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ҐРУНТОУТВОРЮВАЛЬНІ ПОРОДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Анотація. Ґрунтоутворювальні породи на території Запорізької області 

представлені: алювіальними та делювіальними відкладами, червоно-бурими глинами. 
Найважливіша роль в ґрунтоутворенні області належить лесовим породам. 

Ключові слова: ґрунт, ґрунтоутворювальні породи, алювіальні та делювіальні 
відклади, лесові породи, піщані відклади. 

 
Svitlana Hryshko, Oleksandra Tsyganok, Bohdan Ivanov 

Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University  
(Melitopol, Ukraine) 

 
SOIL-FORMING ROCKS OF THE ZAPORIZHZHУA REGION 

 
Abstract. Soil-forming rocks on the territory of Zaporizhzhya region are represented 

by: alluvial and deluvial deposits, red-brown clays. Loess rocks play the most important role in 
soil formation in the region. 

Key words: soil, soil-forming rocks, alluvial and deluvial deposits, loess rocks, sandy 
deposits. 

 
Материнські, або ґрунтоутворювальні породи мають істотний вплив на процес 

ґрунтоутворення, оскільки ґрунти довгий час зберігають їх хімічні та водно-фізичні 
властивості, а також мінералогічний та механічний склад.  

Ґрунтоутворювальна порода є мінеральною основою для ґрунту. Порода як би в 
спадщину передає ґрунту свій гранулометричний, мінералогічний і хімічний склад, фізичні 
властивості, які в ході ґрунтоутворення можуть перетерплювати істотні зміни. Властивості 
ґрунтоутворювальних порід впливають на видовий і хімічний склад і біологічну 
продуктивність рослин, на швидкість розпаду органічних залишків і якість гумусу, що 
утворюється. Між ґрунтом і ґрунтоутворювальною породою відбувається обмін тепловою 
енергією, газами, водяною парою і розчинами. Усе це впливає на типи і напрямок 
ґрунтоутворювального процесу [1]. 

На гірських породах, що містять велику кількість хімічних елементів, необхідних 
для живлення рослин, формуються більш родючі ґрунти. Найбільш багаті ґрунти 
розвиваються, наприклад, на карбонатних суглинках, тоді як на пісках вони бідніші, але 
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часто виявляються краще аерованими, теплішими. В залежності від материнських порід 
змінюється склад рослинності. Так, на піщаних ґрунтах формуються сосняки, а на 
суглинистих − трав’яниста лучно-степова рослинність; змінюється і тип  
ґрунтоутворення [2]. 

На вододільних плато та їх схилах, на схилах балок грунтотворять леси. Лише 
подекуди на схилах глибоких балок та річкових долин у ґрунтоутворенні беруть участь 
глини, піски, продукти вивітрювання гранітів, а по заплавах річок та днищах балок − 
алювіальні та делювіальні відклади [3,с.15].  

 

 
Рисунок 1 − Карта четвертинних відкладів території України [4]  

 
Лес – це широко розповсюджена на території України осадова суглинкова 

алевритова субаеральна гірська порода четвертинного віку. Для типового лесу характерні 
палеве, світло-жовте або сірувато-жовте забарвлення, вертикально-стовпчаста структура, 
добра пористість та карбонатність маси, пухке складення, пилуватість, значна 
водопроникність і відповідно просадність. У нього практично відсутня верствуватість. У 
гранулометричному складі типового лесу переважає фракція крупного пилу (0,05-0,01 
мм). Для більшості лесів характерні підвищений (10-20 %) вміст карбонатів кальцію і 
наявність (до 3-5 %) легкорозчинних солей [5]. Всі перераховані якості лесів сприяли 
утворенню на території Запорізької області родючих чорноземних ґрунтів, добре 
забезпечених кальцієм та мають сприятливі водно-фізичні властивості [6, с. 88]. 

Делювіальні відклади (по днищу балок та частково у річкових долинах) утворилися 
внаслідок перевідкладання і осідання слабко-відсортованих змитих та перенесених 
делювіальними водами часток ґрунту і ґрунтоутворювальних порід. Останні зазнавали та 
зазнають ерозії на схилах балок та вододілів. Ці відклади мають неоднорідний (переважно 
суглинковий та глинистий) механічний склад, часто в тій чи іншій мірі гумусовані. 
Залягаючи на ділянках з близьким рівнем підґрунтових вод, вони оглеєні і часто засолені. 
На делювіальних відкладах утворилися лучно-чорноземні ґрунти [2, с. 15].  
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Давньоалювіальні відклади − це породи, утворені водами річок Дніпро, Конка, 
Молочна в минулі геологічні періоди. Вони мають характерну горизонтальну шаруватість 
і різний механічний склад окремих шарів, являють собою переважно піщані  
відклади [2, с. 15].  

Сучасні алювіальні відклади поширені по заплавах річок. За своїми властивостями 
вони подібні до делювіальних, але на відміну від останніх мають однорідніший механічний 
склад профілю, бо осідання часток у заплавах відбувалось у спокійній воді. Ці відклади 
також оглеєні та переважно засолені. Червоно-бурі глини мають більш однорідний 
глинистий механічний склад, слабко-водопроникні. В них часто в тій чи іншій мірі засолені 
підґрунтові води [2, с. 15]. 

Ґрунти на червоно-бурих глинах характеризуються властивостями солонцюватих 
ґрунтів, важким механічним складом, мають знижену родючість [3, с. 89]. 

Сучасні морські піщані відклади поширені на північних берегах Азовського моря 
на косах − Бердянській, Обитічній, Федотовій, Степаніській та пересипу Молочного  
лиману [3, 6]. 

Верхня частина Бердянської коси складена різнозернистими (переважно 
середньозернистими) пісками з детритом і черепашками морських молюсків, потужністю 
товщі від 7 м до 9 м. (рис.2) [7, с. 45]. 

 
Рисунок 2 − Геологічний розріз Бердянської коси по лінії свердловин № 417-В – 778-В. [7,с.46] 

Умовні позначення: 1. Суглинки лесовидні, леси; 2. а – суглинки, б – суглинки з 
похованими ґрунтами; 3. гігроморфні ґрунти; 4. червоно-бура глина (комплекс похованих 
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червоно-бурих ґрунтів); 5. глина сіра, темно-сіра, зеленувато-сіра; 6. глина піщаниста;  
7. глина алевритова; 8. алеврит; 9. пісок; 10. пісок алевритовий; 11. черепашка в піску;  
12. пісок глинистий; 13. пісок мулистий; 14. вапняк; 15. пісковик; 16. рештки рослин;  
17. конкреції (СаСО3); 18. границя між стратонами; 19. границя між літологічними 
різновидами; 20. тектонічні порушення; номер свердловини по першоджерелу;  
22. морські, лиманно-морські відклади; 23 голоценові відклади; 24. нижньо-середньо-
верхньонеоплейстоценові відклади; 25. еоплейстоценові відклади; 26. куяльницькі 
відклади; 27. кіммерійські відклади; 28. сарматські відклади (нижньо-, середньо-, 
верхньосарматські); карангатські відклади; 30. мул. 

Таким чином, на території Запорізької області на лесах, алювіальних і 
делювіальних відкладах та червоно-бурих глинах утворились наступні основні типи 
ґрунтів: чорноземи, каштанові, солоді, солонці, солончаки, дернові, лучні та болотні [8].  
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АБРАЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Анотація. Загальна довжина берегу, де спостерігаються процеси абразії та 

акумуляції в межах Запорізької області, складає 270,0 км. Це корінний схил Азовського 
моря, Азовські коси та береги Утлюцького й Молочного лиманів.  

Ключові слова: Запорізька область, небезпечні екзогенні геологічні процеси, 
абразія узбережжя моря та лиманів, абразійно-обвальні ділянки узбережжя. 
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Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University 
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ABRASIVE PROCESSES WITHIN THE TERRITORY OF THE ZAPORIZHZHIA REGION 
 
Abstract. The total length of the coast, where the processes of abrasion and 

accumulation are observed within the boundaries of Zaporizhzhya region, is 270.0 km. This is 
the original slope of the Sea of Azov, the Azov spits and the shores of the Utlyutsky and 
Molochny estuaries. 

Key words: Zaporizhzhia region, dangerous exogenous geological processes, abrasion 
of the coast of the sea and estuaries, erosion and landslide areas of the coast. 

 
Абразія (від лат. abrasio – зіскоблюю) – це процес руйнування берегів озер і морів 

під дією хвиль, течій, приливів і відливів, який приводить до зміни контурів берегової лінії 
та до її переміщення у бік суші [1]. 

Загальна довжина берегу в межах території Запорізької області, де 
спостерігаються процеси абразії та акумуляції, складає 270,0 км. Це корінний схил 
Азовського моря, Азовські коси та береги Утлюцького й Молочного лиманів. Довжина 
абразійного берегу, ускладненого зсувами складає 21,5 км [2, 3] (рис. 1). 

У 2020 році зафіксовано обрушення берегів Утлюцького лиману (абразійно- 
обвальний тип берегу). У 2019-2020 роках частково обстежувались зсувні та абразійно-
обвальні ділянки узбережжя Азовського моря [2, 3]. 
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Рисунок 1 – Швидкість абразії берегів Північного Приазов’я [4, с. 286] 

Умовні позначення: 1 – відмерлий кліф; 2 – абразійно-обвальний берег;  
3 – акумулятивний берег; 4 – швидкість абразії морського берегу в м/рік 

 

На ділянці від південної околиці с. Атманай до нижньої дамби ставу- випаровувача, 
довжиною 11,0 км, абразія становить 0,0-1,0 м/рік. Частина берегового схилу ділянки 
навпроти села Атманай, довжиною біля 1,0 км, відмивається зі швидкістю 1,0-5,0 м/рік (за 
даними попередніх досліджень). За останній рік відбулося порушення берегу в межах 0,1-
2,2 м [2]. 

На лівому березі Утлюцького лиману на ділянці довжиною 12,0 км, від нижньої 
дамби ставу-випаровувача до західної околиці смт Кирилівка, абразія періодична, при 
хвилях південно-західних румбів і висоті хвиль >0,5 м, та становить 0,0- 1,0 м/рік [2]. 

На Федотовій косі біля південно-східної околиці села Степок точки спостереження 
опинилися у морі (рис. 2). Абразія найбільш активна при південних і східних румбах хвиль 
та складає 1,0-4,0 м/рік (рис. 1). 

На узбережжі Азовського моря біля південно-східної околиці смт Кирилівка 
спостерігалась активна абразія до 1,0-5,0 м/рік. [2, 4, 5, 6]. 
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Рисунок 2 – Узбережжя Азовського моря. Федотова коса. Точка спостереження № 3-ао7 [2] 

 
Найбільш інтенсивно абразія відбувалась на ділянці довжиною 31,0 км, від 

південно-західної околиці села Степанівка Перша (бази відпочинку) до західного крила 
Ботієвської зсувної ділянки. Відступання берегового схилу в окремих місцях становило 1,0-
4,9 м. Зафіксовані нові тріщини заколу та блоки, які відокремлюються від берегового 
схилу, декілька точок спостережень опинилися у морі (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Узбережжя Азовського моря. Точка спостереження № 14 [2] 

 
На ділянці узбережжя в Обитічній затоці, що починається від Ботієвської зсувної 

ділянки і закінчується біля Орловської оздоровчої зони (урочище «Чірва»), де розташовані 
бази відпочинку 12 різних підприємств, фіксуються абразійні ніші, відслонення блоків і 
тріщини заколу. Відступання берегового схилу, у порівнянні з 2017 роком, склало  
0,1-9,3 м [2].  

У с. Степанівка Перша процес абразії продовжує руйнувати помешкання 
населення (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Загроза руйнування помешкань у с. Степанівка Перша [2] 

 
Загальна довжина абразійно-акумулятивного узбережжя, включаючи Азовські 

коси та Утлюцький і Молочний лимани, складає 390,0 км [2].  
Обстеження узбережжя Азовського моря в 2020 році проводилось на Федотовій 

косі біля південно-східної околиці села Степок (Мелітопольський р-н). Довжина ділянки 
біля 2,0 км. Точка спостереження, яка була закладена у 2019 р., у 2020 році опинилась в 
морі, по іншій точці відстань від обриву до води скоротилась на 0,6 м. 

На іншій ділянці, що знаходиться на південно-східній околиці смт Кирилівка, 
відстань від обриву до води по двох точках спостережень скоротилась на 4,0 та 1,3 м. 
Кожного року декілька точок спостережень через обвал берегового схилу опиняються в 
морі. Узбережжя поступово просувається в бік континенту [7,8,9]. 
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Анотація. Ландшафтну структуру території біосферного заповідника «Асканія-

Нова» на рівні місцевостей формують межирічні западинно-подові плакори та подово-
роздолові комплекси; з півдня, з боку Сиваша, до них примикають ерозійно-балкові 
системи. 

Ключові слова: біосферний заповідник, ландшафтна структура, місцевість, 
западинно-подові плакори, подово-роздолові комплекси, ерозійно-балкові системи. 

 
Olga Levada, Olga Nepsha 

Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University 
(Melitopol, Ukraine) 

 
THE LANDSCAPE STRUCTURE OF THE BIOSPHERE RESERVE  

«ASKANIA-NOVA» NAMED AFTER F.E. FALZ-FEIN 
 
Abstract. The landscape structure of the territory of the «Askania-Nova» biosphere 

reserve at the level of localities is formed by mezhyric depression-basin plakors and basin-basin 
complexes; from the south, on the side of Sivash, they are adjoined by erosion-beam systems. 

Key words: biosphere reserve, landscape structure, area, depression-basin plakors, 
basin-basin complexes, erosion-beam systems. 

 
Загальна площа біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна 

становить 33307,0 га, у т.ч. заповідна зона 11054 га, буферна зона 6909 га, зона 
антропогенних ландшафтів 15344 га [2]. 

Ландшафтну структуру Херсонського регіону складають місцевості межирічних 
западинно-подових плакорів, подово-роздолові, ерозійно-балкові, річкових терас, 
заплавні, приморських понижених плакорів, приморських берегових галогенних рівнин, а 
також приморські абразійні та приморські ерозійні галогенні [1, 2] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Ландшафтні комплекси Херсонської області [1, с. 24] 

 
Легенда до рис. 2.1. Ландшафтні комплекси Херсонської області 
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Місцевості межирічних подових плакорів поширені на слабко дренованих лесових 
рівнинах із темно-каштановими солонцюватими ґрунтами у комплексі з солонцями та 
лучними солончакуватими ґрунтами та глейо-солодями подів. 

Дані сухостепові геокомплекси та аналогічні перехідні від сухостепових до 
середньостепових займають близько 60% території області (рис. 1). Основними 
урочищами є майже плоскі плакори, невеликі поди і численні погано виражені западини 
зі слабкими змінами ґрунтових умов (темно-каштанових до олучнених, олучнених темно-
каштанових та лучно-темно-каштанових) (рис. 2). На території біосферного заповідника, 
що репрезентує цілинні рештки степу, в таких урочищах відбуваються відповідні зміни 
фонових рослинних асоціацій на більш мезофітні вологолюбні. Натомість, природний 
рослинний покрив аналогічних місцевостей за межами заповідника практично повсюди 
заміщений агрокультурою [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Ґрунтова карта території біосферного заповідника [2] 

 
Умовні позначення: 1 – темно-каштанові, залишково слабко-солонцюваті ґрунти; 2 – темно-

каштанові, залишково середньо-солонцюваті; 3 – темно-каштанові, олучнені; 4 – лучно-каштанові, 
осолоділі, оглеєні; 5 – темно-каштанові, солонцюваті, у комплексі з солонцями степовими до 10%; 

6 – темно-каштанові, солонцюваті, у комплексі з солонцями степовими до 30%; 7 – олучнені ґрунти 
улоговин; 8 – глейо-солоді; 9 – дерново-глейові осолоділі; 10 – межі природного ядра. 

 
Подово-роздолові місцевості розвинені на всій території області. У поєднанні з 

роздоловими (балковими) геокомплексами крупні поди формують системи складних 
урочищ. Такими є Великий та Малий Чапельські поди (рис.3), Агайманський тощо. 
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Рисунок 3 – Великий Чапельський під, складено за [гугл] 

 
Спрощені варіанти подібних систем сформувались навколо деяких дрібних подів. 

Останні позиціонують себе утвореннями з ерозійною (роздоловою) мережею, відносно 
крутими здебільшого північними схилами, добре вираженими днищами, з чіткою гамою 
ґрунтово-рослинних переходів від зональних типових плакорних до лучних, глейових, 
осолоділих і солонцювато-солончакуватих модифікацій. Як складні ландшафтні системи 
дані місцевості відрізняються від місцевостей западинних плакорів направленим стоком, 
у тому числі зі зрошуваних полів. Вони охоплюють незначні площі (близько 15%), але 
разом з ерозійно-балковими місцевостями Присивашшя посідають провідне місце в 
області за активністю фізико-географічних процесів. Основні урочища даних систем 
геокомплексів – днища подів, еродовані схили подів, протяжні (до 60 км) роздоли, 
улоговини та плакори – слабко хвилясті рівнини, дреновані роздолами, улоговинами. 
Глибина розчленування сягає 15 м. Рівень антропогенної трансформованості урочищ 
даних місцевостей високий. Практично усі вони, окрім роздолів, розорані та зайняті 
сільськогосподарськими культурами. Роздоли являються артеріями скиду та акумуляції 
поливних вод. Для подово-роздолових систем притаманний прихований, регіонально 
обумовлений направлений зв’язок більш північних з південними та південно-західними 
шляхом внутрішньо-ґрунтового стоку [2]. 

Ерозійно-балкові сухостепові місцевості, на відміну від яружно-балкових 
місцевостей середньо-степового Причорномор’я, представлені виключно делювіально-
схиловими урочищами: неглибокими (5-10 м) пологосхиловими балками, слабко 
вираженими улоговинами та лощинами. Усі балки порівняно короткі (15-25 км), окрім 
верхів’я річки Каланчак. Ерозійно-балкові місцевості розвинені смугою на півдні області, 
яка відповідає південному краю пізньопліоценової тераси. Місцевості цього типу майже 
суцільно розорані. Лише донні частини низов’я балок, де розвинені лучні солонцюваті та 
солончакуваті різновиди зональних темно-каштанових ґрунтів, зберігають рослинний 
покрив лучних пасовищ типчаково-тонконогового, місцями полинового збою [2]. 
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Територія Присивасько-Приазовського низинного степу інтенсивно зрошується 
дніпровськими водами, практично суцільно розорана, розділена на прямокутні поля, 
оточені лісосмугами. Біосферний заповідник розташований на півночі Херсонської 
області, на границі середнього і сухого степу. Він ландшафтно представницький для 
межиріччя Дніпро-Молочна та Північного Присивашшя. Фоновими є урочища слабко-
дренованих плакорів з типчаково-ковиловою рослинністю на залишково-солонцюватих 
темно-каштанових ґрунтах. Місцями ці урочища переходять в урочища пологих 
делювіальних схилів, слабко розчленованих малопомітними улоговинами з лучно-
степовими асоціаціями, з тими ж фоновими ґрунтами у комплексі з їх лучними 
різновидами та солонцями. Днищами подів та западин розвинена лучно-степова, лучна та 
лучно-болотна рослинність на лучних осолоділих різновидах зональних ґрунтів, 
глейосолодях та солонцях [2]. 

Ландшафтну структуру території біосферного заповідника на рівні місцевостей 
формують межирічні западинно-подові плакори та подово-роздолові комплекси; з півдня, 
з боку Сиваша, до них примикають ерозійно-балкові системи. Місцевості межирічних 
западинно-подових плакорів включають фонові (домінантні) урочища плакорів – 
переважно плоскі та слабкохвилясті з темно-каштановими ґрунтами на лесоподібних 
суглинках під сухостеповою типчаково-ковиловою рослинністю або з культурами 
зернових сівозмін; субдомінантними являються урочища невеликих западин з 
невиразними схилами та днищами з лучними та лучно-темнокаштановими ґрунтами на 
лесоподібних суглинках під рослинністю мезофітизованих степів або розорані у межах 
сільгоспугідь [2]. 

Роздолові урочища – це складні парадинамічні геосистеми, що включають 
подоурочища схилів – делювіальних (пологих) та власних (середньокрутих) з різною мірою 
еродованими ґрунтами на лесоподібних суглинках, з ксерофітизованими типчаково-
ковилово-полиновими степами пасовищ. Подо-урочища днищ роздолів характеризуються 
наносними лучними ґрунтами, місцями оглеєними, з мезофітною злаково-різнотравною 
рослинністю. Подекуди днища роздолів є артеріями зливового стоку та скиду 
зрошувальних вод. 

Ключовою типологічною одиницею форм макро- та мезорельєфу території 
біосферного заповідника та його регіону є під – виразник геоморфологічної, 
гідрографічної, едафічної, геоботанічної тощо самобутності усього водозбору. Отож, 
поняття «поду» (депресії) означає комплексну геоморфоскульптуру, до складу якої 
входять наступні елементи: днище (ідеально плоска поверхня, що окреслюється 
найнижчою замкнутою горизонталлю), схили, що формують замкнуту чашу поду (її борти) 
і, нарешті, естуарії балок водозбірного басейну, врізані у генеральні схили [4]. 

Гідрографічну ситуацію території біосферного заповідника координують 
водозбірні басейни: Малого Чапельського поду (околиці сіл Долинське та Хрестівка 
Каховського району – 1637 га (4,9% загальної площі); Великий Чапельський під – 16016 га 
(48,1%); Барнашівського (околиці села Скворцівка Каховського району) – 2974 га (8,9% 
загальної площі); Ішакли (околиці села Чкалове Генічеського району) – 4817 га (14,5% 
загальної площі); водозбори балок Сиваша – 7863 га (23,6% загальної площі) [5]. 
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Визначальна роль в організації поверхневого стоку цієї території належить саме 
водозбору Великого Чапельського поду (рис. 3) з підпорядкованими йому елементами 
нижчого таксономічного рангу, що відокремлює подово-вододільні простори від басейну 
присиваських балок (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Картосхема рельєфу території біосферного заповідника) [2] 

 
Пояснення до рис. 4: 20-32 – абсолютні висоти (м н.р.м.); І, ІІ – вододіли першого 

та другого порядку відповідно; жовта заливка – плакори, блакитна – западини; стрілками 
вказано напрямок стоку; на карту винесено межі зон заповідної та антропогенних 
ландшафтів 

Функціональність цієї мережі порушена через тотальну розораність регіону та 
прогресуючу антропогенну трансформацію його корінної ландшафтної структури. 
Сучасний розвиток ландшафтів регіону біосферного заповідника відбувається в рамках 
існуючої морфологічної організації.  

Це обумовлено інерційністю функціонально-динамічних властивостей природно-
територіальних комплексів, сформованих в голоцені, а також характером антропогенних 
змін. 
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MANIFESTATION OF DANGEROUS GEOLOGICAL PROCESSES WITHIN 

 THE TERRITORY OF THE ZAPORIZHZHIA REGION 
 
Abstract. Basically, exogenous geological processes are developed on the coasts of the 

Sea of Azov, Kakhovsky and Dnipro reservoirs. The spread of exogenous geological processes 
on the territory of the region is not observed, except for their periodic activation on the coast 
of the Sea of Azov. 

Key words: Zaporizhzhia region, dangerous exogenous geological processes, abrasion 
of the coast of the sea and estuaries, landslides. 

 
Сучасний розвиток небезпечних екзогенних геологічних процесів (ЕГП) в 

Запорізькій області насамперед визначається тектонічними, неотектонічними умовами 
території, особливостями геологічної та геоморфологічної будови, гідрогеологічними, 
кліматичними, гідрологічними та сейсмічними чинниками, а незбалансована та 
безсистемна господарська діяльність на територіях розвитку природних ЕГП створює 
реальні передумови для їх активізації [1].  

В основному, екзогенні геологічні процеси (ЕГП) розвинені на узбережжях 
Азовського моря, Каховського та Дніпровського водосховищ. Поширення екзогенних 
геологічних процесів на території області не спостерігаються, окрім їх періодичної 
активізації на узбережжі Азовського моря [2, 3]. 
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Рисунок 1 –Ділянки активізації зсувного та абразійного процесів в Запорізькій області [4] 

 
У межах Запорізької області виявлено 205 зсувів, загальною площею 3,6 км2. На 

забудованих територіях зафіксовано 24 прояви. Загальна довжина берегу, де 
спостерігаються процеси абразії та акумуляції, складає 270,0 км. Це корінний схил 
Азовського моря, Азовські коси та береги Утлюцького й Молочного лиманів. Довжина 
абразійного берегу, ускладненого зсувами складає 21,5 км. Переробка берегів на 
Каховському та Дніпровському водосховищах відбувається на протязі 87,0 км (Каховське 
– 80,0 км, Дніпровське – 7,0 км) [4,5,6]. 

Поширення екзогенних геологічних процесів на території області наведені в 
таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Поширення екзогенних геологічних процесів на території Запорізької області,  
складено за [4, 5, 6] 

№ з/п Вид ЕГП Площа поширення, км2 Кількість 
проявів, шт. 

Ураженість, % 

1 Зсуви 3,6 205 0,013 
2 Карст (відклади,  

що здатні до карстування) 
18790,0 - 69,1 

3 Підтоплення 10,0 248* 0.04 
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4 Лесові ґрунти, що здатні до 
просідання, з них: 
І типу ІІ типу 

17840,0 
7310,0 

10530,0 

- 65,6 
26,9 
38,7 

5 Абразія 270,0 км 5 0,009 
6 Переробка берегів 

водосховищ 
87,0 км - - 

 
На узбережжі Азовського моря в межах Запорізької області виділена одна ділянка 

І категорії та 5 ділянок ІІ категорії [6, с. 115]: 
− Ботієвська зсувна; 
− Шевченківська зсувна; 
− Бердянська зсувна; 
− Приморська абразійно-обвальна; 
− ділянка 6-ао, знаходиться в Обитічній затоці. Починається від Ботієвської зсувної 

ділянки ІІ категорії і закінчується біля Орловської оздоровчої зони (урочище Чірва), де 
розташовані бази відпочинку 12 різних підприємств. Загальна довжина ділянки складає 
10,0 км; 

− ділянка 7-ао, знаходиться в Обіточній затоці. Починається вона від лівого схилу 
балки Арапки і тягнеться на схід до річки Обитічна. Довжина ділянки 4,5 км; 

− ділянка 8-ао, знаходиться в Бердянській затоці. Бере початок від східної околиці 
м. Приморськ (від елеватора) і тягнеться на схід впродовж 5,0 км; 

− ділянка 9-ао, знаходиться в Бердянській затоці, до заходу і сходу від річки Куца 
Бердянка. Загальна довжина ділянки біля 5,0 км; 

− ділянка 10-ао. Починається від південно-західної околиці с. Новопетрівка і 
закінчується біля с. Куликівське. Довжина ділянки 13,0 км. 

Ділянки ІІ категорії: 
− Ботієвська зсувна ділянка ІІ категорії розташована на березі Обитічної затоки в 

1,0 км на захід від гирла р. Корсак. Ботієвська зсувна ділянка на даний час є найбільш 
активна (рис. 2); 
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Рисунок 2 – Ботієвський зсув [4] 

Умовні позначки: а ‒ східна частина, б ‒ центральна частина, в ‒ західна частина 
 
− Шевченківська зсувна ділянка ІІ категорії знаходиться в Бердянській затоці. 

Починається від Приморської абразійно-обвальної ділянки ІІ категорії і закінчується на 
межі з абразійно-обвальною ділянкою 9-ао. Загальна довжина абразійно-зсувної ділянки 
складає 16,0 км. 

− Бердянська коса, акумулятивна ділянка ІІ категорії. Більша частина коси 
використовується для відпочинку і оздоровлення населення, забудована санаторіями, 
профілакторіями, базами відпочинку, дитячими оздоровчими таборами, а кінцева 
частина коси являється заповідником з не порушеними природними умовами. Це 
дозволяє вивчати динаміку процесів акумуляції як в природних умовах так і в порушених 
з техногенним навантаженням. 

У межах Запорізької області, на узбережжі Дніпровського і Каховського 
водосховищ виділена одна ділянка І категорії з інтенсивним розвитком ЕГП (абразійно-
обвальні процеси і зсуви) [6, с. 116]. 

На Каховському водосховищі загальна довжина ділянки І категорії складає 
близько 80,0 км, на Дніпровському – 7,0 км. Ділянка поділяється в свою чергу ще на 4 
ділянки: 

− узбережжя від с. Балки до с. Скельки на Каховському водосховищі; 
− узбережжя с. Біленьке на Каховському водосховищі; 
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− узбережжя с. Червонодніпровка на Каховському водосховищі; 
− узбережжя с. Круглик на Дніпровському водосховищі. 
Абразія та переробка берегів водосховищ це процес механічного руйнування 

гірських порід хвилями і течіями. Морське узбережжя зазнає природного 
переформування берегу, а саме, руйнування та переносу матеріалу, який обрушився. 
Створення водосховищ порушує природний хід формування схилів річкових долин – на 
зміну річковій ерозії приходить хвильова абразія. Інтенсивність абразії обумовлена 
мінливістю штормів та рівня моря, властивостями порід, що складають берегову смугу, а 
також техногенною дестабілізацією схилів (нераціональне освоєння пляжної смуги, 
надмірне видобування піску з прибережних територій, порушення природного режиму 
міграції наносів) [7, с. 67]. 

Загальна довжина абразійно-акумулятивного узбережжя, включаючи Азовські 
коси та Утлюцький і Молочний лимани, складає 390,0 км. У процесі обстеження впродовж 
попередніх років, було зафіксовано значне (катастрофічне) зменшення дзеркала 
(поверхневої площі) Молочного лиману, візуально було зафіксовано майже повне його 
осушення. Будівництво водного коридору, який з’єднує Молочний лиман з Азовським 
морем, сприяло відновленню дзеркала лиману (рис. 3) [7, с. 68]. 

 

 
Рисунок 3 – Дзеркало Молочного лиману Азовського моря 

 
Умовні позначки: А ‒ вересень 2019 р.; Б ‒ грудень 2020 р. [6] 
Підтоплення в області розвивається в межах меліоративних систем. Площі 

зрошуваних земель у Запорізькій області з глибиною залягання рівнів ґрунтових вод на 01 
квітня 2021 року складали: 

— до 2 метрів – відсутні; 
— від 2 до 3 метрів – 2,6 тис. га (1,1 % від загальної площі зрошуваних земель); 
— від 3 до 5 метрів – 30,2 тис. га (12,5 %); 
— більше 5 метрів – 208,6 тис. га (86,4 %) (рис. 4) [8]. 
Землі, де рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині менше 2-х метрів від 

поверхні землі, приурочені до знижених елементів рельєфу, де відбувається акумуляція 
вод поверхневого стоку [8]. 
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Рисунок 4 – Карта глибин залягання рівня ґрунтових вод Запорізької області,  

станом на 01.10.2021 року [8] 
 
Гідрогеологічна ситуація в населених пунктах в цілому задовільна, але у частково 

підтопленому стані знаходиться 4 населених пункти: у Василівському районі (с. Велика 
Знам’янка, с. Водяне, м. Кам’янка-Дніпровська), у Мелітопольському (с. Удачне). Площа 
підтоплення складає 5,0 га. Підтоплені території розташовані в заплавах річок та в подових 
пониженнях [8]. 

Усунення негативного впливу активізації ЕГП та передбачення їх подальшого 
розвитку значною мірою залежать від своєчасного виявлення небезпеки‚ оцінки та 
прогнозування ступеню геологічного ризику. Для цього необхідно відновлення 
спостережень за ЕГП, технічне переоснащення пунктів спостереження, відповідно до 
вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля. Існуюча спостережна 
мережа розміщена нерівномірно в межах інженерно-геологічних регіонів, що не дозволяє 
одержувати достовірні відомості щодо розвитку та активізації ЕГП, необхідних для 
виконання прогнозування цих процесів і явищ, а недофінансування робіт не дає 
можливості проведення спостережень на вже існуючих ділянках, що призводить до 
неможливості аналізу часових рядів активізацій ЕГП [4, 7]. 
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The formation of a market economy, the variety of different forms of ownership, the 

development of entrepreneurial activity, the attraction of foreign investment in the economy 
necessitate the creation of an accounting and reporting system that is compatible with 
International Financial Reporting Standards (IFRS). 

To determine the directions for solving existing problems in accounting, the Concept of 
Accounting in a market economy of many countries was adopted, which indicates the “ideal 
image” of the state of the accounting system, corresponding to the trends in the development 
of the economy and reflecting progressive views on the theory and practice of accounting in the 
world [3]. 

For example, in Russia an attempt was made to form a general block diagram of 
adaptation problems. The first group (or block) of problems is associated with the lack of a 
consistent state policy in the field of IFRS application in our country and the lack of conceptual 
legislative solutions on this issue [2]. 
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The second block identified problems with conflicting approaches in solving the 
problems of IFRS on the part of international organizations of accountants and auditors. 

The third and fourth identified the problems of methodological and methodological 
support for the tasks of adapting IFRS and the position of government and public organizations, 
not only accountants and auditors, but also business and industrial circles in our country. 

The fifth block showed problems in the educational sphere in this area both from the 
side of the Ministry of Education, and from higher educational institutions and educational and 
methodological centers for the training of accountants and auditors. [9] 

The sixth was related to internal contradictions in the formation of the IFRS system. 
The seventh - with the slow expansion of the publishing base and the circle of authors 

involved in the publication of educational, practical and methodological literature in this  
area [2]. 

In 2004, the Concept for the Development of Accounting and Reporting was adopted 
as the goal of their development in the medium term (2004-2010). The concept established the 
creation of acceptable conditions and prerequisites for the consistent and successful 
performance by the accounting and reporting system of its inherent functions in the country's 
economy. 

The document provides a definition of International Financial Reporting Standards, 
according to which the standards are a system of provisions adopted in the public interest on 
the procedure for preparing and presenting financial statements. The subject of international 
financial reporting standards were the rules and requirements established at the supranational 
level for reporting information on the financial position, its indicators and changes in the 
financial position of the company [5]. 

The concept determined two directions for the development of the country's accounting 
system: 

The first is the development of accounting rules and the presentation of financial 
statements that would fully comply with the principles enshrined in IFRS and the requirements 
of local legislation. 

The second is the transition to the formation of consolidated financial statements in 
accordance with IFRS. 

The time frame of the Concept was determined mainly by the timing of the transition of 
organizations to the preparation of consolidated financial statements in accordance with 
international financial reporting standards, it was planned to complete the transition by  
2008 [2] 

According to the authors of the Concept, in order to implement the second direction (a 
phased transition to the formation of consolidated financial statements based on IFRS), it is 
necessary to ensure the passage of the law “On Consolidated Financial Statements”. 

The transition issues were: 
- processing of 12 standards out of 35 operating at the first stage and at the second 

stage all other standards; 
- organization of operational cooperation with the IFRS Committee on the translation 

of the authorized text of IFRS into Russian and its subsequent systematic updating. 
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Also, the Concept set the task of moving from the declarative (voluntary) nature of the 
formation of consolidated financial statements based on IFRS to its mandatory compilation and 
presentation by public organizations [6]. 

The main principle of IFRS is the priority of content over the form of presentation of 
financial information. In accordance with IFRS, for the correct reflection of transactions or 
events in reporting, one should consider the question: does the content of the transaction or 
event correspond to what it appears to be based on their legal form? For example, in the absence 
of proper documentation for the write-off of property, plant and equipment, there is no reason 
to write it off the balance sheet, despite the fact that management is aware that such items no 
longer exist. Until the write-off documents are issued, such fixed assets continue to be reflected 
as assets in the organization's balance sheet [7]. 

Another main principle of international accounting standards, which distinguishes them 
from the local accounting system, leading to the emergence of multiple differences in financial 
statements, is the reflection of costs. One of the fundamental assumptions of IFRS is to follow 
the concept of matching, according to which costs are recognized in the same period as the 
corresponding income, and in the local accounting system, costs are not recognized until certain 
documentation requirements are met. Rigid binding to documents often does not allow local 
enterprises to reflect all transactions related to a certain period, to reflect all costs incurred in 
the period. This difference leads to differences in the period of recording transactions. 

Status and purpose of the Conceptual Framework. 
SP1.1. The Conceptual Framework for the Presentation of Financial Statements (the 

Framework) describes the purpose and principles of presentation of general purpose financial 
statements. The objectives of the Framework are to: 

(a) assist the International Accounting Standards Board (the Board) in developing IFRSs 
(standards) based on consistent principles; 

(b) assist preparers of financial statements in developing accounting policies when none 
of the standards governs a particular transaction or other event, or where a standard allows for 
a choice of accounting policies; and 

(c) assist all parties in understanding and interpreting the standards. 
SP1.2. The conceptual framework is not a standard. Nothing in the Conceptual 

Framework takes precedence over any standard or standard requirement. 
SP1.3. To achieve the goal of general purpose financial reporting, the Board may 

sometimes impose specific requirements that deviate in some respects from the principles set 
out in the Framework. In such cases, the Board will explain such departure in the Basis for 
Conclusions to the relevant standard. 

SP1.4. The Conceptual Framework may be revised from time to time in the light of the 
Board's experience with it. The revision of the Conceptual Framework will not automatically 
change the standards. Any decision to amend the standard would require the Board to follow 
the established process of incorporating the new draft into its work program and developing 
amendments to the said standard. 

SP1.5. The Conceptual Framework contributes to the mission of the IFRS Foundation 
and the Board, which is part of the IFRS Foundation. This mission is to develop standards that 
ensure transparency, accountability and efficiency in financial markets around the world. The 
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Council operates in the public interest by promoting trust, growth and long-term financial 
stability in the global economy. The Conceptual Framework provides the basis for standards 
that: 

(a) promote transparency by improving the international comparability and quality of 
financial information, which enables investors and other market participants to make informed 
economic decisions; 

(b) enhance accountability by reducing the information gap between those who have 
provided capital and those to whom they have entrusted their funds. The standards based on 
the Conceptual Framework contain the requirements necessary to hold management 
accountable. As a source of information requirements for global comparability, such standards 
are also important to regulators around the world; 

(c) promote economic efficiency by helping investors identify opportunities and risks 
around the world, resulting in improved capital allocation. For organizations, the use of a single, 
trusted accounting language used in standards based on the Conceptual Framework reduces 
the cost of raising capital and reduces costs 

The transition of the accounting system to the principles enshrined in IFRS will require 
changes in the process of training and retraining of accounting specialists in related areas of 
the economy (auditors, financiers). For this purpose, it is necessary to form a system for 
monitoring the content of training programs, including programs of additional professional 
education. [9] 

One of the most essential building blocks of a sustainable financial infrastructure is a 
clear, understandable and generally recognized accounting and reporting system, the principles 
of which can be interpreted and applied in a sufficiently rigid and consistent way that will 
benefit all the main actors in the market: government, enterprises, creditors and investors. 

Thus, the construction of an accounting and reporting system that meets international 
financial reporting standards and the needs of a reformed market economy predetermines the 
need to rethink the criteria for the formation of accounting and reporting information, to more 
clearly define the elements of financial reporting, the procedure for their recognition and 
evaluation, as well as to establish the relationship between the elements. financial  
reporting [1; 8]. 

This problem is also relevant because during the period of functioning of the planned-
regulated economy, the true content of the elements of financial reporting was transformed 
and, in essence, was not in demand. Reporting, despite the declared requirement of openness, 
was not available to an external user. The change in economic relations in the country, as well 
as the civil law environment, the emergence under the influence of the market of new interested 
users and their requirements for the quality of reporting caused the need to saturate its 
elements with content in full compliance with International Financial Reporting Standards. 

In addition to understanding and implementing the principles of accounting and 
reporting proclaimed in IFRS, in order to successfully reform the accounting system, it is 
necessary to improve the system of its regulatory regulation, in which an important role is 
assigned to standards designed to specify the law on accounting and reporting. However, there 
are still many questions about the very purpose of a single set of high-quality international 
accounting standards. At one end of the spectrum is the view that these standards can only be 
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adopted for the registration of international financial transactions in some or all countries. On 
the other hand, international standards are really capable of replacing all national ones, which 
will lead to the adoption of a common set of standards for all states. Whatever the final purpose 
of international standards, their use will have a significant impact on the preparation of financial 
statements in many countries [2]. 

Many companies in the world are now striving to provide financial statements in 
accordance with IFRS in order to gain access to international capital markets, as well as to have 
an objective assessment of their business. However, it is clear that the transition to IFRS is far 
from complete. 
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The variety of organizational and economic problems arising in the health sector 

requires additional theoretical and practical research on the activities of medical service entities 
in connection with the genesis of the digital economy. The genesis of the development of 
organizational forms of medical service organizations N.I. Vishnyakova [1], V.Z. Kucherenko,  
V.I. Lisitsina, V.A. Minyaeva, N.V. Polunina, A.V. Reshetnikova, V.I. It is reflected in the works of 
Starodubova [2], O.P. Shepina and others. [3] 

Development of the health sector in Uzbekistan, including financing of sector activities 
and management of innovative processes S.S. Gulomov [4], N.Kh. Jumaev, D.A. Rakhmonov, 
M.M. Tashkhodjaev, B.K. Ghayibnazarov [5], Sh.N. Zaynutdinov [6], B. Mamatkulov [7],  
A.O'. Sultonova [8] and other scientists. 

Another scientist from Uzbekistan, D. Rakhmonov [9], also expressed his views on the 
directions of the budget policy in his scientific conclusions. In particular, it was noted that 
education, health care and science are the priority directions in the financing of the social 
sphere from the budget. 
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Three scenarios were studied and analyzed in order to create a basis for the income 
forecast for the introduction of the mandatory health insurance system until 2025. According 
to the first (main) scenario, with the current taxation system in the country being maintained, 
state budget funds are considered the only source of health care financing, and allocations from 
the state budget to the sector will be increased from the current (as of 2019) 2.9% of GDP to 
5% by 2025. According to the second scenario, from 2021, the income from the 2 percent 
additional tax on the income tax of individuals and the funds from the general taxes formed at 
the expense of additional deductions on the income tax of individual entrepreneurs were 
calculated and analyzed as a financial source. The third scenario is very similar to the second 
scenario, but doubles the amount of additional deductions, allowing more income and financial 
resources, but it is concluded that it has serious negative consequences for the labor market. 

 

 
Fig.1. 10 Factors That Affect Premiums [10] 

 
In all three scenarios of the feasibility study, the projections showed that government 

spending on health care would continue to increase significantly, regardless of the addition of 
additional deductions to tax payments. According to the first scenario, the state budget 
expenditure on compulsory health insurance was projected to increase from 360,000 soums 
per capita in 2018 to 660,000 soums by 2025. This growth is due to two factors, the first is the 
overall economic development (GDP growth) and the second is the government's desire to 
increase spending on health through public programs. 

In addition, we can see that the number of officially employed and income tax paying 
population is only 14% of the total population (Table 1). 
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Table 1 
Analytical indicators based on official statistics 

Indicator name 2017 2018 2019 2020 2021 
GDP (nominal, billion 
soums) 

302537 406648.5 511838.11 580203.2 602551.4 

GDP growth rates 4,5% 5,4% 5,6% 5,5% 5,5% 
Health Expenditure 
(Relative to GDP) 

2,9% 2,9% 3,2% 3,6% 3,6% 

Expenditure on health 
(relative to total budget 
expenditure) 

14,8% 12,2% 12,5% 14,4% 13,2% 

Population 32120463 32656660 33255500 33905800 34500000 
Number of economically 
active population 
(thousands) 

4636 4602 4694 4777 4860 

 
According to the conclusions of the developed technical and economic basis, our 

government decided to take measures to increase the efficiency of the spending of funds 
allocated to health care from the state budget without introducing any additional taxes to the 
income taxes of the population. 

In the introduction of state health insurance mechanisms, it is appropriate to focus on 
the primary link. In the proposed new system, "medical brigades" consisting of a family doctor 
and 4 nurses attached to him will be organized. 2,000 to 3,000 residents are attached to each 
"medical brigade". With the introduction of the family doctor institute, there is a need to train 
them in the new system first of all. It is necessary to train general practitioners (GPs) and 
therapists working in the primary link of the system in family medicine, to ensure that they are 
the first point of contact for patients. We can achieve this by retraining them for the new 
system, improving their skills, and expanding their powers. That is, a system should be 
introduced that ensures that the attached population should first contact their family doctor 
for medical examination and prevention, and that referrals for free examination to hospitals 
and specialized specialists are made only through the family doctor. 

The main goal of the proposed patient orientation is to strengthen the primary link, 
thereby strengthening the health of the population, controlling it, ensuring full coverage of 
medical care, and increasing the efficiency of spending. 

In the newly introduced system, it was proposed to introduce a system of financing "for 
each treated case" for inpatient medical institutions. In this case, medical institutions provide 
the medical services and used drugs to the State Medical Insurance Fund to the State Medical 
Insurance Fund, calculating the state guaranteed part of the medical services provided to the 
patients who came with a family doctor's referral. The fund reimburses the medical institution 
for the medical services and medicines provided to the patient based on the established tariffs. 
The treated patient is not required to pay any amount for medical services and medicines 
included in the guaranteed package. We can say that the guaranteed package is the patient's 
medical insurance package, insurance coverage. Activities between the fund and medical 
institutions, financing of medical institutions for the provided medical services are established 
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on the basis of mutually concluded contracts and are regulated on the basis of the legislation 
of the Republic of Uzbekistan. 

 
REFERENCES: 

1. Лисицын, Ю.П. История медицины: учебник. - 2-е изд. / Ю.П. Лисицын. - М.: 
ГЭОТАРМедиа. - 2008. - 393 с 

2. Дем`янишин, В.Г. Модель системи фінансування охорони здоров’я: концептуальні 
засади й альтернативи / В.Г. Дем`янишин, Т.Д. Сіташ // Фінанси України. – 2011. – №6. 
– С. 66. 

3. Орлов, А.М. Страховое дело в схемах – [Электронний ресурс]. – Режим доступа: 
http://схемо.рф/books/384-orlov-a-m-strahovoe-delo-v-shemah-2005-g.html. 

4. Gulyamov S.S., Jumaev N.Kh., Rakhmonov D.A., Tashkhodjaev M.M. Effectiveness of 
investments in the social sphere. Monograph. - T: ECONOMY, 2019.; 

5. Ghayibnazarov B.K., Qutliev O.A., Abduvalieva Yo.R.Study of the health system for the 
purpose of forming the National Health Accounts (NHAS).to do Monograph. – T: 2015.; 

6. Зайнутдинов Ш.Н. Инновационный менеджмент. – Т.: Академия, 2006. – С. 267;  
7. Mamatkulov B. Public health and health management: Textbook for students of medical 

universities. - Tashkent, 2011 - 675 p.; 
8. Sultonova A.O'. International practice of regulating health care through market relations: 

i.f.n. diss. abstract. – T: TDIU, 2001. 
9. Rakhmanov D.A. Improving the methodological foundations of financing the social sphere 

in Uzbekistan: i.f.d. (DSc) … abstract. - Tashkent: TDIU, 2018. 
10. https://www.investopedia.com/how-much-does-health-insurance-cost-4774184. 

 
 
 

 
  



«Current challenges of modern science» ISCIENCE.IN.UA 
Issue 8(74)  

 

37 
 

SECTION: PEDAGOGY 
 

Berdimuradova Sevara  
Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchisi 

(Qarshi, O‘zbekiston) 
 

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA  
FANINI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH 

 
Umumiy o‘rta ta`lim maktablari o‘quvchilari tomonidan informatika faniga oid 

bilimlarning puxta egallanishi, Davlat ta’lim standartlari darajasidagi bilimlarning o‘zlashtirilishi 
hamda ularning mustaqil fikrlashlarini ta’minlash muhim ahamiyatga ega. 

Darhaqiqat, informatika fanini o‘rganish jarayonida taqdim etilayotgan ma’lumotlar 
o‘quvchilarning mustaqil ongini shakllantirishga imkon beradi. Informatika fanini o‘qitish 
samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan ishlarning bosh maqsadi - ta’lim muassasalarida 
o‘quvchilarga kerakli axborotni yetkazib berish, ularda mustaqil ongni shakllantirish, yuqori 
ko‘rsatkichlarga erishish omillarini aniqlashdan iborat.  

Ushbu maqsadning ijobiy yechimini ta’minlash bugungi kun talabi va ijtimoiy 
munosabatlar mazmunining chuqurlashuvi natijasida yuzaga kelayotgan hayotiy zarurat tufayli 
informatika fanini o‘qitish jarayonini takomillashtirishga nisbatan yangicha yondashuvni 
shakllantirishni taqozo etadi.  

Umumiy o‘rta ta`lim maktablarida amalga oshirilayotgan informatika fanini o‘qitish 
samaradorligini oshirishga qaratilgan maqsadning ijobiy natija berishi bu yo‘lda bir qator 
pedagogik vazifalarning bajarilishini talab etadi. Bizning fikrimizcha, ular quyidagilardan iborat: 

- mumiy o‘rta ta`lim muassasalarida informatika fanini o‘qitishni davr talablari 
darajasida amalga oshirish imkonini beradigan ob’yektiv shart-sharoitlarning yaratilishi 
(informatika fanini o‘qitish jarayonining zamonaviy o‘quv jihozlari, texnika vositalari, o‘quv-
metodik adabiyotlar, fan dasturi, darslik, o‘quv hamda metodik qo‘llanmalar, shuningdek, 
ko‘rgazmali qurollar bilan ta’minlanishiga erishish). 

- Informatika fani o‘qituvchilarining mustaqil bilim va pedagogik mahoratlarini oshirib 
borishlari uchun sharoit yaratish. 

- Informatika fani o‘qituvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiya nazariyasi 
mazmuni xususida ma’lumotlar berishga erishish. 

- Informatika fani o‘qituvchilarida informatika fanini o‘qitish jarayonida zamonaviy 
pedagogik texnologiyalardan foydalanish borasidagi ko‘nikma va malakalarni shakllantirish. 

- O‘qituvchilarda informatika fanini o‘qitishni tashkil etishga nisbatan yangicha, 
texnologik yondashuvni rivojlantirish. 

- Umumiy o‘rta ta`lim muassasalarida erishilgan informatika fanini o‘qitish 
samaradorligining mavjud darajasini tahlil etish. 

- Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida informatika fanini o‘qitish samaradorligini oshirish 
quyidagilar yordamida ta’minlanadi: mazkur ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan 
informatika fani o‘qituvchilarining mutaxassislik fanlari hamda pedagogik bilimlar asoslarini 
puxta o‘zlashtirganliklari; egallagan mustaqil va pedagogik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish 
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malakasiga egaliklari; informatika fani o‘qituvchilarining o‘z ustida ishlash va ijodiy faoliyatni 
tashkil etish ko‘nikmasiga egaliklari; o‘quvchilarda informatika fani asoslarini o‘zlashtirishga 
nisbatan qiziqish, ehtiyoj va rag’batni qaror toptira olishlari; tashabbuskorlik va tashkilotchilik 
layoqatlariga egaliklari; informatika fanining mohiyatini chuqur anglashlari; zamonaviy 
pedagogik texnologiyalar va ulardan ta’lim jarayonida samarali foydalana olishning mohiyatini 
chuqur anglashlari; ta’lim muassasalarining yetarli darajada o‘quv moddiy-texnik bazasiga 
egaligi; informatika fanini o‘qitish samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladigan monitoringning 
tashkil etilganligi kabilar. 

- Ilmiy-texnik rivojlanish turli sohalarda qo‘llaniluvchi texnika va texnologiyalarning tez 
almashib turishini taqozo qilmoqda. Bugungi kun uchun fan va texnikaning so‘nggi yutuqlarini 
o‘zida jamlagan yangi vosita va texnologiyalarning ishlab chiqarishda qo‘llanilishi oddiy holga 
aylanib qoldi. Ilmiy-texnik rivojlanish jarayonida zamonaviy ishlab chiqarish asoslarining 
o‘zgarishi, yangi qurilma va texnologiyalarning qo‘llanilishi aqliy mehnat hissasining, ishchining 
mehnatdagi ijodiy qobiliyatining, uning kasbiy mahoratini oshishiga olib kelmoqda.  

- Kompyuter texnologiyalari bozorlarida kasbiy tayyorgarlikka yanada ko‘proq 
imkoniyatlar bera oladigan yangiliklar paydo bo‘lmoqda. Bular katta hajmdagi ma’lumotni o‘zida 
saqlay oladigan CD-ROM kompakt disklariga asoslangan tashki optik eslab qolish qurilmalari, 
gipermatnli dasturiy vositalar, multi va gipermedia vositalari, virtual borliq tizimlari va 
boshqalar. Multimediali texnik vositalarga ega bulgan kompyuterlar video va audio 
axborotlarning didaktik imkoniyatlaridan foydalana oladi. Kompyuter imkoniyatlarini oshiruvchi 
yangi texnik va dasturiy vositalarning paydo bo‘lishi sekin-asta kompyuter texnologiyalari 
atamasining axborot texnologiyalari atamasi bilan siqib chiqarilishiga olib kelmoqda. Bu atama 
ostida elektron vositalar yordamida axborotni yig’ish, saqlash, qayta ishlash, taqdim etish va 
ishlatish jarayonlari tushuniladi. 

- Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, umumiy o‘rta ta`lim muassasalarida informatika fanini 
o‘qitish samaradorligini oshirishning quyidagi muhim omillarga bog‘lik ekan, bular: ilg’or 
metodlar, xususan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar. 

Fan o‘qituvchilari yuqoridagi tavsiyalardan mazkur fanni o‘qitishni tashkil etishda 
foydalana olishlari muhimdir. Shuning uchun ham, informatika fani o‘qituvchilarining 
mutaxassislik va pedagogik bilimlari darajasini oshirish, shuningdek, ularni zamonaviy 
pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirishga alohida e’tibor qaratish lozim. 
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Do’stmuradova Nargiza Kuchkarovna 
Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchisi 

(Qarshi, O‘zbekiston) 
 

RAQS SAN’ATINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI 
 
Musiqa-kuyga monand ritmik tana harakatlari raqs sanʼat hisoblanadi. Turli xalqlarning 

madaniyatida raqs san’ati mavjud bo‘lib u hissiyotlar, ijtimoiy aloqalarni bildirish shakli sifatida 
yoki koʻngilxushlik uchun ijro etiladi. 

Raqs san’ati - insoniyat paydo bo‘lgan ilk davrlardayoq tug‘ilgan va san‘atning eng 
qadimgi va keng tarqalgan hamda ommabop turiga kiradi. Biz qadim-qadimdan inson hayotining 
muhim jabhalarida raqs alohida o‘rin tutganligini qayd etishimiz mumkin. 

Ibtidoiy davrlarda insonlar tomonidan quyosh, suv, olov bilan bog‘liq tabiat hodisalari 
turli afsonaviy ko‘rinishlarda tushunilgan. Tabiat mo‘jizalari insonlarga yaxshilik yoki yomonlik 
keltiruvchi kuch sifatida tasavvur qilingan. «Avesto» va shu kabi qadimiy afsona hamda 
bitiklarda tabiat mo'jizalari jonli timsollarda tasvirlangani va ular pantomimo raqs shaklida ijro 
etilgani haqida aytib o‘tilgan.  

Insonlar mehnat jarayonlari, hayvonlarning harakatlari, afsonaviy xarakterdagi harbiy 
vatanparvarlik ruhidagi raqslarni ijro etishgan. Ular bu raqslarni ijro etishda tabiat kuchiga 
tayanganlar. Ular o‘z fikrlarini og‘zaki bayon eta olmay, yaratganga omadli ov bo‘lishini so‘rab 
yalinishgan, yomg‘ir yog‘ishini, farzand ato etishini so‘rab iltijo etganlar.  

Hozirgi kunda dunyoning ba‘zi bir mamlakatlarida, masalan, Afrikada shunday 
ko‘rinishdagi raqslar saqlanib qolgan. Manbalarda folklorshunoslar hamda sayohatchilar yozib 
qoldirgan o‘sha davrdagi xalqning yashash tarzi, urf-odatlari, aqidalari haqida so‘zlaydi. Olov 
oldida jamoa bo‘lib raqs tushishlar, insoniyat tarixining ibtidoiy jamoa davridagi tosh bitiklariga 
chizilgan rasmlardan ko‘rsak bo‘ladi. Qadimgi dunyo va antik davr raqslari hozirgi zamon 
raqslaridan ancha farqlangan. Bular: harbiy, marosimiy, xalq sayllari, to‘ylardir. Raqsga 
tushayotgan ijrochi musiqa ritmini oyoq va qo‘llari bilan jonlantirgan. Keyinroq esa maxsus 
yog‘och sandaletlar, kastanetlar, zarbli urma va torli musiqa asboblaridan foydalana 
boshlashgan.  

Mehnat raqslari esa yangicha talqinda, yangi hayotiy ehtiyoj sifatida, insonlarga ruhiy 
madad beruvchi, quvonch va rohat baxsh etuvchi raqslar ijro etila boshlandi. Masalan: 
o‘zbeklarda «Paxta», «Pilla», ruslarda «Ip yigiruvchi», ukrainlarda «Hosil bayrami», 
moldovanlarda «Uzum yig‘imi», koreyslarda «Baliqchilar» va hokazo raqslar shular 
jumlasidandir.  

Raqs san’atining mumtoz, lirik, qahramonlik, hazil-mutoyiba, folklor, mehnat va juda 
ko‘p turdagi raqslari saqlanib kelinmoqdaki, unda xalqning har bir davrga xos yashash tarzini 
aniq, ravshan ifodalanadi.  

Amir Temur davrida XIV-XV asrlarda Movarounnahr muhim madaniy markazga aylandi. 
Xalq sayllari va bayramlarining uyushtirilishi natijasida ommaviy maydon raqslari paydo bo‘ldi 
va rivojlandi.  

Poytaxt hisoblanmish Samarqandning ko‘rkam bog‘larida saroy qabullari, bayram 
sayllari o‘tkazilgan, xalq raqs va o‘yinlari uyushtirilgan. Elchi Klavixo o‘z xotiralarida jozibali va 
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go‘zal raqslarga ta’rif berilgan. O‘zbek sahna raqs san'atining paydo bo‘lishi va uning ravnaq 
topishida, gullab-yashnab, butun dunyoga ko‘z-ko‘z qilishiga o‘z hissasini qo‘shgan, raqs 
san’atimizning buyuk daholari bo‘lmish Usta Olim Komilov, Tamaraxonim, Mukarrama 
Turg‘unboyeva, Yusufjon qiziq Shakaijonov, Isohor Oqilov, Roziya Karimova va ularning 
shogirdlarini eslab o‘tish joizdir.  

Ular o‘zbek xalq raqs san’atining haqiqiy jonkuyarlari va fidoyilari bo‘lganlar. Ularning 
qilgan mashaqqatli mehnatlari o‘zbek raqs san’atining bebaho boyligi hisoblanadi. Ushbu 
boylikni asrab-avaylash, kelajak avlodga yetkazish ishi baletmeysterlarning maehnatlari 
samarasi bo‘lgan.  

O‘zbek raqs san'atining meros raqslari majmuasiga kirgan «Munojot», «Rohat», 
«Tanovar», «Pilla», «Paxta», «Katta o‘yin» va boshqa raqslami biron-bir joyini o‘zgartirishga 
hech kimning haqqi yo‘q. Ushbu raqslarni buzmasdan, ortiqcha elementlar qo‘shmasdan 
butunligicha o‘rgatish kerak. Aks holda uslublar aralashib, o‘zbek milliy raqs san'atining ko‘p 
qirrali boy yo’nalishidir. 

Raqqos(a)ning garmonik tana harakati va holatlari, plastik ifodaviyligi va yuz imo-
ishoralari, ritm, temp, kompozitsiya orqali obraz yaratish raqsning asosiy vositasidir. Insonning 
mehnat jarayoni va borlikdan olgan emotsional taassurotlari bilan bogʻliq holda yuzaga kelgan. 
Dastlab qoʻshiq va soʻz bilan bogʻliq boʻlib, keyinchalik mustaqil sanʼat turiga aylangan. Raqs 
asrlar davomida takomillashib, barqaror shakllarga ega boʻla borgan. Ijrochining libosi raqs 
obrazlariga aniqlik beradi. 

Har bir xalqning raqs anʼanalari, ijro uslubi, plastik tasviriy vositalari boʻlib, ular tarixiy, 
ijtimoiy va geografik sharoitlar taʼsirida tarkib topib rivojlangan. Raqs xalq marosimlari, 
bayramlarining tarkibiy qismidir. Ular bilan bogʻliq holda xorovod va marosim oʻyinlari paydo 
boʻlgan. Xorovodlar asta-sekin marosim oʻyinlaridan xalos boʻlib, xalq turmushining ayrim 
tomonlarini aks ettira boshlagan. Xalq raqsida ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik va 
hunarmandlik bilan boglik mavzular, shuningdek, xalqning bosqinchilarga qarshi kurashi va lirik 
kayfiyati oʻz aksini topgan. 

Raqs musiqa bilan uzviy bogʻliq, musiqa mazmunini obrazlar vositasida ochib beradi. 
Xalq raqslarida ritm muhim boʻlib, u musiqada oʻz ifodasini topadi, oyoq, qoʻl, bosh va tana 
harakatlari umumiy ritmga boʻysunadi, bir-biri bilan bog‘lanadi.  

Oʻzbek raqslari mazmunini ifodalashda ijrochilar tepki, qarsak, zang kabi jilolardan ham 
foydalanadi. Ayrim raqslar roʻmol, piyola, qadah kabi buyum bilan ijro etiladi, baʼzan ijrochi xalq 
cholgʻu asboblari (qayroq, doira, nogʻora va h.k.)da oʻziga oʻzi joʻr boʻladi.  

Gʻarbiy Yevropa xalqlari raqsida, asosan oyoq harakatlari muhim boʻlib, qoʻl va tana 
harakatlari unga joʻr boʻladi. Sharqda esa qoʻl va tana harakatlari plastik ifodaviylikning asosiy 
vositalaridir.  

Sahnaviy raqs xalq ijodiga tayanadi, uning merosi va oʻziga xos fazilatlarini saqlaydi va 
rivojlantiradi. U dastlab Yunoniston, Hindiston va boshqa mamlakatlarda paydo boʻlgan. Xalq 
raqslari asosida tarkib topgan professional raqslar yuksak darajada rivojlanib, turli raqs tizimlari 
(xususan, Yevropa va sharq mumtoz raqslari) qaror topgan. 

Mustaqillik davrida raqs sanʼati yanada tez surʼatlar bilan rivojlandi desak mubolag‘a 
bo‘lmaydi. 1997-yil 8-yanvarda Oʻzbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimovning 
"Oʻzbekistonda milliy raqs va xoreografiya sanʼatini rivojlantirish toʻgʻrisida"gi farmoni va 
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mazkur farmonni bajarish yuzasidan Vazirlar Mahkamasining oʻsha yili 25-fevralda 101-qarori 
chiqdi.  

Shu asosda M. Turgʻunboyeva nomidagi "Oʻzbekraqs" ijodiy birlashmasi tashkil topdi, 
birlashma qoshida maxsus jamgʻarma tuzildi. Xoreografiya bilim yurti negizida esa Toshkent 
davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi barpo etildi. "Oʻzbekraqs", "Oʻzbeknavo" ijodiy 
birlashmalari tarkibidagi ansambllar, xalq raqs merosini oʻrganish va tiklash asosida yangi 
raqslar yaratish, anʼanaviy raqslarni asrabavaylash va munosib darajada namoyish etish, yosh 
raqqos va raqqosalarni tarbiyalab yetishtirish boʻyicha olib borayotgan harakatlari ijobiy 
natijalar bermoqda.  

Har bir xalqning raqs an`analari, ijro uslubi, plastik tasviriy vositalari bo`lib, ular tarixiy, 
ijtimoiy va geografik sharoitlar ta’sirida tarkib topib rivojlangan. O‘zbek raqslari mazmunini 
ifodalashda ijrochilar tepki, qarsak, zangdan ham foydalanganlar. Ayrim raqslar ro‘mol, piyola, 
qadah kabi buyum bilan ijro etilgan, ba’zan ijrochi xalq cholg‘u asboblari (qayroq, doira, nog‘ora 
va h.k.) da o‘ziga o‘zi jo`r bo‘lgan. 
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Homidova Nafisa Olimjonovna, Azamova Feruza Salaitdinovna,  
Ergasheva Mahliyo Abduolimovna, Sag‘dullayeva Dilso‘z Abdujamil qizi 

Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchilari 
(Qarshi, O‘zbekiston) 

 
AN'ANAVIY XONANDALIK HAMDA SOZANDALIK DARSLARIDA IJROCHILIK 

 VA JO'RNAVOZLIK MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH 
 
O‘zbekiston musiqa ijrochiligida an’anaviy xonandalik hamda sozandalik eng muhim 

yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Musiqashunos mutaxassis ustozlarimizning xulosalariga ko‘ra, 
jahon xalqlari qatorida o‘zbek xalqi musiqa san’ati ham yakka ovoz (monodiya) hodisasidan 
kelib chiqqan. Qadim zamonlarda inson o‘z tovushini anglagach, o‘zicha xirgoyi qilgan, asta-
sekin bu xirgoyi sayqallanib ovoz tusini olgan va natijada bir shaxsning o‘z his-tuyg‘ularini 
kuylash paydo bo‘lgan. Buning takomili natijasida an’anaviy xonandalik (shuningdik yakka 
ovozda kuylash ham) tartib topgan va takomillashuv davomida u an’anaviylik (tajribani ikkinchi 
kishiga uzatish) tusini olgan. SHu tariqa musiqa san’atimizda o‘ziga xos yo‘nalish Xonandalik 
san’ati tabiiy-tadrijiy ravishda kelib chiqqan.  

Bu o‘rinda mazkur san’atning asosiy tushunchalari mazmunini anglab olish kerak bo‘ladi. 
“An’anaviy xonandalik san’ati” tushunchasining an’anaviy iborasi “bir tomondan meros 

qoldirish va ijtimoiy vorislikni, ikkinchi tomondan esa yangilanish va navqironlikni” anglatadi. 
Buning ma’nosini shunday izohlash mumkinki, xonandalik san’atida tajribali san’atkor 
(kuylovchi) o‘zining ijro mahorati sirlarini yosh iste’dodli shaxsga uzatadi, bu yosh iste’dod 
xonandalik asoslariga vorislikni qabul qiladi va ayni paytda, har bir yakkaxonanda bu san’atning 
zamon va makon talablariga mos ravishda rivojlanib borishini ta’minlaydi, bu an’anaviylikning 
navqironligidir (hamisha amalda bo‘lishidir). SHu tariqa Xonandalik san’atida davomiylik 
ta’minlanadi. Demak, Xonandalik san’atida an’anaviylik bu: 

- yakka ovozda kuylash asoslarini ajdodlardan avlodlarga uzatib borish; 
- sohada vorisiylikni ta’minlash; 
- bu san’at turini zamon talablariga mos ravishda rivojlantirib borishdir. 
Xonandalik – kuylash san’atining negizi bo‘lib, unda muayyan ashula (qo‘shiq) bir shaxs 

tomonidan yakka ovozda ijro etiladi. Musiqa san’atida xonandalikning bir necha xususiyatlari 
mavjud. Ular tahlil qilinganida asosiy xususiyatlar ko‘zga tashlanadi. Unga ko‘ra, 
xonandalikdaning: 

- talab darajasidagi ovoz diapozoniga ega bo‘lishi; 
- musiqiy eshituv va kuylash layoqati mavjud bo‘lishi; 
- muayyan ko‘nikma va malakalarni egallagan bo’lishi kerak. 
Aslida har bir shaxsda bu xususiyatlar mavjud bo‘ladi, yakkaxonanda bo‘lish uchun esa 

mazkur xususiyatlarni yoshlikdan tarbiyalash taqozo etiladi. Yakkaxonanda uchun eng asosiy 
masala ovozdir, bunday ovoz “odamning ovoz a’zolari yordamida musiqali tovushlarni hosil 
qilish qobiliyati” deb ataladi. Yakkaxonandaning ovozi o‘ziga odamlar ovozidan aynan musiqali 
tovush ekanligi bilan farqlanadi. 

Insonning ovozi 12-13 yoshdan boshlab to‘liq hajmga (1,5 oktavaga) erishadi. Mana shu 
davrdan boshlab bo‘lajak yakkaxonanda ovozi professional asosida tarbiyalanib va rivojlantirilib 
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boriladi. Shu jihatdan Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchilari, mutaxassislari 
hamda jo‘rnavozlari bo‘lajak yakkaxonandalarning ovozi tarbiyasiga professional asosida 
yondashishi taqozo etiladi. 

Professional yakkaxonanda bo‘lish uchun quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lgan ovoz 
sohibi bo‘lish kerak: 

1) ovozning jarangdor, shirador va uzoq sadolanishga ega bo‘lishi; 
2) ovoz diapazoni 2 aktava bo‘lishi va sadosining ravon hamda tekis chiqishi; 
3) xonandaning o‘z ovozini kuylash jarayonida boshqara olishi. 
Bunday ko‘nikma va malakaga erishish uchun har bir o’quvcida imkoniyat mavjud 

bo‘ladi. Bu imkoniyatni ro‘yobga chiqarish professional musiqa ta’limi jarayonida kechadi.  
Biror bir cholg’u sozida doira jo’r bo’lib tursa, bunga jo’rsozlik deyiladi. Qo’shiq 

kuylayotgan xonandaga ham biror bir cholg’u sozida jo’r bo’linsa, unga ham jo’rsozlik deyiladi. 
Sozandalik san`ati-ustozona musiqa ijrochiligining muhim omillaridan biridir.  

Albatta, o‘quvchi bilan asar ijrosi ustida ishlanganda jo‘rnavoz bilan ishlash muhum 
ahamiyat kasb etadi. Biz har bir darslar jarayonida asar ustida ishlaganda jo’rnavozlar 
yordamidan foydalanamiz. 

O‘quvchi asar haqidagi dastlabgi tasavvurini jo‘rnavozlarning ijrolari orqali his qiladi. 
Asar ustida ishlaganimizda har bir bandni qayta-qayta jo‘rnavozlar bilan mashq qildirish 
o‘qquvchining asarni mukammal o‘rganishiga olib keladi. 

Albatta, o‘quvchi bilan uning ovozini sinab ko‘rishda eng avvalo o‘zi bilgan biror ashulani 
ayttirib, ovoz diapazonining pianinoda qaysi notadan qaysi notagacha borishi o‘lchab ko‘riladi 
va natijasi yozib qo‘yiladi. Bunda uning usulga tushish-tushmasligini aniqlashda eshitish a’zosi 
va xotirasini tekshirib ko‘rish kerak bo‘ladi.  

O‘quvchilarga jo‘rnavozlar yordamida qo‘shiq o‘rgatishni bir necha asosiy va muhim 
yo‘llari bor. Dastlab bolaning ovozini mashqlar orqali shakllantirish, ya’ni uni ashula aytishga 
sozlash (tayyorlash lozim)  

a) qo‘shiqning tekstini bir necha bor o‘qitish;  
b) suxbat o‘tkazish;  
v) qo‘shiqning kuyini chalib eshittirish;  
g) qo‘shiqni ijro etib qo‘rsatish;  
d) qo‘shiqning kuyini o‘rgatish; 
ye)o‘rganilgan qo‘shiqni mustahkamlash;  
yo) qo‘shiqning badiiy ijrosi ustida ishlash va boshqalar.  
Bularni bajarish izchilligi esa o‘rganilayotgan qo‘shiqning xususiyatiga bog‘liq. Qo‘shiqni 

o‘rgatishdan avval, albatta 10-15 minut bolalarning ovozini shakllantirish va o‘stirish, 
rivojlantirish hamda jarangdor, tiniq chiqarish uchun mahsus vakal mashqlardan foydalaniladi. 
Bu mashqlardan havaskorning diapazoniga mosini jo‘rnavozlar yordamida bajarish zarur.  

Demak, biz har bir darslar jarayonida darslarda ijrochilik va jo'rnavozlik malakalarini 
shakllantirishga e’tibor qaratamiz. 

 
  



ISCIENCE.IN.UA «Current challenges of modern science»  
Issue 8(74)  

 

44 
 

Jumanov Ixtiyor Najmiddinovich, Qurbonov Olimjon Panjiyevich,  
Rayxonova Barnogul Ismoilovna, Egamberdiyeva Dilfuza Qodirovna 

Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchiari 
(Qarshi, O‘zbekiston) 

 
O‘ZBEK MUSIQA IJROCHILIGIDA QO‘SHIQCHILIK JANRLARI HAQIDA 

 
Jamiyatimiz taraqqiyoti ma'naviy va jismoniy sog'lom avlodni tarbiyalash masalasi 

davlat siyosatiga ko'tarilgan bir paytda hayotning o'zi har bir kishidan, ayniqsa yoshlardan 
ma'naviy sog'lomlik va ma'rifiy yetuklikni talab qilmoqda.  

O'zbek xalq ijodiyotining san'ati ko'p qirrali va xilma - xil janrlarga boy. O'z shakllariga 
muvofiq ashula va cholg'u asbob kuylari ikki quruhdan iborat: belgilangan vaqt va vaziyatlarda 
ijro etuvchi va har qanday vaqtda ijro etuvchi. Birinchi guruhga urf-odat, mehnat jarayoni, turli 
marosimlar, sahnalashtirilgan tomosha namoyishlar va o'yinlarga tegishli bo'lgan ashulalar 
kiradi.  

Darslar jarayonida shogirdlarimiz katta ashula, ashula, qo’shiq va boshqa xalqimizning 
musiqiy durdonalarini bir-biridan farqli jihatlari haqida savol berishadi. Quyida biz ushbu 
savollarga javob tariqasida ayrim ma’lumorlarni berib o’tamiz. 

KATTA ASHULA – og‘zaki an’anadagi professional musiqaning yirik shaklidagi ashula 
janridir. Uni patnus yoki tarelkani rezonator kabi ishlatilgani uchun uni xalq orasida “Patnusaki 
ashula” deb ham aytishadi.  

Katta ashula, asosan, ikki ba’zan 3-4 ashulachi (hofiz) tomonidan sozlar jo‘risiz ijro 
etiladi. Odatda, hofizlar she’r misralarining har birini galma-gal, so‘ngi misrani esa qo‘shilib ijro 
etadilar. Katta ashula kuylari deklomatsion xarakterda bo‘lib, improvizatsiya (badiha) 
elementlari bilan boyitiladi. Ko‘pincha katta ashula erkin usulda aytiladi. Katta ashulada o‘zbek 
klassik shoirlarining ishqiy-lirik g‘azallari keng qo‘llanilgan. Katta ashula janri, asosan, Farg‘ona 
vodiysi va Toshkent viloyatida keng tarqalgan.  

O’quvchi yoshlarga yanada aniqroq tushunarli bo’lishligi uchun, musiqa ijrochiligimizda 
mavjud katta ashulardan misollar keltiramiz: “Bir kelsin” o‘zbek shoiri Miskin she’ri bilan ijro 
etiladi.  

Katta ashulaning bu uslubi Joʻraxon Sultonov tomonidan yaratilgan ("Ey dilbari 
jononim", "Ohkim", "Topmadim", "Guluzorim qani", "Mehnat axli", "Oʻzbekiston" va boshqalar). 
Ayrim maqom shoʻʼbalari ("Bayot", "Chorgoh", "Ushshoq") ham Katta ashula ("yovvoyi maqom") 
uslubida aytilgan (mas, "Yovvoyi Ushshoq", "Patnusaki Chorgoh", "Likobi Bayot" va boshqalar). 

Ashula – yakka xonanda yoki xonan-dalar guruhiga moʻljallangan, mumtoz oʻzbek 
musiqa merosida markaziy oʻrin egallagan ashula yoʻli. Asosan lirik ruhdagi gʻazal va she’rlar 
zaminida yuzaga keladi. Ashulalar soz (doyra, dutor, tan-bur), ansambl joʻrligida yoki joʻrsiz ijro 
etiladi. Ashula oʻzbek musiqa folklorida katta urin egallagan qoʻshiq janridan kuy diapazonining 
kengligi, shaklan rivojlanganligi, mavzu va mazmuni teranligi bilan farqlanadi.  

ASHULA - lirik xarakterdagi janr bo‘lib, melodik – intonatsion rivoji, metro-ritmik, shakli 
va hajmi murakkabdir. Ashulada qo‘shiqlarga nisbatan ritmik shakl erkin kuy rivojlanishi va 
diapazoni kengdir. Ashulalar lirik g‘azal yoki xalq so‘zlaridan tashkil topadi. Falsafiy ma’noli 
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fikrga ega bo‘lgan, shuningdek, alam va xasratni ifodalovchi mazmun ko‘proq ashula mavzusi 
uchun xosdir.  

Ashula to‘g‘ri usulda yaratiladi. Asosan, ashula cholg‘u-asboblari jo‘rligida ijro etilib, 
o‘ziga xos xususiyatlari va shaklini murakkabligi bilan og‘zaki professional va xususan folklor 
namunalariga yaqinroq. O‘zbekistonda mashhur va keng tarqalgan ashulalardan biri xalq so‘zi 
bilan aytiladigan “Tanovor”dir.  

Xalq orasida “Tanovor”ning bir necha variantlari mavjud. 1930-yilda Y.Rajabiy yozib 
olgan va nashr ettirgan.  

YALLA – lirik va hajviy mazmundagi qo‘shiqlar janri bo‘lib, asosan, raqs bilan ham 
hamohang ijro etiladi. Yalla unison xo‘r bilan yakkaxon ashulachi – yallachi tomonidan 
navbatma-navbat aytiladi. Xalq so‘zi va klassik shoirlarning she’rlari yalla tekstlarini tashkil va 
dutor jo‘rligida aytiladi. Yalla 2 xil bo‘ladi.  

Birinchisining kuyi nisbatan tor diapazonli bo‘lib, she’rdagi har bir band naqorat bilan 
boshlanib naqorat bilan tugaydi. (Qo‘shiq janriga o‘xshash), ikkinchisi esa keng diapazonli kuy 
rivojlanganligi bilan ajralib turadi (ashula janriga yaqin). “Yallavon”, xalq so‘zi, yalla janrining bir 
namunasiga kiradi (yakkaxon yallachi bilan xo‘r ijro etadi). Bu yalla YE.Ramanovskaya 
tomonidan 1931-yil Andijonda Lutfixon Sarimsoqova tomonidan yozib olingan va nashr 
ettirilgan.  

QO‘SHIQ VA LAPAR JANRLARI- bir-biriga yaqindir. Nisbatan kichik diapazonli kuydan 
iborat. Kuylar uchun ritmning ravonligi va aniqligi xarakterlidir. Qo‘shiqda har bir misradan so‘ng 
naqorat so‘zi va shuningdek, har bir she’r bandidan (yoki uning yarmidan) keyin keladigan 
naqoratlarni uchratish mumkin.  

Lapar raqsbop kuyga ega bo‘lib, ko‘pincha o‘yin va raqs bilan ijro etiladi (sozlar 
jo‘rligida). Laparni dialog shaklida ikki qo‘shiqchi – yigitlar va qizlar xalq ishqiy-lirik mazmunida 
ijro etiladi.  

“YOR-YOR” – to‘y-marosim qo‘shig‘i, xalq so‘zi, kelinni kuyovnikiga olib borayotgan 
vaqtda ayollar tomonidan ijro etiladi. “Yor-yor” larning mahalliy variantlari keng tarqalgan. 
Ushbu namuna ko‘p shaklli, tor diapazonli kuyi va oddiy intonatsion ritmik holati bilan ajralib 
turadi.  

Laparlarning musiqiy asoslari ko‘pgina belgilari bilan qo‘shiq uchun xosdir. Lapar aytish 
Farg‘ona, Toshkent, Xorazm, Chimkent va O‘sh viloyatlarida keng tarqalgan. Biz Farg‘ona, 
Toshkent va Xorazm laparlarini bir-biriga qiyos qilib, kuyning ta’sirchanligi va ijro uslubining 
o‘ziga xosligi bilan ajralib turish ahamiyati. Xorazm laparlarida xalq g‘oyalari aks etadi. Agar 
Farg‘ona vodiysida laparlar ijrosi ikki qo‘shiqchi tomonidan dialog shaklida dutor, doira jo‘rligida 
aytilsa, Xorazmda garmon, g‘ijjak, dutor,va,jo‘rligida yakka ijrochilar tomonidan ijro etiladi.  

Bunga respublika professional va xavaskor ansambllar repertuarlaridan mustaxkam 
o‘rin olgan va xalq orasida keng tarqalgan Xorazm laparlaridan “Xiva dudori”, “Qora ko‘zim”, 
“Dilbar”, “Galmadi-galmadi” kabilarni misol sifatida ko‘rsatish mumkin. 

Farg‘ona vodiysi laparlarining o‘ziga xos musiqiy ijro uslubi mavjud bo‘lib, bu uslub 
kuyning ohangdorligi, ritmik tuzilmaning ravonligi, cholg‘u asboblarining o‘ziga xos jo‘rovozligi, 
laparning dialog shaklida ijro etilish bilan belgilanadi. 

Xalq orasida keng tarqalgan Farg‘ona laparlaridan “Qora soch”, “Qilpillama”, “Bilakuzuk”, 
“Xilila yor” va boshqalarni misol sifatida ko‘rsatish mumkin. 
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A L L A: Alla qo‘shiq san’atining eng qadimiy turi bo‘lib, ijro uslubi bolalarni uxlatish, 
orom oldirish uchun ularni beshikka belab, belanchakka solib, tebratib, onalarning allalab 
kuylaydigan qo‘shiqlaridir. Qo‘shiqning bu turi ham cholg‘usiz mayin orom beruvchi ohang bilan 
kuylanadi. Tibbiyot olamining allomasi Abu Ali Ibn Sino o‘zining “Tib qonunlari” asarining birinchi 
kitobida shunday yozadi: “Bolaning mijozini kuchaytirmoq uchun unga ikki narsani qo‘llamoq 
kerak. Biri bolani sekin-sekin tebratish, ikkinchisi, uni uxlatish uchun odat bo‘lib qolgan musiqa 
va ashuladir”. Shu ikkisini qabul qilish miqdoriga qarab bolaning tanasi bilan badantarbiyaga va 
ruxi bilan musiqaga bo‘lgan iste’dodi hosil qilinadi.  

Allaning har bayti yoki har bandidan keyin “Alla, bolam, alla”, “Jonim bolam alla” 
misralari takrorlanadi.  

Tol ichida tanlab olgan, 
Tol chovkonim bolam, alla  
Gul ichinda iskab olgan, 
Guli rayxonim bolam, alla 
Yo‘lbarslarday yurakligim, 
Qoplonlarday bilakligim, alla 
Yaxshi-yomon kunimda, 
Menga juda kerakligim alla 
Qiz bolani “Shirin so‘zim”, “Jonu dilim”, “Quralay ko‘zim” kabi iboralarni qo‘shib allalaydi.  
Alla bolam, alla, 
Jonu dilim alla, 
Ipaklar bo‘lib eshilgan, 
Kelin bo‘lib qo‘shilgan. 
Alla, oppoq gavhar qizim, alla 
Ovunchog‘im, oy yulduzim, alla 
Men sening onang mushtipar, alla 
Sensan mening ikki ko‘zim alla. 
Xulosa qilib aytish kerakki, o'zbek xalqi o'z musiqasi bilan mashhurdir. Qo‘shiq – she'riy 

matnning dir yoki ikki baytni qamrab oluvchi katta bo'lmagan kuy bilan tuzilgan kuplet 
ashulasidir. Shu jumladan, qo'shiq turlari bilan bir qatorda kupletli tuzilgan ashulalar bo'lgan 
"lapar" hamda "yalla" sana'ti ham mavjud.  
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Muqimova Shaxnoza Buronovna 
 Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi,  

(Qarshi, O‘zbekiston) 
 

MUSIQA SAN’ATI - O’QUVCHI SHAXSINI MA’NAVIY KAMOLOTINI SHAKLLANTIRISH 
VOSITASIDIR 

 
Bugungi kunda ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarining vazifasi jamiyat uchun 

nafaqat bilimli, malakali mutaxassislarni, balki shu bilan birga ma’naviy va axloqiy barkamol 
avlodning tarbiyasi uchun mas’ul pedagog-murabbiylarni yetishtirishdan iboratdir. Bunday 
mas’uliyatli maqsadni amalga oshirishda madaniyat sohasidagi ta’lim muassasalarida 
o‘qitiladigan fanlarning o‘zi yetarli emas.  

O’quvchilarni har tomonlama yetuk ziyoli, madaniyatli va yuksak ma’naviyatli 
tarbiyachilar bo‘lib yetishishlari, ularni insoniyat yaratgan moddiy va ma’naviy boyliklardan, 
san’at asarlaridan iloji boricha keng bahramand bo‘lishlarini taqozo etadi.  

O‘tmishda yashab o‘tgan ulug‘ ajdodlarimiz Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu 
Ali Ibn Sino, Muhammad Muso Xorazmiy, Yusuf Xos Xojib, Mahmud Qoshg‘ariy, Ahmad 
Yugnakiy, Al Buxoriy, At Termiziy, Mirzo Ulug‘bek, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi 
allomalarning ilmiy va ma’naviy merosidan yoshlarni keng bahramand qilib borish, shuningdek 
yaqin o‘tmishda yashab ijod qilgan Abdulrauf Fitrat, Abdulhamid Cho‘lpon, Mahmudxo‘ja 
Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy kabilarning ta’lim-tarbiyaga oid asarlarini, ularda 
ilgari surilgan g‘oyalar, pedagogik fikr va qarashlarni zamonaviy ta’lim-tarbiya mazmuniga 
bog‘lash natijasida yaxshi samaraga erishish mumkin. 

Tarixiy va ilmiy manbalarni o‘rganish, tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki nomlari zikr etilgan 
buyuk siymolar o‘zlarining ilmiy va pedagogik qarashlarida shaxs kamolotida musiqa san’atining 
keng imkoniyatlarga ega ekanligini etirof etganlar, ko‘pchiligi esa bevosita musiqaga oid maxsus 
ilmiy tadqiqotlar olib borishgan, musiqa bilan shug‘illanib, uning nazariy, amaliy va tarbiyaviy 
asoslari to‘g‘risida ko‘plab risola va traktatlar yozganlar.  

Chunonchi, buyuk qomusiy olim Abu Nasr Farobiyning ilmiy merosi ro‘yxatida uning 
musiqa sohasiga oid bir qancha asarlarini ko‘ramiz. “ Musiqa haqida katta kitob”, “Ohanglar 
tasnifi haqida kitob”, “Musiqa haqida so‘z”, “Ohangga qo‘shimcha qilingan so‘z” kabi asarlar 
shular jumlasidandir. 

Bugungi o’quvchilar ertangi tarbiyachi-murabbiylardir. Shuning uchun ham 
ixtisoslashtirilgan ta’lim dargohlarda faoliyat ko‘rsatuvchi fan o‘qituvchilari o‘z sohasi bo‘yicha 
o’quvchilarga ta’lim-tarbiya berar ekan, tarbiyaning barcha qismlari qatori estetik tarbiyaga ham 
eng mas’uliyatli vazifa sifatida qarashlari kerak bo‘ladi. Zero, Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev haqli 
ravishda ta’kidlaganlaridek: “..musiqa – hech narsa bilan oʻlchab, solishtirib boʻlmaydigan 
beqiyos ilohiy taʼsir kuchiga ega, desak, ayni haqiqatni aytgan boʻlamiz”. 

Kuzatuvlarimizda shu narsa aniq bo‘ldiki, ixtisoslashtirilgan ta’lim dargohlarida 
o’quvchilarni estetik tarbiyalash borasida o‘ziga yarasha muammolar bilan birga keng 
imkoniyatlar ham mavjud. Ayniqsa, musiqa san’atiga doir to‘garaklar, badiiy ijodga qiziquvchi 
yoshlarni o‘z atrofiga uyushtirgan havaskorlik dastalari shular jumlasidandir. 
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Hozirgi kunda juda kam bo‘lsa-da, ta’lim dargohlarida ashula, raqs, milliy cholg‘u 
sozlarini o‘rganish, millliy cholg‘u, vakal cholg‘u dastalari, xor ijrochiligi, drama, raqs, 
maqomchilar ansambli kabi to‘garaklar faoliyat ko‘rsatayotgani shundan dalolat beradi.  

O’quvchilar o‘qishdan keyingi paytlarda ana shunday to‘garaklarga qatnashadilar. Bu 
jarayonda estetik tarbiya musiqa san’atining turli ko‘rinishlari bilan uyg‘unlashib, o’quvchi-
yoshlarning badiiy-estetik va o‘z o‘rnida g‘oyaviy, ma’naviy tarbiyasiga samarali ta’sirini 
o‘tkazadi. Bu hol mashg‘ulotlar jarayonida yanada samarali zohir bo‘ladi, fanlarni o‘zlashtirish, 
ularning o‘zaro aloqadorligini taminlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.  

Badiiy havaskorlik to‘garaklaridagi mashg‘ulotlar yoshlarni go‘zallikga, atrof va voqelikni 
estetik qonuniyatlar asosida tushunish, baholash, va ularga nisbatan xayrixohlik tuyg‘usini 
o‘stiradi. 

Bu o‘z navbatida estetik didlar bahsiga olib keladi. Bahs esa rivojlanishning o‘ziga 
yarasha qonunidir. 

Milliy nafosat va milliy axloq, milliy etika o‘zbek xalqining ma’naviy ravnaqida naqadar 
salmoqli o‘ringa ega bo‘lganligi bois, estetik va axloqiy tarbiya ham yoshlarning ma’naviy 
barkamol shaxs sifatida shakllanishlarida bebaho vositalardir. Shuning uchun ham oliy o‘quv 
yurtlarida badiiy havaskorlik to‘garaklariga munosabatni tubdan o‘zgartirish, ularda o’quvchi 
yoshlarni imkon qadar keng, kerak bo‘lsa ommaviy holda jalb qilish choralarini ko‘rish, musiqa 
va san’atning turli yo‘nalishlari bo‘yicha tizimli mashg‘ulotlar jarayonida ularning madaniy, 
ma’naviy va estetik kamolotini shakllantirish, bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda 
samarali pedagogik uslublardan foydalanib ish tutish lozim bo‘ladi. Bu o‘rinda bizning 
nazarimizda eng avvalo oliy pedagogik ta’lim tizimidagi badiiy havaskorlik to‘garaklari bilan 
madaniyat muassasalari taniqli xonandalar, sozandalar va bastakorlar bilan o‘zaro ijodiy 
aloqasini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq bo‘ladi. 

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev musiqa san’ati haqida yana shunday yozadilar: “Musiqa 
sanʼati madaniy fenomen sifatida yangi avlodni tarbiyalash va kamolga yetkazish borasida 
cheksiz imkoniyatlarga egadir”.  

Haqiqatdan ham hozirgi kunda san’at bilan, xususan musiqa san’ati bilan har kuni 
muloqotda bo‘lmaydigan kishini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bunda radio, televideniya va boshqa 
vositalarning benazir xizmati cheksizdir. Lekin, musiqani shunchaki tinglash bilan uni ma’lum 
tizimda rejalashtirilgan izchil mashg‘ulotlar jarayonida tinglab, ijro etib, u haqidagi kerakli 
ma’lumotlar (asar mavzusi, janri, g‘oyaviy badiiy mazmuni, ijro uslubi, an’analari, qanday holat, 
vaziyatlarda ijro etilishi, mualliflari, yaratilgan davri, badiiylik xususiyatlari, mohir ijrochilari va 
hokazo) bilan tanishib borish o‘rtasida juda katta farq bor.  

Musiqa inson ma’naviy dunyosiga, badiiy-estetik didi va ehtiyojlarini o‘sishiga bir xil 
bo‘lmasa-da ko‘tarinki ta’sir etadi. Ana shu ijobiy ta’sir to‘garak va dastalarning qatnashchilarida 
oddiy tinglovchilardagiga nisbatan bir necha barobar kuchliroq va samaraliroq kechadi. Chunki, 
to‘garak va dastalarning qatnashchilari ijodiy jarayonda faol ishtirok etadilar, badiiy obrazlar, 
musiqani ifodaviy xususiyatlari jozibasini ichki tuyg‘ulari bilan juda yaqin muloqot va 
munosabatda his etadilar. Ular bilan musiqaning badiiylik xususiyatlari, tarbiyaviy ahamiyatini 
anglash, badiiy emotsional tushunish borasida maxsus ishlar olib boriladi. Musiqa san’atining, 
xususan xalq musiqa merosining o’quvchilar ongi, irodasi, sezgisi, tafakkuri, hissiy, musiqiy 



«Current challenges of modern science» ISCIENCE.IN.UA 
Issue 8(74)  

 

49 
 

idrokiga ta’siri murakkab psixologik jarayon bo‘lib, buni o‘rganilayotgan yoki tinglanayotgan 
musiqa asarining kuyi, matni, ijroning badiiy mahorati bilan izohlash mumkin.   

Masalan, Alisher Navoiy g‘azali bilan “Ushshoq”ni kuyga solib aytiladigan “Qaro qo‘zim” 
asarini olib ko‘raylik. Ushbu ashulaning musiqasida ashula matnining chuqur lirik va g‘amginligi 
aks etadi. Bu ohangdor, hazin ifodali kuyda ko‘rinadi. Kuyning sokin, bir maromdagi ijrosi asta-
sekin kuchli hissiy hayajonlanish tomonga rivojlana boradi. Asar kuyida xalq musiqasining 
betakrorligi, shu bilan birga ashula matnining g‘oyaviy mazmuniga g‘oyat moyilligi namoyon 
bo‘lib, tinglovchini sehrlab oladi.  

She’riy asar sifatida ashulaning matni va ritmikasi kuyga tarkiban ravishda 
uyg‘unlashadi, kuyning badiiy bezalishi ham (nola, qochirim, milliy bo‘yoqlar) asarning estetik 
ahamiyati va ta’sirini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. 

Qo‘shiqning matni, g‘oyaviy mazmuni haqida mutaxassislarning tahliliy suhbatlari 
asarning estetik va tarbiyaviy qimmatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Badiiy havaskorlik 
to‘garaklarida mana shu jihatlar e’tiborga olinishi natijasida xalq qo‘shiq va kuylari, xususan, 
mumtoz va maqom namunalariga yoshlarda ongli munosabat, ularning mazmuni, mohiyati, 
badiiy qimmatini anglash, qadrlash shakllanadi. Shuning uchun ham musiqa san’atiga doir 
badiiy havaskorlik to‘garaklarida o’quvchi-yoshlarning musiqiy ijrochilik qobiliyatlari bilan birga 
musiqiy didi, estetik dunyoqarashi, tafakkuri, fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Bularning 
barchasi pedagogik muammo sifatida kompleks tarzda yo‘lga qo‘yilgandagina kutilgan natija 
beradi. 
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Otamurodov Maxtum Shodmonovich, Rajabov Voxid Fatillayevich 
Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchilari 

(Qarshi, O‘zbekiston) 
 

CHOLG‘U IJROCHILIGINI O‘RGANISHDA MUSTAQIL TA’LIM OLISHNING AHAMIYATI 
 
O‘quvchi o‘z o‘qituvchisining ko‘rsatma, topshiriq va fikrlariga ko‘rko‘rona ergashib 

bo‘ysunishi emas, balki biror masala yuzasidan o‘zining shaxsiy munosabatini ijro orqali bildira 
olishi kerak. Chunki, o‘qituvchi rahbarligida o‘tiladigan darsning ahamiyati katta, lekin bu ish 
o‘quvchining mustaqil ishlari muhimligini inkor etmaydi.  

O‘quvchi o‘zining mustaqil mashg‘ulotiga sarf bo‘layotgan vaqtini bekor o‘tkazmasligini 
o‘rganib borishimiz kerak. Buning uchun o‘quvchiga mustaqil mashg‘ulotni qanday tashkil qilish, 
nimalarga ko‘proq e’tibor berish kerakligini tushuntirishimiz lozim. Vaqtdan umumli va oqilona 
foydalanish mustaqil ishlash asosi prinsiplaridan biri bo‘lishi zarur. Ta’lim olishdagi asosiy 
prinsiplaridan yana biri mashg‘ulotning muntazamligidir.  

Biz, o‘quvchiga ijroni o‘rgatishimizning dastlabki davridan boshlab o‘quvchida 
muntazam mustaqil ishlashni ko‘nikmasini hosil qilishimiz zarur. Odatda, muntazamlikka 
erishish qiyin bo‘lsa ham, bunday mashg‘ulotlar asta-sekin odat tusiga kirib borishi maqsadga 
muvofiqdir. Ayrim o‘quvchilar uyga berilgan vazifani vaqtida tayyorlay olish hollarini ham 
uchratamiz. Buning sababi uning mustaqil ishlashida.  

Lekin ko‘p hollarda uy vazifasini o‘quvchi tomonidan tayyor qilinmaganligining asosiy 
sababi o‘quvchining darsga bo‘lgan yomon munosabati yoki dangasaligida emas, balki vazifani 
oxirigacha tushunib etmaganligi, musiqa asarini o‘rganishga qanday yondoshish kerakligini 
bilmaganligidadir. Shu sababli mustaqil ishlash uchun berilayotgan vazifa o‘quvchiga batafsil 
tushuntirilishi, o‘quvchining imkoniyatlarini hisobga olgan holda aniqlashtirilishi lozim.  

Ba’zi o‘quvchilar mustaqil mashg‘ulot paytida berilgan musiqa asarini boshidan 
oxirigacha ko‘p marotaba takrorlayveradilar. Bunda musiqa asarining ma’nosini va o‘ziga xos 
xususiyatlari to‘la va aniq tahlil qilinmaydi. Asar o‘quvchi oldida ijro etib bera olish uchungina 
yuzaki takrorlanadi. Mustaqil shug‘ullanishdagi mashg‘ulotlarning kamchiliklardan yana biri 
o‘quvchilar vazifani tayyorlash jarayonida o‘z ijrolarini nazorat qila olmasliklaridadir.  

Masalan, musiqa asarining matni yod olinishida biror nota noto‘g‘ri o‘rganiladi va buni 
o‘quvchining o‘zi sezmaydi. Yoki ma’lum bir ijro usuli noto‘g‘ri bajariladi va bu ham o‘quvchining 
nazaridan chetda qoladi. Bunday kamchilik dars paytida o‘qituvchi tomonidan bartaraf etiladi. 
Ijro paytida o‘zining harakatlari, tovushlarning to‘g‘riligini nazorat qilish ko‘nikmasi o‘quvchilarda 
o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi, balki reja ravishda olib borilgan mashg‘ulotlar evaziga erishiladi.  

O‘z-o‘zini nazorat qilishning ijrochi uchun ahamiyati juda katta u orqali ijrodagi 
kamchiliklarga barham berish mumkin.  

 Mustaqil mashg‘ulot qanday tuzilishi kerak va nimalardan iborat bo‘ladi? Yuqorida 
aytib o‘tganimizdek, mustaqil mashgulot uchun berilgan vazifa qanchalik aniq, konkret bo‘lsa, 
o‘quvchining vazifasi shuncha osonlashadi. Mustaqil mashg‘ulot qanday kechishidan qat’i 
nazar, uni ma’lum reja asosida olib borish yaxshi natija beradi.  

Quyida mutaqil mashg‘ulotlarning tahminiy tuzilishi va vaqtini keltiramiz:  
1. Gamma, uch tovushliklar va turli mashqlarni ijro etish 10-15 daqiqa.  
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2. Yangi berilgan vazifani o‘zlashtirish 15-20 daqiqa. 
3. Dam olish uchun 5 daqiqa.  
4. Oldin o‘rganilgan vazifalarni takrorlash 20-25 daqiqa.  
Keltirilgan vaqtlar me’yori taxminiy bo‘lib, uni belgilashda o‘quvchining individual 

imkoniyatlarini hisobga olgan holda vazifalar hajmining katta-kichikligiga qarab kamaytirish 
yoki, aksincha, ko‘paytirish mumkin. Mustaqil mashg‘ulot uchun keltirilgan taxminiy vaqtning 
jami 45-60 daqiqani tashkil etyapti.  

Bu bir qarashda kamdek ko‘rinishi mumkin. Ammo mashg‘ulotlar muntazam ravishda 
davom ettirilsa, ko‘zlangan natijaga bemalol erishish mumkin. Musiqa asarini yod olishni har bir 
sozanda qobiliyati va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshiradi. Bu borada hamma 
uchun yagona ko‘rsatma bo‘lishi qiyin. Ba’zi sozandalarda tekstni ko‘rib eslab qolish qobiliyati 
kuchliroq bo‘lsa, boshqalarida eshitib eslab qolish qobiliyati kuchli.  

Shu sababdan ham asarni yod olish ishida ularning metodlari turlicha bo‘ladi. Muhimi, 
musiqa asari qaysi bir metod bilan yod olinishidan qat’i nazar, u sozandaning yodida mustahkam 
o‘rnashib qolishidir. Hozirgi paytda o‘quv yurtlaridagi o‘zlashtiriladigan ma’lumotlar miqdorining 
ortib borishi, kam vaqt sarf qilib ko‘proq natijaga erishishni taqozo etadi.  

O‘quvchilarning mustaqil mashg‘ulotlari muvaffaqiyatli bo‘lishiga o‘qituvchi rahbarligida 
sinfdagi darsni shu mustaqil mashg‘ulotga yaqinlashtirib o‘tish yordam beradi. Bunda o‘quvchi 
barcha vazifalarni mustaqil bajaradi va o‘qituvchi kerak bo‘lgandagina o‘z ko‘rsatmalarini beradi. 
O‘qituvchining mustaqil mashguloti kunning qaysi vaqtiga mo‘ljallanishi kerak?  

Bunday mashgulot vaqtini belgilash o‘quvchining kun tartibiga bog‘liq. Agar o‘quv 
yurtidagi mashg‘ulotlar asosan kunning birinchi yarmida bo‘lsa, mustaqil mashg‘ulot kunning 
ikkinchi yarmida o‘tkaziladi. muhimi, mustaqil mashg‘ulot har kuni bir vaqtda o‘tkazilishi. Uy 
vazifasini bajarishning bir qator muhim tomonlari bo‘lib, bularni o‘quvchi esda tutishi zarur. 
Shulardan ba’zilarini ko‘rib chiqamiz: Musiqa asari o‘quvchi tomonidan avvalo to‘g‘ri 
tushunilishi, ya’ni asar mohiyati to‘gri ochilishi asosiy vazifa qilib qo‘yilishi kerak.  

Oldin aytib o‘tilganidek, asar ma’nosini to‘g‘ri tushunishda ijro uslublarining tanlashishi, 
belgilarga rioya qilish, applekaturaning to‘g‘ri qo‘yilishi kabi masalalar muhim ahamiyatga ega. 

O‘quvchining mustaqil mashg‘ulotlari paytida uning diqqat-e’tibori albatta biror konkret 
vazifani bajarishga qaratilishi kerak. Aks holda mashg‘ulot quruq ma’nosiz kechib, hech qanday 
natijaga erisha olmaslik mumkin. Ba’zi o‘quvchilar musiqa asarini o‘zlashtirish davrida nota 
tekstiga ko‘proq e’tibor berib, ijroning ifodali bo‘lishi kerakligini unutib qo‘yadilar.  

Shu kamchilikning oldini olish maqsadida o‘quvchilarning diqqat markazida doimo ijroni 
ifodali bajarish vazifasi turishi shart. Boshqacha aytganda, o‘quvchilar asar tekstini 
o‘zlashtirishga qancha kuch sarf qilishsa, ijroning ifodali chiqishiga ham shuncha e’tibor 
berishlari kerak. O‘quvchi biror xatoga yo‘l qo‘ygan paytda, shu bo‘lakni vazmin tezlikda diqqat 
bilan qayta takrorlashi kerak. Shunda yo‘l qo‘yilgan xatoning sababini to‘g‘ri aniqlab, shu xatoga 
boshqa yo‘l qo‘ymaslik choralarini ko‘radi. O‘quvchilar ijrosidagi xatolar ham bir-biridan farq 
qiladi. 

Ayrim holatlarning qaytarilishi o‘quvchilarda odat tusiga kirib, asarning ma’lum qismida 
hatto deyarli har safar takrorlanaveradi. Bunga sabab noto‘g‘ri tanlangan applikatura, ijro usuli 
yoki boshqa bir kamchilik bo‘lishi mumkin. Bunday xatolarning kelib chiqish sababini to‘g‘ri 
aniqlash uni bartaraf etishning garovidir.  
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Xatolar tasodifiy xarakterga ega bo‘lsa ham, ularga yo‘l qo‘ymaslik lozim. Xatolar qanday 
bo‘lishidan qat’iy nazar o‘quvchi o‘zining mustaqil mashg‘uloti paytida ularni bartaraf etish 
choralarini topishni o‘zining asosiy maqsadlaridan biri qilib qo‘yishi kerak.  

Cholg‘u ijrosi bilan shug‘ullanish natijasida o‘quvchi ham aqliy, ham jismoniy charchashi 
sababli uning dam olishiga bir oz vaqt ajratilishi kerak. Aks holda ijroning sifati yomonlashib, 
xato va kamchiliklarga yo‘l qo‘yilishi mumkin. 
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Анотація. В статті порушене питання значення використання сучасних 
інформаційних технологій в підготовці конкурентоспроможного фахівця в галузі фізичної 
культури і спорту. 
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In today’s world, one of the most necessary conditions for the successful education of 

the younger generation and further productive professional activity is the use of innovations. 
In the conditions of progressive changes in society, innovation is a vector aimed at all spheres 
of life, including education, sports and physical culture. In the system of training a future 
professional in society, there is a growing need for qualified specialists who possess a rich 
arsenal of informatization tools and methods [1, 2]. It is impossible to imagine a sought-after 
and competitive specialist in physical culture and sports without good knowledge in the field of 
computer, video and audio technology. 

Ukrainian pedagogical science has a considerable collection of scientific and 
methodological works devoted to the use of information technologies in the educational 
process, in particular: problems of the use of information technologies in the educational 
process were considered in the works of H. Haiduchka, P. Sikorskyi, S. Honcharenko,  
O. Kabardin; the application of information and communication technologies in the field of 
physical culture and sports was studied by V. Vyshnevetska, S. Ermakov, L. Ivashchenko,  
E. Karabanov, S. Kanishevskyi, O. Kotova, Yu. Chovnyuk, V. Kramskikh, N. Naumova, I. Oghirko, 
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E. Pyrogova, N. Strashko, R. Raevsky, O. Tymoshenko, O. Skali, L. Sushchenko, V. Shandrygos, 
O. Shinkaruk. 

Today, the use of new information technologies is growing significantly, so 
informatization as an important driving force in the field of sports and physical education is a 
completely logical phenomenon. It is very important for physical culture and sports specialists 
to be able to freely navigate in huge information flows, to be able to use the necessary 
information with the help of computers and other means of information technology [3]. 

The leading directions in the use of information technologies in sports and physical 
culture are the training of students of the faculties of physical education in the conditions of 
the information society in order to increase the educational and educational level and the 
training process, and for the successful implementation of the social order for specialists in this 
area. Today, it is impossible to imagine the work of teachers at a higher education institution 
without the inclusion of an informational component in the teaching process. Thanks to access 
to telecommunications networks, teachers have the opportunity not only to improve their 
professional competences, but also have a unique opportunity to communicate with their 
colleagues around the world for professional communication with the purpose of improving 
their qualifications, and for sharing experience, and also for the opportunity to conduct joint 
scientific research and educational and methodical work, etc. [4, 10]. 

Modern information technologies allow higher education teachers to strengthen the 
intellectual capabilities of students, increase the quality of education, including 
individualization in the education process, and qualitatively change the organizational forms, 
methods and content of education in physical education. This contributes to increasing the 
cognitive activity of students and the formation of interest in the material they are studying. 
The use of information technologies frees teachers from the presentation of that part of the 
educational material, which can be given to students for independent processing in the form of 
various types of independent activities. The teacher guides students to the development of their 
intellectual potential, directs them to experimental and research activities, and to the formation 
of the ability to independently acquire knowledge, helps them to carry out informational, 
educational and cognitive activities [4, 6]. In this aspect, the possibility of using information 
technologies in the format of the principles of diagnosis, testing and control of students' 
knowledge should be considered important. This, in turn, provides additional opportunities for 
the design of the educational environment, in order to support and guide the development of 
the student's personality, to reveal the limits of creative search and the organization of joint 
work of the teacher and students for the development and appropriate selection of the best 
options for educational programs, where according to the results of the indicators, the teacher 
will issue appropriate new tasks and recommendations [7]. 

In the modern labor market, a young specialist needs constant work to improve his 
qualifications, keep up with the times, and update his professional knowledge. Only those 
specialists are ready for such a search, who are able to obtain important and new information, 
are creative in their professional activities, and are able to effectively use the obtained 
information in their activities [9]. 

The opinion is correct, O.V. Tymoshenko and Zh. G. Dyomina, that in the field of physical 
education, informatization can be aimed at achieving such priority goals as the training of future 
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specialists in the field of physical culture and sports for further worthy professional activity in 
the modern conditions of informatization of our society, and the use of a platform of 
communication and information technologies with with the aim of increasing the level of 
preparation of specialists by improving training technology. To date, many universities in the 
country are optimizing the educational process in physical education. Automated information 
processing systems and special programs are used, with the help of which it is possible to plan 
and, accordingly, control the psychophysical condition of students, their physical fitness, as 
well as their motor activity. In recent years, the possibilities of using modern information 
technologies in the education of students and the professional activities of young specialists 
have found new and very large scales: from the organization of distance learning, the creation 
of databases and their use, to the intellectual form of the pedagogical process and modeling of 
computer competitions [8]. All this creates ideal conditions for the integral implementation of 
the need for training both specialists in the field of sports and physical culture, and athletes, as 
the use of these information technologies allows to approach the solution of these tasks more 
efficiently and qualitatively. 

In this regard, in the conditions of modernization of education, the task of forming a 
competitive graduate cannot be achieved without relying on innovative and information and 
communication technologies. 

The priority of the development of education in the field of physical culture and sports 
is the introduction of modern information and communication technologies, which ensure the 
further improvement of the educational process, the preparation of the young generation for 
life in the information society. In particular, the complex application of new educational 
information technologies at the current stage is the main condition for educating young people 
who are able to orient themselves in changing circumstances, act adequately in the 
environment, analyze problematic situations that arise, and find rational means of orientation 
in them. The focus of training on the use of information and computer technologies as a highly 
effective method of training not only ensures an increase in the level of professional training of 
future specialists in physical culture and sports, but also significantly affects their motivational 
sphere, causing the formation of priority professional and educational motivations for training, 
which ensure the success of mastering professional knowledge and skills. In this regard, the use 
of the latest information and communication technologies of education should be considered 
as the most important component of the fundamental training of a qualified specialist in 
physical culture and sports 

Therefore, a significant place in the requirements for the professional training of future 
specialists in physical culture and sports is occupied by the presence of relevant knowledge and 
skills in the use of modern information technologies. Therefore, the necessity of informatization 
of professional education as a necessary condition for the new quality of professional training 
of competitive specialists acquires special significance and relevance. 
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MAKTAB GEOMETRIYA KURSINING AKSIOMATIK TUZILISHI 
 
Rezyume. Maqolada maktab geometriya kursining aksiomatik tuzilishi haqida 

ma’lumot berilgan. 
Kalit so`zlar: geometriya, aksioma, teorema, ta’rif, isbot.  
 
Bizga ma’lumki, geometriya fani aksiomalar sistemasi asosida qurilgandir. Geometriya 

fanining mantiqiy asosda qurilishini yaratish uchun aksiomalarning bo`lishligi haqida fikr 
Gretsiyada bundan ming yil avval paydo bo`lgan edi. XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida 
geometriya fanining turli bo`limlarida aksiomalar chuqur o`rganildi va rivojlantirildi.  

Geometriya kursidagi aksiomalar sistemasi asosan quyidagi uchta talabga javob berishi 
kerak: 1. Aksioma sistemasi ziddiyatsiz bo`lishi kerak. Bu degan so`z, biror aksiomadan 
chiqarilgan natija shu aksioma yordamida hosil qilingan boshqa natijaga yoki boshqa 
aksiomadan chiqarilgan xulosaga zid kelmasligi kerak. 2. Aksiomalar sistemasi mustaqil bo`lishi 
kerak, ya’ni hech bir aksioma ikkinchi bir aksiomadan kelib chiqadigan bo`lmasligi kerak.  
3. Aksiomalar sistemasi shu fanga oid istalgan bir yangi tushunchani isbot etish uchun etarli 
bo`lishi kerak, ya’ni biror matematik jumlani isbotlashda hech qachon o`z-o`zidan tushunilishiga 
yoki tajribaga tayanilmaydi, bu matematik jumla boshqa teoremalar bilan, oxirida aksiomalar 
bilan asoslanishi kerak bo`ladi.  

Maktab geometriya kursida quyidagi aksiomalar sistemasi mavjud.  
1. Tegishlilik aksiomasi: a) har qanday to`g`ri chiziq nuqtalar to`plamidan iboratdir;  
b) har qanday ikki nuqtadan bitta va faqat bitta to`g`ri chiziq o`tkazish mumkin; c) har 

qanday to`g`ri chiziqni olmaylik, shu to`g`ri chiziqqa tegishli bo`lgan va tegishli bo`lmagan 
nuqtalar mavjud. 2. Masofa aksiomasi: a) har bir kesmaning uzunligi shu kesmaning har qanday 
nuqtasi ajratgan masofalar uzunliklarining yig`indisiga teng: b) A nuqtadan B nuqtagacha 
bo`lgan masofa B nuqtadan A nuqtagacha bo`lgan masofaga teng: |AB| = |BA|. b) Ixtiyoriy uchta 
A, B, Cnuqta uchun A dan C gacha bo`lgan masofa A dan B gacha va B dan C gacha bo`lgan 
masofalar yig`indisidan katta emas: |AC|=|AB|+|BC| 3. Tartib aksiomasi: a) To`g`ri chiziqdagi 
uchta nuqtadan bittasi va faqat bittasi qolgan ikkitasi orasida yotadi. b) To`g`ri chiziq tekislikni 
ikki yarim tekislikka ajratadi. 4. Harakat aksiomasi: a) Agar |AB| masofa musbat bo`lib, u |A1B1| 
masofaga teng bo`lsa, A nuqtani A1 nuqtaga va B nuqtani B1 nuqtaga akslantiruvchi faqat ikkita 
siljitish mumkin. 5. Paralellik aksiomasi: Berilgan nuqtadan to`g`ri chiziqqa bitta va faqat bitta 
parallel to`g`ri chiziq o`tkazish mumkin.  

Teorema, uning turlari va ularni isbotlash metodlari 
Teorema so`zi grekcha so`z bo`lib, uning lug`aviy ma’nosi “qarab chiqaman” yoki “o`ylab 

ko`raman” demakdir, shuning uchun ham maktab matematika kursida teoremaga quyidagicha 
ta’rif berilgan: Isbotlashni talab etadigan matematik hukm teorema deyiladi.  
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Maktab matematika kursida teoremalarning quyidagi turlari mavjuddir: 1. To`g`ri 
teorema, 2. Teskari teorema, 3. To`g`ri teoremaga qarama-qarshi teorema, 4. Teskari teoremaga 
qarama-qarshi teorema.  

Maktab geometriya kursida shunday teoremalar borki, ularning shartidan xulosasining 
to`g`riligi va aksincha, xulosasidan shartining to`g`riligi kelib chiqadi.  

Endi to`g`ri va teskari teoremalarning berilishi hamda ularni isbotlash uslubiyatini ko`rib 
chiqaylik.  

To`g`ri teorema: "Agar uchburchakning biror tomoni katta bo`lsa, u holda ana shu katta 
tomon qarshisida katta burchak yotadi".  

Teskari teorema: "Agar uchburchakning biror burchagi katta bo`lsa, u holda ana shu 
katta burchak qarshisida katta tomon yotadi".  

Isbotlash - deduktiv xulosa chiqarish zanjiri, demakdir.  
Har qanday isbotlash jarayoni quyidagi uch qismni o`z ichiga oladi: 1. Teoremaning 

bayoni - isbot talab etiladigan holat. 2. Argumentlar - teoremani isbotlash jarayonida ishlatilgan 
matematik hukmlar. 3. Isbotlash - deduktiv xulosa chiqarish orqali teorema xulosasida topish 
talab qilingan noma’lumni uning shartlari hamda avvaldan ma’lum bo`lgan argumentlardan 
foydalanib keltirib chiqarish.  

Teoremani isbotlashga kirish va uni isbotlash jarayonida o`qituvchi yordamida 
o`quvchilar quyidagi mantiqiy ketma-ketlikka ega bo`lgan bosqichlarni bajarishlari kerak:  
1) Teoremaning sharti va uning xulosasi nimadan iborat ekanligini to`la tushunib olishlari kerak. 
2) Ana shu teoremani shart va xulosasida qatnashayotgan har bir matematik tushunchaning 
ma’nosini bilishlari kerak. 3) Teoremaning shart va xulosa qismlarini matematik simvollar orqali 
ifodalashlari kerak. 4) Teoremaning shartida qatnashayotgan ma’lum parametrlar teorema 
xulosasidagi noma’lumni aniqlay oladimi yoki yo`qmi bilishlari kerak. 5) Teoremani isbotlash 
jarayonida teoremadagi shartlardan teorema xulosasining to`g`riligini ko`rsatuvchi natijalar 
keltirib chiqarishi kerak. 6) Teoremani isbotlash jarayonidagi mantiqiy mulohazalarda 
teoremaning shartidan to`la foydalanishlari kerak. 7) Teorema isbot qilib bo`lingach, isbotlashda 
qo`llanilgan metodni ko`zdan kechirish va imkoni bo`lsa, isbotlashning boshqa usullarini qidirib 
topish kerak.  

Maktab matematika kursidagi teoremalarni isbotlash ikki usulda amalga oshiriladi.  
1) Bevosita isbotlash usuli (to`g`ri isbotlash usuli); 2) Bilvosita isbotlash usuli (teskarisidan faraz 
qilish usuli);  

Bevosita isbotlash usuli jarayonida teoremaning shartida qatnashayotgan ma’lum va 
parametrlardan hamda avvaldan ma’lum bo`lgan aksioma, ta’rif va teoremalardan foydalangan 
holda mantiqiy mulohaza yuritib, teorema xulosasida talab qilingan noma’lumlarni topiladi. 
Teoremalarni bunday isbotlash anliz va sintez orqali amalga oshiriladi. Bilvosita isbotlash usuli 
(teskaridan faraz qilish orqali isbotlash usuli). Teoremaning xulosasidagi no`malumlarni topish 
unga zid bo`lgan jumlani inkor qilish orqali amalga oshirilgan bo`lsa, uni bilvosita isbotlash usuli 
deyiladi.  

 

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR: 
1. Афонина С. И. Математика ва гўзаллик — Тошкент: «Ўқитувчи», 1987.  
2. Имомова Ш.М., Фаттоева Г.Ш. Методика преподавания темы квадратных уравнений// 

УЧЕНЫЙ XXI BEKA. №1 (48), 2019. С. 29   



«Current challenges of modern science» ISCIENCE.IN.UA 
Issue 8(74)  

 

59 
 

SECTION: PHYSICAL CULTURE 
 
УДК 37.037-054.8 

Abdullayev Altai, Rebar Inessa 
Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University 

 (Melitopol, Ukraine) 
 

PROBLEMS OF FORMING A STUDENT’S PERSONAL PHYSICAL CULTURE 
 
Abstract. Physical culture and sports represent an independent type of human activity, 

the importance of which in the development of society is quite high - regular physical culture 
and sports can influence the development of social relations and the formation and 
development of a student's personality. The specificity of the activity of the physical culture 
teacher, the subject of pedagogical activity, is related to the peculiarities of the object of 
activity, the students. Physical education of the youth of Ukraine is an important component 
of humanitarian education, aimed at forming their physical and moral health, improving 
physical and mental preparation for leading an active life, preparing for future professional 
activities. The main criterion for the effectiveness of physical education of a student of a higher 
educational institution is: knowledge and observance of the basics of a healthy lifestyle, 
formation of skills for daily physical exercises in various rational forms, systematic physical 
training with a health or sports orientation. 

Keywords: physical culture, physical education, institution of higher education, 
student's personal physical culture, physical education teacher. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА 

 
Анотація. Фізична культура і спорт представляють собою самостійний вид 

людської діяльності, значення якого в розвитку суспільства достатньо високе – регулярні 
заняття фізичною культурою і спортом здатні впливати на розвиток суспільних відносин 
й формування й розвиток особистості студента. Специфіка діяльності педагога фізичної 
культури, суб’єкта педагогічної діяльності, пов’язана з особливостями об’єкту діяльності, 
студентами. Фізичне виховання молоді України є важливим компонентом гуманітарного 
виховання, спрямоване на формування у них фізичного та морального здоров’я, 
удосконалення фізичної і психічної підготовки до ведення активного життя, підготовки до 
майбутньої професійної діяльності. Головним критерієм ефективності фізичного 
виховання студента вищого навчального закладу є: знання і дотримання основ здорового 
способу життя, формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у 



ISCIENCE.IN.UA «Current challenges of modern science»  
Issue 8(74)  

 

60 
 

різноманітних раціональних формах, систематичні фізичні тренування з оздоровчою або 
спортивною спрямованістю.. 

Ключові слова: фізична культура, фізичне виховання, заклад вищої освіти, 
особиста фізична культура студента, викладач фізичного виховання. 

 
At the current stage of the country's development, in conditions of qualitative 

transformation of all aspects of social life, the requirements for the physical fitness of our youth 
and fellow citizens, necessary for their successful work, are increasing. The restructuring of 
higher education in Ukraine set the higher school the task of fundamental and comprehensive 
improvement of professional training and physical education of future specialists. In the new 
conditions, the social significance of physical education in the formation of a harmoniously 
developed person of a university graduate with a high degree of readiness for socio-professional 
activity increases. Therefore, there is no doubt about the relevance of conducting a multifaceted 
study of the educational functions of physical culture and sports among Ukrainian student 
youth [1, p. 138]. 

The practice of physical education of students of higher education institutions that 
existed until the 90s of the last century led to a paradoxical gap between the values 
accumulated by humanity in the field of physical culture and the level of personal physical 
culture of an individual student. Students of non-physical education higher education 
institutions usually do not have a clear enough orientation in the goals and tasks of physical 
education, in the content of the basic categories: «physical culture», «physical education», 
«sport of higher achievements», «motor recreation». Questions revealing the importance of a 
healthy lifestyle, adequate physical activity as prerequisites for health, and active creative 
professional longevity represent significant difficulties for their understanding. Therefore, it is 
not surprising that students rate health as some abstract category. Insufficient awareness of 
students in these matters determines the distortion of their needs in the field of physical culture. 
The resulting vector of these needs is prone to a strong influence of fashion on one or another 
form of motor activity, which leads to discrete, unsystematic classes: today it’s aerobics, 
tomorrow it's shaping. Obviously, the incompetence of the individual in the field of physical 
culture contributes to such an unjustifiably wide integration of fashionable foreign forms and 
sports and applied traditions, which are not characteristic of Ukrainian culture. Thus, the trend 
of contrasting Western and Eastern traditions in the physical culture of students has emerged, 
which is a negative factor that reduces the integrity of physical education in higher education 
institutions [2, 3]. 

The formation of adequate needs of students in the field of physical culture is one of 
the main aspects of physical education, as they determine the structure of motor activity. One 
of the most important steps in this complex macrostructural process is to increase the 
educational aspect of physical education. Purposeful mastering by students of a complex 
system of knowledge accumulated in the field of physical culture will undoubtedly help to form 
their adequate needs in motor activity and increase the level of personal physical culture. A 
decisive role in this process is played by the personality of the physical education teacher, his 
professional competence, the level of development of his personal professionally significant 
abilities [4, 5]. 
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Increasing the effectiveness of physical education in institutions of higher education is 
carried out through the implementation of complex target programs that ensure the solution of 
general pedagogical tasks of physical education: educational, educational and health [3]. 

Their solutions are based on the humane concept of a healthy lifestyle, high 
professional efficiency, and active longevity. Obviously, the solution of these global issues in 
physical education classes goes beyond the scope of a purely applied problem and becomes a 
number of common human problems. Undoubtedly, the main vector of students' personal 
physical culture is their health. In a broad sense, we consider health not as an abstract category, 
but as an absolute vital value, the basis of self-realization of creative potential, highly effective 
professional activity, and optimal human reproduction [6, 7]. 

Physical education helps to form a student's personality, prepare him for professional 
activities, lay down in him the basic principles of self-education, form a system of knowledge on 
physical culture, stimulate young people to lead a healthy lifestyle, and promote the 
comprehensive development of the body. However, as a result of the underestimation of the 
role of physical culture and sports in higher education institutions, the physical condition of 
most students causes concern and worsens every year. Therefore, the strategic goal of physical 
education of student youth should be the formation of their physical, moral and mental health, 
the perceived need for physical improvement and development [8]. 

The impact of physical education and sports on the formation of a student’s personality 
is of great social importance, because modern living conditions (both at work and in everyday 
life) lead to an inevitable decrease in human motor activity – decreased motor activity, in turn, 
leads to a decrease training of the body, which affects the reduction of mental and physical 
capacity. Using the main means of physical education, such as physical exercises, natural forces 
of nature, hygienic factors, a physical education teacher forms the necessary skills and abilities, 
develops professionally significant qualities, contributes to the morpho-functional improvement 
of the body, cultivates a stable interest and need for systematic physical education, attracts to 
the acquisition of a special system of knowledge and its use in social practice and the student's 
everyday life. In the process of systematic classes, moral, mental, labor and aesthetic education 
of the student's personality takes place. Practical teaching experience shows that students 
included in systematic physical education classes, who are highly active in them, develop a 
certain stereotype of the daily routine, develop socially oriented attitudes and have a higher 
vitality. They are more communicative, express their willingness to cooperate, appreciate public 
recognition, and adequately respond to criticism directed at them. Responsibility, a sense of 
duty, conscientiousness, and composure are characteristic of this category of students to a 
greater extent. They interact more successfully in work that requires systematic tension of the 
body, they are more easily given effective self-control. All this indicates a thorough positive 
influence of regular physical activity during classes on the personality of students [9, p. 40;  
10, pp. 108-109]. 
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Анотація. Впровадження черлідингу в систему фізичного виховання студенток 

педагогічних закладів вищої освіти дасть можливість у комплексі вирішити низку 
оздоровчих, виховних, соціальних та розвивальних завдань – підвищити рухову 
активність, забезпечити розвиток витривалості, покращити гнучкість, швидкість, також 
удосконалити координацію організму. Крім того, черлідинг виховує толерантність, 
комунікабельність, високоморальну етичну поведінку, а також підтримує інтерес до 
здорового способу життя. 

Ключові слова: черлідинг, фізичне виховання, педагогічний заклад вищої освіти, 
рухові навички, фізичні якості. 
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CHEERLEADING IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF FEMALE STUDENTS 

 OF PEDAGOGICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
 
Abstract. The introduction of cheerleading into the system of physical education of 

female students of pedagogical institutions of higher education will provide an opportunity to 
solve a number of recreational, educational, social and developmental tasks in a complex - to 
increase motor activity, ensure the development of endurance, improve flexibility, speed, and 
also improve the coordination of the body. In addition, cheerleading fosters tolerance, 
sociability, high moral and ethical behavior, and also supports interest in a healthy lifestyle. 

Key words: cheerleading, physical education, pedagogical institution of higher 
education, motor skills, physical qualities. 

 
Одним із найбільш вагомих факторів у погіршенні загального здоров’я та фізичної 

підготовленості серед молоді є відчутний недолік фізичної активності. Зниження рівня 
інтересу та мотивації до занять фізичною культурою та спортом пов’язується з 
підвищенням обсягу навчального навантаження при переході до етапу здобуття вищої 
освіти [1, с. 30-33]. Передбачених навчальними планами годин фізичного навантаження 
об’єктивно недостатньо для збереження та розвитку фізичного здоров’я студентів 
протягом усього періоду навчання у педагогічних закладах вищої освіти. Тому актуальним 
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є завдання підвищення рівня фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти  
(ЗВО) [2]. 

З метою вирішення завдань підвищення адаптованості до трудової, навчальної та 
професійної діяльності велику значимість має організація та вибір таких форм фізичної 
активності, які сприяли б не тільки підвищенню витривалості та інших фізичних якостей, а 
й удосконалювали б рівень рухових навичок, координації, сенситивної сфери, 
позитивного. самосприйняття, творчу активність, почуття ритму, пам’яті, уваги. Особливу 
значимість має розвиток зазначених якостей для жіночого організму під час підготовки до 
виконання репродуктивних функцій та дітей. Традиційні форми методики проведення 
занять фізичною культурою, першочергові вимоги до виконання нормативів у програмі 
вищої школи не сприяють достатньому рівню мотивації, знижують інтерес, формують 
негативне ставлення до занять фізичною культурою у ЗВО [1, с. 30-33]. 

Фізичне виховання у педагогічному закладі вищої освіти має цільову педагогічну 
спрямованість формування фізичної культури особистості. Підвищення мотивації до 
занять фізичною культурою залежить від застосування нових нетрадиційних видів рухової 
активності. Сучасний етап розвитку сфери рекреації та оздоровчої фізичної культури 
характеризується тенденцією активного розширення засобів інноваційних фітнес-
технологій. Сучасні фітнес-програми забезпечують гармонійне поєднання цілого ряду 
сприятливих показників здоров’я та фізичної підготовленості. Особливий пріоритет і 
перспективу має черлідинг – це молодий вид рухової активності, який поєднує гімнастику, 
акробатику, аеробіку, сучасний танець, елементи балету, пантоміми, бойових мистецтв, 
елементи мюзиклу [3, с. 93]. 

Черлідинг – чудовий засіб естетичного розвитку та морального виховання, 
успішного вдосконалення майстерності, точності та узгодженості рухів, гучного 
голосового супроводу, що підвищує ефект виступу, здатного підкорити глядача будь-якого 
віку. Успішна підготовка учасників групи неможлива без належного рівня фізичної 
підготовленості та сформування ціннісної мотиваційної сфери. 

Тому, в даний час, для підвищення якості в організації навчального процесу в 
педагогічному закладі вищої освіти, постає актуальне питання впровадження засобів 
черлідингу в систему занять фізичним вихованням дівчат-студенток з метою покращення 
їхнього здоров’я, підвищення стану їхньої фізичної підготовленості та зростання інтересу 
до занять фізичною культурою та спортом [4, с. 76-78].  

Аналіз науково-педагогічної літератури [3-9] дозволив визначити такі основні 
завданнями впровадження занять чирлідингом у вищій школі: 

− розвиток просторових, ритмічних, координаційних, орієнтаційних здібностей 
студентів; 

− формування базових навичок та уявлень у галузі фізичної та естетичної культури 
особистості, їх значення у житті кожної людини, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я; 

− формування та розвиток життєвих умінь та навичок, рухового досвіду, вправ 
загального танцювального та технічного спрямування; 

− формування навичок спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності; 
− розвиток психологічних якостей та властивостей особистості: волі, моральності, 

стійкості тощо; 
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− виховання свідомості у веденні здорового способу життя, усвідомлення 
важливості регулярної фізичної активності у праці, в активному відпочинку, тренуваннях; 

− забезпечення релаксації, відпочинку та розслаблення після монотонної 
розумової роботи, зміцнення м’язового корсету, розвиток творчої діяльності, навичок 
командної роботи та ін. 

Для реалізації поставлених завдань необхідно, щоб організація занять 
чирлідингом у закладі вищої освіти складалася з теоретичної та практичної частин [5]. 
Курс чирлідінгу включає елементи хореографії, акробатики, гімнастики та танців. Для 
організації занять використовується ритмічна музика, самі заняття проводяться у 
спортивній залі, дотримуються норм та вимог правил техніки безпеки та гігієни 

Завданням закладу вищої освіти є створення такої системи навчання, яка поряд з 
теоретичною та практичною підготовкою за спеціальністю, що збереже оптимальний стан 
здоров’я майбутнім фахівцям, їхню високу працездатність. 

Результатом організації занять з фізичного виховання в установі вищої освіти за 
програмою чирлідингу мають виступати розвиток якостей організованості, толерантності, 
цілеспрямованості, допитливості, комунікабельності, артистичності, дружелюбності та 
організаторських здібностей, а також стійкого інтересу до здорового способу життя. 
Організовані на високому емоційному рівні заняття значно підвищать рівень мотивації 
студентів до занять фізичною культурою. Це надалі позитивно позначиться на фізичному 
розвитку студенток, їх рухової підготовленості та особистісних якостях, функціональних 
можливостей організму, рухових здібностей та формування різноманітних рухових 
навичок. Черлідинг чудово підходить для розвитку координації, сили, гнучкості, швидкості 
та витривалості. Зростаючу популярність у світі цього виду фізкультурної діяльності можна 
пояснити його доступністю, видовищністю, емоційністю, позитивним впливом на рухові, 
психічні та вольові якості молодого організму студентки. Активні заняття черлідингом 
сприяють підвищенню загальної працездатності студенток, покращенню стану їх здоров’я, 
адаптації до умов навчання у закладі вищої освіти, формуванню навичок спілкування у 
колективній спортивній діяльності. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяють стверджувати про високу 
ефективність використання засобів черлідингу у системі фізичного виховання студенток 
педагогічних закладів вищої освіти. Підвищення рівня фізичної підготовленості студенток, 
покращення їхнього фізичного здоров’я та загального функціонального стану підтверджує 
необхідність проведення занять такої спрямованості. Це доводить, що заняття 
черлідингом не тільки цікаві для студенток, але й позитивно впливають на їх 
психофізичний стан, рівень підготовленості до майбутньої професійної діяльності. 
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ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ АДВОКАТА 

 
Анотація. Професійна деформація адвокатів проявляється у виникненні 

специфічних психологічних властивостей особистості, які негативно впливають на 
виконання професійних обов'язків і в особистій сфері. Професійна деформація може стати 
серйозною перешкодою для досягнення адвокатом професіоналізму. 

Ключові слова: професійна деформація адвокатів, професійна діяльність, 
правовий нігілізм, емоційна холодність, зниження рівня культури спілкування, формалізм. 

 
The lawyer’s profession belongs to the group of «person-person» connected closely with 

people, and some of them differ in antisocial behavior. Therefore, lawyers, along with other 
professionals, are also subject to professional deformation. 

The professional deformation of lawyers manifests itself in the origin of the specific 
psychological characteristics of the personality, which affect negatively the implementation of 
professional duties and in the personal sphere. Professional deformation can become the 
serious obstacle on the way of achievement of professionalism by the lawyer. 

Conventionally, the manifestations can be distinguished in the professional 
deformation of a lawyer, which can be common to legal professions, and those that are the 
specific and are found precisely in representatives of the legal profession. 

In this regard, the well-known domestic researchers O.M. Bandurka, S.P. Bocharova and 
E.V. Zemlianska have rightly emphasized that crises of professional development can be 
initiated by a lawyer's dissatisfaction with the different aspects of his work, decrease of working 
capacity, deterioration of health, professional tiredness, etc. [1, p. 240]. 



ISCIENCE.IN.UA «Current challenges of modern science»  
Issue 8(74)  

 

68 
 

O.V. Synieokyi has identified the main determinants of a lawyer's professional 
deformation in his research:  

1) factors determined with the specifics of the professional activity;  
2) factors of personal property;  
3) socio-psychological factors [2, 3, 4]. 
The following number of deformations appearing in lawyers as in representatives of 

legal professions can be included: 
1. Legal nihilism. Nihilism is the negation of generally accepted values: ideals, moral 

norms, culture, forms of social life. The legal nihilism of lawyers manifests itself in disrespectful 
attitude towards the law and it pushes them towards the solution of the client's problems not 
on the legal level. Legal nihilism is characteristic of representatives of other legal specialties, for 
example, investigators, operatives, etc. This professional deformation can manifest itself in 
everyday communication as the negation of any ideals, moral norms, rules of behavior in the 
society. 

2. Emotional coldness, cynicism, reaching up to the point of indifference to the fate of 
the client. Most often, the person deals with lawyers (investigators, lawyers, etc.) when he is in 
the difficult life situation and in the negative emotional state. He feels anxiety, fear, depression, 
he can be overexcited or, on the contrary, inhibited, he can cry during meeting with a lawyer. 
Facing with human grief, some lawyers become callous, insensitive, unable to show simple 
human sympathy. In professional communication, this leads to the depersonalization of the 
client, who is perceived as the object of influence, and his problems as the breaking which needs 
to be eliminated. In everyday communication, it can be manifested in the emotional coldness, 
decrease of empathy in relation to close people and relatives. 

3. Decrease of the level of communication culture. Similar manifestations are observed 
in lawyers specializing in defense in criminal cases and dealing with the certain category of 
clients. In the process of conversations, crossing over the «language of the client», such lawyers 
learn criminal jargon and begin to use it in everyday communication. Similar manifestations of 
deformation can also be faced when dealing with investigators, operatives, and employees of 
correctional institutions. Decrease of the level of communication culture can also be manifested 
in communication with friends and relatives. 

4. Formalism, stereotypical approach to solution of professional problems. The high 
responsibility of lawyers and the legal regulation of their activities lead to the desire to reduce 
the degree of responsibility. Work on cases of the same categories (hooliganism, theft, road 
accidents, etc.) contributes to the fact that the same techniques and methods of defense 
develops in the lawyer, which block the ability to react creatively to the appearance of the new 
circumstances, and the individual approach to the work with principal. In personal 
communication, it can be expressed in the desire to bring any life situation under the certain 
standard as the formal approach to family problems [5]. 

The influence of the profession on the personality is inevitable, because professional 
deformation occur not in every lawyer, because a lot depends on his personal characteristics 
(internal, subjective factors): age, gender, marital status, nature of work motivation, value 
orientations, attitudes, stress resistance, characterological properties, level of empathy, 
interpersonal style in the team, the level of development of intelligence, abilities, properties of 
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the nervous system, inability to relax. External causes (objective factors) also influence the 
origin of professional deformation: conditions of study at the university, work experience, what 
kind of instructions can meet on your way, the psychological climate of the collective in which 
he works, overloads at work, lack of time, the course of crises of professional development etc. 

 
REFERENCES: 

1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учебник. 
Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. С. 239-242. 

2. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: проблемы 
становления и перспективы развития: Монография. Запорожье: ЗНУ, 2007. 432 с. 

3. Синєокий О.В. Індивідуальні умови професійної деформації особистості адвоката. 
Форум права. 2008. №2. С. 425-431 

4. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: Учебное 
пособие. Харьков: Право, 2008. 496 с. 

5. Пирожкова Ю.В., Ларкін Є.М., Войтович Є.М., Єна І.В. Правове регулювання 
адвокатури в Україні: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів 
ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» освітньо-
професійної програми «Правоохоронна діяльність». Запоріжжя: Запорізький 
національний університет, 2018. 48 с. 

 
  



ISCIENCE.IN.UA «Current challenges of modern science»  
Issue 8(74)  

 

70 
 

УДК 340.12 
Гапотій Віктор Дмитрович, Беседіна Ірина Вікторівна 

Мелітопольський державний педагогічний університет 
 імені Богдана Хмельницького 

(Мелітополь, Україна) 
 

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 
 
Анотація. Витоки деонтології слід шукати в глибокій старовині, коли виник 

суспільний поділ праці, що перетворило людину на відносно самостійну особистість і 
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Abstract. The origins of deontology should be sought in antiquity, when a social 

division of labor arose, turning a person into a relatively independent individual and initiating 
the professional isolation of social groups within society. As productive capabilities developed, 
human behavior became more and more autonomous, less dependent on the community. 
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Юридична деонтологія розкриває загальну картину юридичної освіти, науки і 

практики, а також професійну етику юриста. Термін «деонтологія» грецького походження, 
що в перекладі означає «наука про належне». Цим терміном інколи позначають розділ 
етики, в якому вивчаються проблеми обов’язку людини та сфера належного. Вона показує 
також основи юридичної, практичної, наукової та навчальної діяльності [1, с. 42]. 

Витоки деонтології варто шукати в старовині, коли виник суспільний розподіл 
праці, що перетворив людину у відносно самостійного індивіда і започаткував професійне 
відокремлення соціальних груп всередині суспільства. Суспільний розподіл праці 
поставив людей у залежність одного від другого. У зв'язку з розвитком економічних, 
політичних, соціальних, культурних відносин у державі і за її межами з’явився ряд 
професій, що постійно поновлювалися. 

Кожна професія, як відомо, створює свою деонтологію. Так, найбільш активно 
розвивалася медична деонтологія. В античні часи на розвиток принципів і правил, що 
регламентують діяльність лікаря, вплинула так звана «клятва» Гіппократа. У XX ст. 
медична деонтологія стала одним із розділів медичної науки, для вивчення ролі 
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психологічних, моральних та інших соціальних вимог у діяльності медичних працівників з 
метою досягнення максимальної користі в лікуванні і профілактиці хвороб, оздоровленні 
людини. 

Юридична деонтологія пов’язана з розвитком права, появою особливого інституту 
соціальної влади – з виникненням держави, його апарату, спеціалізованих органів та 
установ (суду, поліції, каральних установ), що володіють владними повноваженнями, і 
особливого прошарку людей, які займаються управлінням і правовим обслуговуванням 
населення − застосовників права, юристів-практиків [2]. 

Кожна історична епоха і кожна країна пред’являла свої деонтологічні вимоги до 
юриста, який працював в сфері юридичної практики і мав певні владні повноваження. 

Виникнення уявлень про те, якою повинна бути юридична діяльність, сягає часів 
Давнього Рима і пов’язана з іменами таких класиків юриспруденції, як Гай, Ульпіан, 
Модестин, Павло, Папініан. Вони бачили зміст юридичної діяльності в трьох її складових: 
керувати юридичними діями сторін; складати формули документів; давати поради, 
консультації. Та й сам термін «юриспруденція» виник в Давньому Римі наприкінці IV-
початку III ст. до н.е. (лат. юриспруденція − знання права). Діяльність видатних юристів 
Давнього Рима істотно вплинула на наступні покоління юристів країн Західної Європи 
щодо формування професійних якостей, навичок і установок [3]. 

В міру ускладнення соціального життя, розвитку моралі й моральної культури 
суспільство передавало накопичений обсяг різноманітних видів діяльності, що регулюють 
їх життя і забезпечують цю регуляцію (особливо під час вирішення конфліктів), спеціально 
виділеним і професійно підготовленим людям. Поступово у всіх країнах світу відбувався 
процес становлення, а потім організаційного і методичного оформлення професійної 
юридичної освіти. Перші університети, що виникли у ХІІ-ХІІІ ст. у Болоньї, Падуї, 
Кембриджі, Саламанкі, Парижі, мали юридичні факультети, де готувалися юристи 
відповідно до обсягу й змісту правових робіт і послуг у даному суспільстві [3]. 

Згодом юридична практика почала змінюватися: розширився її зміст, з'явились 
нові форми і засоби здійснення. Переломним моментом у становленні юридичної професії 
став період розвитку буржуазних відносин і формування світського, юридичного 
світогляду (ХVII-ХVIII ст.). Властива юридичному світогляду буржуазії ідеалізація права як 
основи суспільства і держави багато в чому сприяла формуванню інтересу до юридичної 
професії. Накопичений досвід у державах Західної Європи в Новий час став одним із 
важливих етапів розвитку деонтологічних якостей юриста. 

Деонтологічні вимоги пред’являлися до випускників юридичних факультетів 
університетів дореволюційної Росії й України, що функціонували з 60-х рр. XIX ст. 
Випускники юридичних факультетів, в основному, йшли на службу до державного апарату 
по відомству міністерства юстиції (судді, прокурори, слідчі, нотаріуси) та до 
юрисконсультських частин державних і комерційних установ. Багато хто з них обирав 
«вільну» професію адвоката. Принципи і норми деонтології залежали від рівня соціально-
економічного розвитку країни, від суспільно-політичного ладу, способу життя, менталітету 
народу, його національних і релігійних традицій. Деонтологія завжди була органічно 
вплетена в систему духовної культури. 
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Протягом майже всієї історії суспільства потреба в праві, професійної діяльності 
юристів була різноманітною. Усвідомлення цієї потреби змінювалося. Але завжди в 
суспільстві існувало прагнення мати можливість справедливого вирішення спорів і захисту 
громадян від сваволі. Професія юриста виникла і розвивалася як вид соціальних послуг, 
так і як засіб виконання управлінських функцій. 

Історія терміну «деонтологія» починається з XIX ст. Термін «деонтологія» було 
введено до наукового обігу в 1834 р. англійським філософом і юристом Ієремією Бентамом 
при викладі моральних настанов, необхідних для кар'єри і досягнення особистого 
матеріального добробуту [3]. Він запропонував модель науки про норми професійної 
поведінки людини, яка має владу, і висвітлив свою думку у книзі «Деонтологія, або Наука 
про мораль». У ті часи ще не ставилося питання про створення юридичних документів про 
деонтологічні стандарти юридичної професії. Та й сьогодні термін «деонтологія» ми 
вживаємо в більш широкому змісті, ніж той, що міститься в його початковому значенні. 
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