mortality rate 

from the coronavirus COVID -19, revealed by re-

searchers at the Martin Luther 

University in Halle-Wittenberg , it can be assumed 

that the first countries that are able to relatively quickly 

and effectively implement (taking into account the 

cost-effective processes for creating energy nanogener-

ators ) dreams of all mankind - the clean energy of 

nanoenergy of the Sixth technological order - could be 

small European countries with developed industry, sci-

ence and medicine. science, countries that have realized 

that in this way the state can significantly (two to four 

times) increase state budget revenues, mitigate the ef-

fects of the economic crisis and recession and make the 

country's population more immune to infection. 

Nanoenergy of the sixth technological order free from 

the shortcomings of alternative "green" energy - its low 

energy intensity and efficiency, unresolved problems of 

utilization of wind energy components and the absolute 

vulnerability of solar and wind power plants from nat-

ural disasters/ 

Since the beginning of the 19th century, countries 

have switched to fuel combustion technologies with the 

release of heat-retaining gases into the atmosphere, 

with the Earth heating to date by 1.1 degrees Celsius. 

Scientists believe that only decisive action to reduce 

  

                                                                                                                                                                                         Organic waste   
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emissions can keep the planet from exceeding 1.5 de-

grees of warming - a limit beyond which the conse-

quences will become more catastrophic than rising sea 

levels, extreme weather. the goal is to achieve net zero 

emissions, the US by 2050, China by 2060, India by 

2070 respectively, spending fantastic funds on this fix 

idea. Project Syndicate (USA): our future with zero 

greenhouse gas emissions 

InoSMI 
NEW YORK —« The solution to the man-made 

problem of climate change is finally clear. With the 
rapid development of technology in zero-carbon energy 
and sustainable food systems, the world can realisti-
cally end greenhouse gas emissions by mid-century, at 
little or no additional cost, and with huge security and 
health benefits. The main obstacle is inertia: politicians 
continue to pander to the fossil fuel industry and con-
ventional agriculture, largely because they either don't 
know any better or because they are corrupt». 

The way to achieve a clean climate is to replace 
existing obsolete technologies with the greatest 
achievement of mankind -Nanotechnology of a new 
technological a way of life that produces clean energy 
and cleanses the planet of human waste. But Science 
News «It is possible to achieve net zero carbon emis-
sions. Here's how" , Alexandra Witze 
27.01.2023."Such massive changes will require over-
coming a lot of resistance, including from companies 
that make money on old forms of energy, as well as 
politicians, lobbyists" and I will add - the science mafia. 
But if society can make these changes, it will be one of 
the greatest achievements of mankind. We will solve 
the problem that we ourselves have created and over-
come it.» However, it is necessary to take into account 
the opinions of the wisest people on the planet: Raven-
dra Nath Yasarapu commented on my work in the fol-
lowing way: «A beautifully laid out plan of action for 
energy and waste. But what to do with the primitive hu-
man instinct to hoard, compete, conflict and consume 
more than a fair share of the earth's resources? What if 
we are the enemy?» Maybe read a book about the planet 
Venus, from which not a single person was saved? 

 
And, of course, I bow down, the deepest gratitude 

and recognition to my teachers, outstanding scientists, 
senior comrades and colleagues from past work, who 
have already passed away, to the President of the USSR 
Academy of Sciences Academician A.P. Alexandrov, 
Academician Nobel laureates in physics Prokhorov 
A.M. and Basov N.G. and Academician Nobel laureate 
in physics Zh.I. Alferov, who not only explained to me 
the scope of what I discovered in physics and what to 
do next, but also the features of my future fate: they told 
me: “Notice that a person who is ahead of his time is 
usually defenseless and is waiting for his arrival in un-
comfortable conditions, surrounded by ill-wishers, in 
order to be a great scientist, you need to anticipate and 
remember for life the prophetic words of the great Rus-
sian scientist V.I. Vernadsky»: 

"The whole history of science in each step shows 
what faces we more right in them statements than entire 
corporations of scientists or hundreds and thousands of 

researchers adhering to to prevailing Views... Un-
doubtedly in our time he finds the truest, most correct 
and most profound scientific worldview among some 
individual scientists or small groups of researchers 
whose opinions do not attract our attention and cause 
us discontent or denia»l. 

These instructions allowed me to withstand the 
blows of scientific fate and continue my scientific activ-
ity work. 

AT my a heart, a Memory will always to be kept 
switched off my friend, a an excellent scientist and just 
a wise person,goctor of physical and mathematical sci-
ences — Rumyantsev A.A. 

  
References:  

1. A.V. Kulakov, A.A. Rumyantsev. Spontane-
ous Plasma Magnetization of Quantum Origin , Journal 
of Technical Physics, 1988, Volume 58(4), pp. 657-660 
.  

2. Kulakov A.V., Orlenko E.V., Rumyantsev 
A.A. Quantum Exchange Forces in Condensed Matter, 
Moscow, Nauka Publishing House, 1990.  

3. A.V. Kulakov, A.A. Rumyantsev. Ball light-
ning as a quantum condensate, Doklady AN SSSR, 
Fizika, 1991, vol. 1, p. 320( 5 ), p. 103-1106  

4. A.V. Kulakov, V.A. Rantsev-Kartinov. Exper-
imental confirmation of existence from plasma quan-
tum condensate, News RAN. Energy, 2015 #1, pp. 46-
61  

5. average Kulakov. quantum plasma condensate 
How a new a source from electric energy. MHD - gen-
erator with plasma separation. International Journal of 
Advanced Studies, 2017, Volume 5(8), pp. 2004-2011.  

6. AV Kulakov. Quantum non-ideal plasma as a 
source of thermal energy. Plasma Combustion of Fuel 
International Journal of Current Research, 2017, Vol . 
9(6), pp. 5336153365  

7. AV Kulakov. New modern nanoenergy. Fight 
against the coronavirus pandemic. Mitigation of the 
current crisis and fight against the global economic col-
lapse. American Scientific Journal, 2020, No. 39, pp. 
23-32  

8. AV Kulakov. The new state of matter is a 
source of alternative renewable, harmless and efficient 
energy, the use of which restores the balance between 
the ecosphere and the technosphere. Magazine 
RadioFront , Vol . 02, pp. 2018, 48-54  

9. A.V. Kulakov, V.A. Rantsev-Kartinov. Eura-
sian patent for invention No. 029979 Design of a uni-
versal module for industrial disintegrators/activators 
June 29, 2009 2018.  

10. Kulakov A.V. Rantsev-Kartinov V.A. Appli-
cation for Eurasian patent No. 201800299 for the in-
vention "Method for producing nanocement ".  

11. A.V. Kulakov, V.A. Rantsev-Kartinov. Pro-
posals of new coal processing technologies based on 
the use of universal modules of industrial disintegra-
tors/activators. American Scientific Journal, 2021, No. 
50 pp.36-43.  

12. A.V. Kulakov, V.A. Rantsev-Kartinov. New 
nanotechnologies for the production and use of hydro-
carbons based on the use of universal disintegrators/ac-
tivators. American scientific magazine . 2021, no. 50 p. 
43-49.  

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 102/2023 43 

SOCIAL SCIENCES 
 

HISTORICAL AND DEMOGRAPHIC VIEWS ON ENVIRONMENTAL, NATURAL-

GEOGRAPHICAL AND POPULATION SETTLEMENT ISSUES IN THE WORKS OF NIZAMI 

GANJAVI 

 

Mammadov Ay. 

PhD in history, Associate Professor of the Department of Source study,  

Historiography and Methodology of Baku State University 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642946 

 

 

Abstract 

Human values, ideas of humanism, which still remain relevant today, found their new, eternal celebration in 

the work of the 12th century Azerbaijani poet Nizami Ganjavi. N. Ganjavi, who put forward extremely advanced 

ideas with his creativity, also touched on problems of great interest from a scientific point of view, related to the 

environment, natural-geographical factors and their impact on population growth and settlement. The genius poet 

was able to masterfully describe in his works the amazing features of geographical zones that differ sharply from 

each other in terms of their natural conditions. According to him, a person should be able to find ways to settle in 

all kinds of difficult and unfavorable natural areas. Therefore, in the works of Nizami Ganjavi, the issues of envi-

ronment, natural-geographical factors and their impact on population settlement are extremely relevant and mod-

ern. 

 

Keywords: Nizami Ganjavi, environmental issues, natural-geographical factors, settlement of population, 

historical demography. 

 

Main 

Favorable factors must first exist for the creation, 

development and settlement of every living thing, in-

cluding the human race, on the planet Earth. The genius 

Azerbaijani poet Nizami Ganjavi knew the objective 

regularities of the planet we live in, the development 

dynamics of the events and processes taking place in 

the surrounding world, their natural causes, and their 

consequences for human society to an amazing degree, 

and skillfully reflected all these issues in his works. For 

instance, Nizami Ganjavi often talks about the vital im-

portance of water for human settlement in his works. 

According to him, no living thing can exist or live nor-

mally in a place where plants do not grow. In the opin-

ion of the genius poet, it is extremely important for peo-

ple to settle in areas, where flora and fauna are in a nor-

mal state. For the existence of flora and fauna, the 

presence of water is the first, undeniable and necessary 

condition. Indeed, water preserves the vegetation on 

our planet, acts as the main component and factor that 

ensures its existence, and vegetation, in turn, preserves 

water and moisture. In modern times, ecological scien-

tists rightly say: “If the earth is the mother, the water is 

the child, the forest will crack its lip without this child, 

and it will turn into a living dead” – they say. 

It is interesting that Nizami Ganjavi in his famous 

“Khamsa” often describes his beloved heroes in areas 

where water is scarce and people suffer from thirst, that 

is, in the desert. Involuntarily, such a natural question 

arises. What is the reason for this? It can be assumed 

that in this way, the genius poet wanted to focus on the 

fact that his heroes have great will and thoughts, and 

that they can settle in unfavorable areas by fighting 

against the most cruel laws and difficulties of nature: 

The liver was burning like hell. 

There was no cool water except the poison, 

And besides the fire in the sun. – he writes. [2, p.413] 

While carefully reading the works of the great 

poet, you are amazed at how he describes the desert en-

vironment with amazing accuracy. In front of our eyes, 

it is as if the images in the research works of modern 

researchers about the desert come to life [9, pp. 143-

165]. Nizami knows very well the natural characteris-

tics of areas with low rainfall and high evaporation by 

the power of words. After all, in many areas of Azer-

baijan where he lives, in the Kura-Araz and Devachi-

Samur plains, in the sloping plains along Araz, includ-

ing the Absheron peninsula, there is a semi-desert and 

dry steppe climate. If we consider that in the area where 

the poet lives - in the eastern part of the South Caucasus 

and in the low mountainous areas - there is a semi-de-

sert and dry desert climate, then it becomes clear once 

again that Nizami Ganjavi has a high ability of obser-

vation and scientific analysis. But why does Nizami 

Ganjavi mostly use personage of Alexander the Great 

when describing natural zones that are less suitable for 

human habitation? According to Nizami Ganjavi, the 

most militant person is a knowledgeable and wise per-

son. Nizami Ganjavi, who was well versed in Greek, 

Arabic and Indian philosophy, believed that the world 

consists of four main elements that smoothly comple-

ment each other. Elements of dialectics are characteris-

tic of Nizami’s outlook. Speaking about the change and 

movement of the world, Nizami notes in the poem 

“Khosrov and Shirin” that nothing in the world is per-

manent, just as water does not remain constant in the 

same stream [4, p. 121]. Without knowing the secrets 

of the world, how to fight it for a normal life? It also 

offers effective ways to combat thirst in water-scarce 

settlement areas. As interesting as it may seem, Nizami 

Ganjavi also describes the transfer of the liquid - water 

from the original source to the interior of the house, to 

the rooms. In the poem “Khosrov and Shirin”, the poet 

says to Farhad, in the language of Shirin: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7642946
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He said: “Listen, O knowledgeable master! 

Fulfill my wish, make me happy. 

With your mastery, your capable hand, 

Improve this castle, come listen to me. 

We need milk, the herds are far away, 

Find a solution for this in order to comfortable life” – 

he appeals. 

Here, Shirin's appeal to Farhad to draw a canal of 

milk instead of water is surprising at first sight, of 

course, it evokes the impression of an impossible task. 

However, Shirin, who entrusted the execution of the 

work to Farhad, does not hesitate to share his sugges-

tions and thoughts for the implementation of that pro-

ject: 

“From here until we reach the herds, 

If a strong ditch is dug out of stone, 

Shepherds milk the milk in the pasture, 

Servants drink it in the room”. [2, pp. 148-149] 

In the given example, Shirin's idea of building a 

canal from stone for the optimal delivery of milk from 

a long distance to the place of residence is interesting. 

Because, precisely in a trench built with stone, it is pos-

sible to prevent the liquid from seeping into the soil un-

necessarily, and therefore, from a large amount of loss. 

During the construction of the Karagum canal, which 

was intended to irrigate large cotton fields in the 20th 

century, one of the most important issues that scientists 

and engineers thought about was increasing the effi-

ciency of this water plant. [7, p.188-189] Since this ca-

nal, which will be 1500 km long, is 10 times longer than 

the Suez Canal and 20 times longer than the Panama 

Canal, special purpose concrete material was planned 

for its floor (seat) and sides to prevent water loss. Ap-

parently, we can clearly see the technology used in the 

construction of this water plant, which is called the con-

struction of the century, in Nizami’s work. On the other 

hand, if we take into account that the story of “Khosrov 

and Shirin” took place in a semi-desert, then we will 

witness that Nizami Ganjavi supported the idea of cre-

ating favorable conditions for life and habitation, which 

for settlement through the construction of reliable water 

facilities and canals from distant water sources to set-

tlements. 

Elsewhere, Nizami comes up with an effective 

proposal that is surprising in terms of modernity for ob-

taining high yields on unfit lands for cultivation. For 

example, in the poem "Treasure of Mysteries" in the 

chapter “Solomon and the sower”, Prophet Solomon 

told the old man who was engaged in sowing and har-

vesting in salty soil: “If you don't find a drop of water, 

don’t plant barley in salty soil. What did we get after 

sowing seeds in dry places? What we sowed was noth-

ing, but we were left empty-handed” – he said, it is ac-

tually true from a scientific point of view. Because 

farming in saline and brackish soils is less efficient 

from an economic point of view. However, in the lan-

guage of the old man, the poet addressing Solomon re-

plied that if good seeds are sown in the soil, “700 grains 

will grow from one grain”, in fact, he points to the ex-

istence of special types of spikes that are bred only for 

planting in sandy soils. And thus, it offers the most op-

timal way to get rid of the problem [5, pp. 47-48]. 

The genius poet describes Alexander the Great as 

an extremely intellectual and brave, invincible person. 

Therefore, Nizami speaks to the inhabitants of the pop-

ulated areas with the language, intelligence and judg-

ment of his beloved hero. Alexander does not spare his 

life and property while wandering through endless de-

serts: 

Abundant treasure he spent like sand, 

He came back from the desert with pain. [3, p.552] 

In the words of the great poet, Alexander “passes 

like a storm through the terrible deserts that are on fire 

and speak to people with the language of fire”. He is 

interested in the level of settlement in those places. In 

order to get to know the living conditions and liveli-

hood of the people living in the desert, Kirdan met with 

the local population, who were also black, and asked 

them: “Does anyone or any living thing live in this de-

sert besides you?” – he asks with a question. The local 

community complains that the living conditions in the 

place where they live are extremely harsh and difficult: 

Here, Nizami skillfully describes the different 

landscape of two different settlements, which naturally 

stand out sharply from each other. Thus, Alexander 

considers it more appropriate to build new cities for res-

idence in places with favorable water and other natural 

resources, not in arid steppes and deserts: 

When he reached a watery meadow, 

He ordered, the stones are poured on the ground, 

They built a big building from them. [3, p. 548] 

In his poem “Seven Beauties”, Nizami clearly 

shows the praise of Simnar and the fact that during the 

construction of the Khavarnag fortress, Neman was 

looking for a convenient abode for himself before the 

construction works, in fact, he lists the important fea-

tures of a normal settlement: 

They wandered every inch around, 

Manzar and his father made a search, 

Finally they found a good place. 

Away from the heat, away from the sadness. [5, p. 97] 

However, in areas inhabited by people suffering 

from extreme heat, residential facilities consist of only 

simple and primitive buildings: 

These were the people of the field, were black, 

Their living places were cave. [3, p. 555] 

Nizami Ganjavi says that it is not easy to live on 

the planet where we live without hard work and without 

facing difficulties. According to genius poet, a table is 

laid on the planet we live on. However, unfortunately 

along with the rich food and blessings of the Earth, 

there is also blood on this table: 

This place is a table with blood on it, 

Besides these bloods, what does he have? 

Of course, when the great poet says blood, he 

means the merciless struggle and bloody wars waged 

by human generations for every inch of the planet we 

live on in order to settle in favorable areas: 

...Where is an inch on this earth? 

Don't let human blood be spilled there [5, p. 76] 

Nizami Ganjavi points out with these lines that the 

lands suitable for life have been inhabited for a long 

time, and blood has been shed for every inch. Accord-

ing to the poet, the struggle for life and space exists not 

only among people, but among all living things. To 
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make this point, he emphasizes that even a delicate rose 

has its thorns: 

Tell him: "A rose is a thorn everywhere, 

The place of the seal is the poisonous snake. 

It is for this reason that he calls the human race to 

settle not only in favorable areas, but also in areas 

where the natural possibilities for living are unfavora-

ble, and for this to fight mercilessly with life: 

Fight the world like a lion, 

Otherwise, it will swallow you like a dragon. 

Nizami Ganjavi sometimes “sends” his favorite 

hero, Alexander, to the dark country, sometimes to the 

waterless deserts, for the water of Life. Even though 

Alexander overcomes great difficulties and reaches that 

land, he does not get to drink the water of Life. Here, 

Nizami points out that death, like birth, is an objective 

demographic process. But did Alexander have to make 

the difficult journey to realize this simple truth? Nizami 

answers this question as follows: 

He is the smart person in the world, 

He does not accept what he did not see with his 

own eyes. [2, p. 548] 

In general, Nizami Ganjavi often refers to demo-

graphic processes such as population growth and de-

cline in his other poems. The genius poet is not worried 

at all about the increase of people on earth. According 

to him, the Earth has enough necessary resources to 

support its inhabitants: 

Let him know that everyone eats bread, 

As much as they eat from the storehouse of land, 

Barley never runs out of his wealth. 

O man, - harvester of barley, 

You will give back to the world again. 

However, the abundance and inexhaustibility of 

the Earth's blessings does not mean that a person is 

comfortable. With the above verses, Nizami points out 

that the land that gave birth to a person will return him 

to itself again: 

Whoever comes to the world goodwill, 

He will leave the world again. 

Do not catch sturdy world for bread, 

He killed many people like you. 

According to Nizami Ganjavi, neither a person's 

coming to this world nor his departure depends on his 

will, and everyone is an integral part not only of the 

world he lives in, but also of the infinite universe: 

In this blue sky, in this infinite universe 

Everyone has their own place in life. [5, p. 48] 

Hence, a person is a humanistic and cosmic being. 

As big planets and bright stars in the universe, a person 

has its own place, its own position, its purpose is to set-

tle the planet where it lives, to grow and reproduce. 

That is why, Nizami Ganjavi has great hope in the in-

exhaustible power and iron will of human. The poet be-

lieves that no obstacle can prevent a person who can do 

everything with his own hard work. A human is power-

less only in the face of death: 

If there are a hundred mountains of steel, still believe, 

A human can smash them into pieces. 

A human is helpless only when, 

There is no cure for death. [5. p.59] 

Nizami Ganjavi always keeps in mind that human 

life is as short as a few days and calls him not to waste 

his time, but to work actively: 

Let go of laziness, get a job, be diligent, 

It's better if you train yourself a little. [5, p. 39] 

Whoever said that pure emotion is born from man, 

Human is always born from the soil 

It is for this reason that Nizami Ganjavi's heroes 

are not afraid of work, they do not shy away from their 

merciless struggle with slavery. Doesn't Farhad con-

sider it an honor to stay in the desert to obtain Shirin's 

sympathy and love? Because he is too attached to his 

work, he likes to live in the desert: 

Don't talk about me going home, oh 

... It is good that I live in this desert. [5, p. 91] 

That is why Nizami's hero Alexander travels 

around the world: 

Who once traveled the world? 

How many countries did Alexander pass 

through? 

He came to his place, his homeland, 

He shone his native land with light. [2, p. 522] 

In the scene of "Alexander's prophetic journey", 

Nizami Ganjavi describes the young conqueror's inter-

esting dialogue with the people of the desert. Alexander 

asks the people of the desert, who are black from the 

scorching rays of the sun, whether other living beings 

live in this desert besides you, that is, the other people 

or animals? In other words, in the language of Alexan-

der, Nizami expresses in the words of the people living 

in the desert under what conditions settlement can exist 

in unfavorable conditions: 

These deserts rarely see water and clouds, 

We live in this waterless desert, 

We eat the hunt of the desert, 

...There is neither fire nor water here. 

...These fiery deserts are horror, dread, 

Not even a bird dares to fly [3, p. 555] 

Nizami Ganjavi also describes in an interesting 

way how the local people get water: 

When the dew falls and moistens the air, 

We take water from the air with our breath. [3, p. 555] 

The inhabitants of the desert say with bitter regret 

that water is scarce and that they cannot take advantage 

of it as much as they would like: 

Water is poison to us, no one drinks water, 

Air replaces water for us. 

Here, the genius poet Nizami Ganjavi, with great 

foresight, highlights how water is an invaluable re-

source, and the importance of treating it sparingly. In-

deed, the shortage of water is clearly visible on the 

planet we live in today. Most of us have known since 

high school how vital water resources are to human set-

tlement and existence on earth. It is true, at first glance, 

water seems to be everywhere. In particular, the abun-

dance of blue shades, which indicate the presence of 

water on the globe, reinforces this idea in a person. In 

the poem of the “Seven Beauties”, Nizami describes a 

careful attitude to even small rivers. According to Ni-

zami, water and the conservation of fresh water re-

sources of our planet is a vital factor. After all, out of 

every hundred liters of water, 97 liters of water are con-

centrated in the world's oceans and, due to their salinity, 
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are unfit for drinking, and only 3 liters are fresh water 

[8, pp. 22-23]. And of these 3 liters, 2 liters is in the 

glaciers of the Arctic and Antarctica liter [6, p. 189]. 

Thus, only 1 liter is fresh water. That is why Nizami 

writes: 

That spring, which sea the stream later spilled, 

Kept like the apple of an eye, took care of it. 

It is also interesting that, in the poem of the “Seven 

Beauties”, an epic hero Bahram marries the daughters 

of the kings of 7 countries. However, Bahram does not 

make any difference between brides from different 

countries. He treats all women from various countries 

and continents with great respect. He highly appreciates 

the cultural values of each of them. This demonstrates 

how Nizami Ganjavi highly appreciated the equality of 

all races and peoples, as well as the multicultural values 

of mankind. Since, his hero Bahram Shah builds a lux-

urious palace for each of his wives. With these ideas, 

Nizami tries to convey the ideas of free marriage, re-

gardless of religious and national differences between 

people. And each beauty from different countries tells 

the Shah her magic story. These seven stories constitute 

the content of Nizami’s poem. Nizami refers to our 

planet as a single home for all mankind. Therefore, nat-

ural factors for him are paramount issues. For Nizami, 

the issues of fertility and resettlement should not violate 

the integrity of nature and the environment. 

Thus, the genius Azerbaijani poet Nizami Ganjavi 

calls people to constantly travel and learn about the 

planet we live in, to explore its unknown secrets, to use 

natural resources sparingly and wisely, to acquire new 

and favorable areas for living as places of settlement. 
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Abstract 

Synergism is one of the possible key components of corporate-level strategy. The main problem in developing 

a synergy strategy is related to the contradiction between management flexibility and synergy: increasing manage-

ment flexibility reduces potential profits and potential synergism. At the same time, it is believed that the main 

danger of this strategy is the lack of flexibility, as well as possible compromises and delays in decision-making. 

These disadvantages can negate all the value advantages. 
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Synergism strategy - a strategy for gaining com-

petitive advantages by combining two or more business 

units (economic substructures) into one hand. The pres-

ence of the effect of synergism and the ability to man-

age this effect creates a specific competitive advantage, 

which is realized at the level of the enterprise in general 

and which, ultimately, manifests itself in reducing the 

level of costs in various product markets or in acquiring 

unique properties by products. Synergism strategy in-

volves increasing the efficiency of performance 

through the joint use of resources (synergy of technol-

ogies and costs), market infrastructure (joint sale) or 

scopes of activities (synergy of planning and manage-

ment). Therefore, the importance of the synergism 

strategy is that it helps to obtain higher profitability of 

production with interconnected business units rather 

than when they are managed separately. 

American economists W.King and D.Cleland con-

sider synergism an important element in choosing, de-

veloping and detailing a strategy. They note that syner-

gistic effects – no matter how potentially large they – 

will not happen by themselves, they must be planned 

and exploited. This is possible if synergies are identi-

fied, defined and invested in reasonable and prudent 

plans. The synergistic effect is most clearly manifested 

at the portfolio (corporate) strategy level, but is also 

possible within a single business unit. Economic prac-

tice shows that the effect of joint activities is always 

higher than the simple sum of individual efforts, due to 

the potential of cooperation and interaction. 

B.Karloff notes that many managers avoid using 

the term "Synergism" (Synergy) and use synonyms that 

differ only slightly in meaning. Such synonyms are the 

concepts of "strategic leverage", "interconnections", 

"rationalization", "value advantage". 

The term was first introduced by I.Ansoff to eval-

uate the relationship between the types of activities 

within a company. According to him, "in the original 

sense, the concept of synergism was the transition from 

the principle of economy of scale of production in the 

manufacturing industry to the broader principle of stra-

tegic economy, the source of which is the mutual sup-

port of various strategic business units". The market 

conditions for the use of this strategy are joint owner-

ship of resources and scopes of activity or voluntary 

pooling of efforts. It is this synergistic effect that man-

agers refer to when justifying the acquisition or merger 

of businesses. 

However, the synergistic effect is an extremely 

complex phenomenon, its obtaining depends on the 

successful combination of many different elements. 

Omitting even one or part of these elements may elim-

inate the possibility of achieving such an effect. To 

avoid this, it is desirable to introduce a collective dis-

cussion of this event by specialists with appropriate 

knowledge in the fields under study. This eliminates 

thinking at the level of desires and expectations that is 

so characteristic of synergy-seeking strategies. In addi-

tion, the management of the enterprise should be orga-

nized in such a way as to achieve the realization of po-

tential synergies by the managers of the business units. 

Otherwise, a negative synergistic effect appears. I. An-

soff believes that managers should be guided by the fol-

lowing considerations when choosing a synergy strat-

egy: 

It is believed that the higher the expected volatility 

of external factors and the severity of competition, the 

higher the importance of synergy for success. 

The main problem in developing a synergy strat-

egy is related to the contradiction between management 

flexibility and synergy: increasing management flexi-

bility reduces potential profits and potential synergism. 

At the same time, it is believed that the main danger of 

this strategy is the lack of flexibility, as well as possible 

compromises and delays in decision-making. These 

disadvantages can negate all the value advantages. 

It should be noted that this strategy is the basis for 

the creation of various unions, alliances, financial and 

industrial groups both at the national and international 

levels. On a national scale, the result of such a strategy 

is the creation of different types of marketing networks, 

allowing to use the synergistic effect of the interaction 

between production and sales. 
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The synergism effect should be considered as a 

tool for selecting prospective M&A transactions. If it is 

necessary to choose from several options of the com-

pany - for a takeover from objects, it is considered op-

timal to choose the target company, the acquisition of 

which ensures the achievement of the greatest synergis-

tic effect by the company-buyer. If the target company 

is the only candidate for such a transaction, then the de-

cision to acquire it will depend on whether it is possible 

to achieve a positive synergy effect in principle (in case 

of a positive answer, the transaction will be recognized 

as promising and appropriate to conclude) or, con-

versely, taking into account all the peculiarities of the 

transaction and based on the results of evaluating all 

possible synergies in this situation and comparing them 

with the transaction costs, the company finally reaches 

a negative value of synergy. 

Thus, synergism is one of the possible key compo-

nents of corporate-level strategy. I.Ansoff defined the 

economic basis of synergism (the possibility that the re-

sult of the joint efforts of several business units will ex-

ceed the final performance of their independent activi-

ties). The synergy equation is partly based on econo-

mies of scale. For example, it is possible to reduce the 

costs of two business units by increasing the load factor 

of a particular company, by using common staff or by 

combining sales efforts. 
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