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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Гура Є.П.,
здобувач вищої освіти ОС «Бакалавр» кафедри статистики, обліку та аудиту
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЄДИНОГО РАХУНКУ
ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ЄСВ В УКРАЇНІ
В квітні 2020 Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №559-ІХ та Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати
податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 190-IX
згідно з якими кожен платник податків може перейти на застосування єдиного рахунку для сплати
податків та ЄСВ з 01.01.2021 року.
Єдиний рахунок націлений на виконання таких основних завдань:
1. Зменшити кількість помилок.
Єдиний рахунок повинен зменшити кількість помилок шляхом виявлення системою
невідповідностей в реквізиті поля «Призначення платежу» розрахункового документу.
2. Забезпечити надходження до державного бюджету.
Кошти, які знаходяться на рахунку, списуються в чіткій послідовності, тобто, якщо у платника
податків є податковий борг, то спочатку буде списуватися він, а лише потім податки та збори.
Нововведенням є те, що якщо є борг по одному з податків сплатити інший стане можливо лише після
того, коли буде погашено цей борг.
3. Зменшити час на адміністрування платежів .
Завдяки тому, що грошові кошти надходять на рахунки бюджетів з одного джерела, а саме єдиного
рахунку, платнику податків потрібно робити лише один платіж.
Перехід на єдиний рахунок не є примусовим, якщо платник податків забажає його використовувати,
то йому необхідно подати заявку до ДПС через свій електронний кабінет. Використовувати єдиний
рахунок буде можливо наступного робочого дня після подання заявки. Проте, якщо платник податків
перейшов на застосування єдиного рахунку, то повернутися назад, а саме, сплачувати все окремо – стане
можливим лише з 01.01.2022 року. Застосовувати єдиний рахунок та сплачувати по-старому не вийде.
Єдиний рахунок - це своєрідна альтернатива звичайній системі, використання якого кожен з платників
податків обирає самостійно.
Через єдиний рахунок можливо сплачувати наступні податки:
 податок на прибуток підприємств;
 податок на доходи фізичних осіб;
 єдиний соціальний внесок
 єдиний податок
 рентну плату
 інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.
Проте, єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових
зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації
пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету
державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями [1].
Ті, хто все ж таки вирішив перейти на застосування єдиного рахунку, можуть зіштовхнутися з головним
недоліком системи, а саме, необхідністю поповнювати рахунок наперед і однією великою сумою. Звісно,
сплачувати можна й окремими платежами, але в цьому випадку зникають переваги єдиного рахунку. Можна
сплачувати все окремими платіжками та не переходити на застосування єдиного рахунку.
Звичайно є і переваги. Наприклад, при наявності грошей на рахунку та своєчасної подачі декларації система
спише кошти з рахунку автоматично, та дозволить не пропустити крайній день сплати податків та зборів.
Отже, чи зможе єдиний рахунок спростити процедуру сплати податків та скоротити час на
адміністрування платежів буде зрозуміло найближчім часом.
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Література:
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Крайняк А.В.,
студентка факультету економіки,
Бєлозерцев В.С.,
к.е.н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики
Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
ТЕХНОЛОГІЯ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ ТОВАРІВ
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стрімким зростанням масштабів створення,
накопичення, передавання, оброблення та використання інформації, яка стала одним з основних
економічних ресурсів. На опрацювання таких значних обсягів даних без залучення допоміжних засобів буде
витрачено чимало часу, що в цілому є неефективним заняттям та не відповідає теперішнім вимогам ведення
бізнесу. Тому постає потреба у використанні новітніх інформаційних систем та технологій, що ґрунтуються
на сучасних засобах обчислювальної техніки. Важливу роль в автоматизації обліку товарів, прискоренні та
покращенні процесу обслуговування покупців, особливо у сфері роздрібної торгівлі, відіграє застосування
штрихового кодування, яке є одним із головних засобів підвищення конкурентоздатності продукції.
У Рекомендаціях по застосуванню технології штрихового кодування в роздрібній торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, затверджених Наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків і торгівлі України від 08.04.1998 р. № 193, зазначено, що штриховий код –
«комбінація послідовно розташованих паралельних штрихів та проміжків між ними, розміри та
розташування яких встановлені певними правилами, і яка призначена для автоматизованої ідентифікації
товару та іншої інформації» [1]. За допомогою даного коду зашифровується інформація про найбільш
істотні параметри товарів. На реалізацію товару без штрих-коду продавець витратить більше часу, що при
значних обсягах продажу досить суттєво. Штрих-код прийнято наносити або на наклейку, яку потім
прикріпляють на товар, або безпосередньо на упаковку товару.
На даний момент існує більше 100 видів різноманітних штрихових кодів і їх кількість продовжує щороку
зростати. Штрих-коди прийнято розподіляти на два основні типи – лінійні або одновимірні (1D штрих-коди)
та двовимірні (2D штрих-коди). На практиці для маркування товарів за допомогою штрихового кодування
найчастіше використовують лінійні коди, які представляють собою певну послідовність паралельних чорних
та білих смуг, що мають різну стандартизовану ширину та зчитуються в одному напрямку (зазвичай, по
горизонталі). До найбільш розповсюджених лінійних символік відносяться такі, як EAN, Code, UPC, GS1,
Interleaved 2 of 5, Codabar, EAN-EXT та RSS. Одним з недоліків одновимірних кодів є те, що вони дають
змогу закодувати незначний об’єм інформації, як правило, до 20-30 символів або навіть менше. При цьому
чим більше інформації підлягає кодуванню, тим довшим буде отриманий код.
Серед найперших систем штрихового кодування можна виділити американську систему UPC
(Universal Product Code), яка була створена у 1973 р. у США. Дещо пізніше, а саме у 1977 р., у Західній
Європі почали застосовувати систему EAN (European Article Number), яка є одним з різновидів UPC [2].
Повне кодове позначення являється комбінацією з тринадцяти цифр (EAN-13), а скорочений варіант
подається у вигляді 8-значного коду (EAN-8). Кодування EAN-8 застосовується для маркування товарів
обмеженого асортименту або у тому разі, коли розміри товару не дають змогу нанести код EAN-13.
Міжнародний код EAN-13 має наступну структуру (рис. 1):
1. Перші 3 цифри коду вказують на країну походження товару. Їх прийнято називати префіксом. Для
товарів, виготовлених на території України, призначено префікс 482.
2. Наступні 4 цифри коду зазначають виробника даного товару.
3. Для кодування характеристик самого товару призначено 5 цифр: 1-ша – найменування товару; 2-га –
споживчі властивості; 3-тя – розміри, маса; 4-та – основні інгредієнти, з яких було виготовлено; 5-та – колір.
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4. Остання цифра є контрольним числом, за допомогою якого можна перевірити законність даного
товару. Для цього необхідно здійснити таку послідовність дій:
1) підсумувати цифри, що розміщені на парних позиціях (8+2+7+0+1= 18);
2) отримане у результаті число множимо на 3 (18 x 3 = 54);
3) додати цифри, що знаходяться на непарних позиціях (4+2+0+4+0+0 = 10);
4) скласти числа, що були отримані у пунктах 2 і 3 (54+10 = 64);
5) взяти останню цифру числа з попереднього пункту (4);
6) Від 10 відняти цифру, отриману у пункті 5 (10 – 4 = 6). Кінцевий результат є тотожним значенню
контрольної цифри на рис. 1.

Рис. 1 Складові лінійного штрих-коду (EAN-13)
Штриховий код формату EAN-13 може використовуватися як основа для ISBN (міжнародного
стандартного книжкового номера) та ISSN (номера, який використовується для ідентифікації періодичних видань).
Двовимірні штрихові коди (2D штрих-коди) дають змогу, на відміну від лінійних, зашифрувати
значну кількість інформації (до декількох сторінок машинописного тексту) на невеликій площі, тому їх
зазвичай використовують для кодування даних товарів з великим обсягом параметрів. До складу таких
штрих-кодів можуть входи найрізноманітніші елементи та фігури, а інформація зчитуватися у будь-якому
напрямку в залежності від способу шифрування. Серед найбільш широко використовуваних двовимірних
штрихових кодів виділяють PDF417, QR-Code, DataMatrix, Microsoft Tag, Aztec Code та MaxiCode.
QR-код (quick response code) представляє собою матричний код, який складається з різних за розміром
квадратів (рис. 2). Його було розроблено у 1994 р. в Японії компанією Denso-Wave, яка є дочірнім
підприємством Toyota [2]. Для створення даного коду передбачено чимало онлайн генераторів, які подають його
у вигляді зображень PNG або JPEG, але застосування можливе лише в некомерційних цілях. Сканувальний
прилад швидко розпізнає стандартний QR-код за допомогою трьох квадратних позначок, котрі розташовані по
кутах, а потім починає зчитувати всю інформацію, яка розміщена між ними. Кожній клітинці сітки QR-коду
привласнюється певне значення в залежності від кольору (білий чи чорний), а вже потім клітинки об’єднуються
в групи. Найменший QR-код без урахування полів має розмір 21×21 піксель, а найбільший – 177×177 пікселів.

Рис. 2 Двовимірний код (QR-код)
Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» надано право здійснювати представництво
інтересів виробників та дистриб’юторів України щодо автоматизованої ідентифікації даних і штрихового
кодування в міжнародній асоціації «GS1». Якщо фізична особа-підприємець бажає отримати номери GS1
для здійснення штрихового кодування своєї продукції, доведеться виконати наступне:
1. Заключити договір про членство в «ДжіЕс1 Україна» та участь в міжнародній системі нумерації
товарів «GS1».
2. Заповнити та надати Реєстраційну картку учасника.
3. Заключити додаткові угоди до основного договору (про сплату внесків та про порядок обміну
інформацією, що необхідна для реалізації права на участь у міжнародній системі нумерації «GS1»).
4. Надати заяву на присвоєння фізичній особі-підприємцю номера GS1.
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Необхідно враховувати також те, що штрихове кодування в Україні не завжди є обов’язковою
процедурою та може у деяких випадках здійснюватися на розсуд самих виробників. Виключення становить
продукція, перелік якої наведено у ст. 5 Положення про штрихове кодування товарів, а саме: «алкогольні
напої, тютюнові вироби, примірники аудіовізуальних творів та фонограм, лікарські засоби» [3]. Проте
дистриб’ютор може відмовитися придбавати продукцію, на якій відсутні штрих-коди, й у результаті все одно
доведеться їх нанести, тому бажано це робити одразу, навіть якщо немає жорстких законодавчих вимог.
Отже, автоматична ідентифікація на основі штрихового кодування є міжнародно визнаним механізмом,
який виступає важливою передумовою ефективного опрацювання інформації про ключові параметри
товару, налагодження процесів обліку та контролю, а також оптимізації товарної структури шляхом
виявлення тих з них, які користуються найбільшим попитом у споживачів. Для використання штрих-коду у
комерційних цілях доведеться вступити в асоціацію «ДжіЕс1 Україна» і лише після виконання всіх
необхідних процедур, буде присвоєно ідентифікаційний номер GS1. Для некомерційних цілей можна
скористатися онлайн генераторами. Головним критерієм, який впливає на обрання типу штрих-коду, є розмір
інформації, яку потрібно зашифрувати. У більшості випадків суб’єкти господарювання надають перевагу
EAN-13 або QR-коду. Не зважаючи на те, що найчастіше використовуються лінійні штрихові коди, з кожним
роком все більшого розповсюдження набуває використання двовимірних штрих-кодів.
Література:
1. Про затвердження Рекомендацій по застосуванню технології штрихового кодування в роздрібній
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами [Електронний ресурс]: затверджено наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.04.1998 р. № 193 (зі змінами і
доповненнями). – Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua.
2. Ходак И. Печать штриховых кодов: методы, проблемы, перспективы / И. Ходак, А. Максимова //
Тара и упаковка. – 1993. – № 3.
3. Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів [Електронний ресурс]: затверджено
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.08.2002 р. № 255 (зі
змінами і доповненнями). – Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua.

Онищук О.А.,
студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
ЗНАЧЕННЯ ЖЕСТІВ У БІЗНЕСІ
Жест – це рух тіла чи рук, який супроводжує людську мову або замінює її[1].
Мова жестів і міміка людини називається невербальним спілкуванням. Учені провели ряд досліджень
та експериментів і одержали цікаві результати в цій галузі. До такого типу комунікації відноситься вираз
обличчя, рух рук, положення тіла, хода і т.д. Аналіз усіх цих складових мови жестів і їх значень якраз і
дасть нам опис характеру людини, її настрою, основних рис. Сучасний підприємець повинен чудово
розумітися на людях, оцінювати правильно їхньої поведінки, міміку і жести.
Доктор А. Лоуен у книзі «Фізична динаміка структури характеру» пише: «Ніякі слова не можуть бути
такими зрозумілими, як мова тіла, коли ми навчимося її розуміти». Лоуен вважає, що, наприклад, вигнуті
назад плечі виражають прихований гнів, підняті - страх, згорблені плечі вковують на те, що людину
гнітить якийсь тягар тощо[2].
Уміння вести себе з людьми належним чином є одним з найважливіших фактором, що визначає
шанси добитися успіху в бізнесі, службової або підприємницької діяльності. Дейл Карнегі ще в 30-ті роки
зауважив, що успіхи тієї чи іншої людини в його фінансових справах навіть в технічній сфері чи
інженерній справі відсотків на п'ятнадцять залежать від його професійних знань і відсотків на вісімдесят
п'ять - від його вміння спілкуватися з людьми.
Інтерпретація людських жестів може відбуватися як на підсвідомому рівні, так і на рівні обізнаної
людини, яка розуміється на значенні окремих рухів. Уміння “говорити” власним тілом та розуміння
невербальних сигналів інших людей дає змогу скоригувати свою поведінку відповідно до ситуації та
правильно трактувати дії інших. Це не завадить ані в діловому, ані в особистому житті[3].
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Ділова зустріч - це зіткнення інтересів і суперництво під виглядом ввічливій бесіди. Від вашої
поведінки і ступеня переконливості залежить результат переговорів: чи отримає ваша компанія додаткові
інвестиції або чи зможете ви укласти вигідний контракт. Нескладні правила поведінки, засновані на знанні
мови жестів, допоможуть виглядати впевненіше і вплинути на результат зустрічі.
До важливих аспектів міжособистісного і ділового спілкування належить вміння розпізнавати риси
характеру, смаки і нахили, відчуття провини і наміри, домінуюче стан психіки ваших співрозмовників з їхньої
міміці, жестам, тілесним рухам і позам. Останнє дозволяє своєчасно сформувати об'єктивне судження про
можливі діях, вчинках, рішеннях при вашому партнерові і вибрати відповідні тактику і стратегію у відносинах.
Наприклад, в одній із кампаній “Swarovski” використовується відстеження рухів і жестів для
перетворення глядачів на учасників інтерактивної гри. Це зацікавлює покупців та піднімає продажі компанії.
Також можна навести приклад, як директор фірми “Технофільтр” вів переговори з представником
фірми” Coca-cola” про постачання свого товару на заводи. Використовуючи вміння ділового спілкування
з жестами, два бізнесмени знайшли легко спільну мову і завдяки цьому переговори пройшли успішно та
був підписаний контракт про співпрацю.
Кожна людина має знати та вміти розрізняти жести відкритості і щирості, захисту, оцінки,
підозрілості, домінантності, самоконтролю та дзеркальні.
Наприклад, погляд має велике значення, а особливо у діловій бесіді. Вміння затримати та витримати
погляд на людині під час розмови є заставою успіху. А погляд скоса, у бік, очі, що блукають десь у
просторі маю змушувати вас замислитися про правдивість слів співрозмовника, нечесність та неправду.
Усмішка є не менш важливою, проте вона має бути доречною та справжньою. Жести мають бути
мимовільними, різноманітними та відповідати своєму призначенню.
Отже, жести відіграють важливу роль в житті кожної людини, а тим більше бізнесмена чи підприємця..
Це спосіб вираження різноманітних емоцій людини. Вони допомагають нам зрозуміти настрій
співрозмовника, його реакцію на наші слова. Те, що ми промовляємо вголос на переговорах, не завжди
сприймається іншими як об'єктивна правда. Іноді ми наче і погоджуємося зі співрозмовником, але щось
заважає нам стати на його бік. Причиною цього можуть бути жести, погляд чи інша невербальна поведінка,
яка транслює інший посил, тому це так важливо знати мову жестів та вміти її правильно використовувати.
Література:
1. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/s/zhest%202
2. Використання мови жестів у спілкування. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/9980/
3. Цікаво знати. Світ цікавих фактів: Мова тіла. Кожен рух має значення. URL: https://cikavo-znaty.com/
141-mova-tla-kozhen-ruh-maye-znachennya-html/

Янкович О.В.,
студент кафедры финансов, банковского дела и страхования
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
БИТКОЙН. ЧТО ТАКОЕ БИТКОЙН?
Биткойн - это цифровая валюта, созданная в январе 2009 года. Она следует идеям, изложенным в
техническом документе загадочного Сатоши Накамото под псевдонимом. 1 Личность человека или лиц,
создавших технологию, до сих пор остается загадкой. Биткойн предлагает обещание более низких
комиссий за транзакции, чем традиционные механизмы онлайн-платежей, и, в отличие от выпущенных
государством валют, он управляется децентрализованным органом.
Биткойн - это разновидность криптовалюты. Физических биткойнов нет, только балансы хранятся в
публичной книге, к которой у всех есть прозрачный доступ. Все транзакции с биткойнами проверяются
огромным количеством вычислительных мощностей. Биткойны не выпускаются и не поддерживаются
никакими банками или правительствами, а отдельные биткойны не являются ценным товаром. Несмотря
на то, что биткойн не является законным платежным средством, он очень популярен и спровоцировал
запуск сотен других криптовалют, которые вместе называются альткойнами. Биткойн обычно
обозначается аббревиатурой «BTC».
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Понимание Биткойна
Система биткойнов - это совокупность компьютеров (также называемых «узлами» или «майнерами»), на
которых выполняется код биткойна и хранится его цепочка блоков. Метафорически блокчейн можно
рассматривать как набор блоков. В каждом блоке есть набор транзакций. Поскольку все компьютеры, на
которых запущена цепочка блоков, имеют одинаковый список блоков и транзакций и могут прозрачно видеть,
как эти новые блоки заполняются новыми транзакциями биткойнов, никто не может обмануть систему.
Любой, независимо от того, использует ли он биткойн-узел или нет, может видеть эти транзакции в
реальном времени. Чтобы совершить гнусный поступок, злоумышленнику потребуется задействовать
51% вычислительной мощности, составляющей биткойн. По состоянию на январь 2021 года биткойн
имеет около 12000 узлов, и это число растет, что делает такую атаку маловероятной. 2
Но в случае атаки биткойн-майнеры - люди, которые участвуют в сети биткойнов со своим
компьютером - скорее всего, подключатся к новому блокчейну, сделав усилия, которые злоумышленник
приложил для проведения атаки, напрасны.
Балансы биткойн-токенов хранятся с использованием открытых и закрытых «ключей», которые
представляют собой длинные строки цифр и букв, связанных с помощью алгоритма математического
шифрования, который использовался для их создания. Открытый ключ (сопоставимый с номером банковского
счета) служит адресом, который публикуется для всего мира и на который другие могут отправлять биткойны.
Закрытый ключ (сравнимый с PIN-кодом банкомата) предназначен для использования в качестве
охраняемого секрета только для авторизации передачи биткойнов. Биткойн-ключи не следует путать с
биткойн-кошельком, который представляет собой физическое или цифровое устройство, которое
облегчает торговлю биткойнами и позволяет пользователям отслеживать владение монетами. Термин
«кошелек» немного вводит в заблуждение, поскольку децентрализованный характер биткойна означает,
что он никогда не хранится «в» кошельке, а скорее децентрализованно в блокчейне.
Одноранговая технология
Биткойн - одна из первых цифровых валют, в которой используется одноранговая технология для
облегчения мгновенных платежей. Независимые лица и компании, которые владеют управляющими
вычислительными мощностями и участвуют в сети биткойнов - «майнеры» биткойнов - отвечают за
обработку транзакций в блокчейне и мотивированы вознаграждением (выпуск нового биткойна) и
комиссией за транзакции, уплачиваемой в биткойн.
Этих майнеров можно рассматривать как децентрализованный орган, обеспечивающий доверие к
сети биткойнов. Новые биткойны выдаются майнерам по фиксированной, но периодически
снижающейся ставке. Всего можно добыть всего 21 миллион биткойнов. По состоянию на 30 января 2021
года в мире насчитывалось примерно 18 614 806 биткойнов, а еще 2385 193 биткойна осталось добыть. 3
Таким образом, биткойн и другие криптовалюты работают иначе, чем фиатная валюта; в
централизованных банковских системах валюта выпускается со скоростью, соответствующей росту
товаров; эта система предназначена для поддержания стабильности цен. Децентрализованная система,
такая как биткойн, устанавливает скорость выпуска заранее и в соответствии с алгоритмом.
Биткойн Майнинг
Биткойн-майнинг - это процесс, с помощью которого биткойны выпускаются в обращение. Как
правило, майнинг требует решения вычислительно сложных головоломок, чтобы обнаружить новый
блок, который добавляется в цепочку блоков.
Майнинг биткойнов добавляет и проверяет записи транзакций в сети. За добавление блоков в цепочку
блоков майнеры награждаются несколькими биткойнами; награда уменьшается вдвое каждые 210 000
блоков. В 2009 году вознаграждение за блок составляло 50 новых биткойнов. 11 мая 2020 года произошло
третье сокращение вдвое, в результате чего вознаграждение за открытие каждого блока снизилось до 6,25
биткойнов. 4
Для майнинга биткойнов можно использовать различное оборудование. Однако одни приносят более
высокую награду, чем другие. Определенные компьютерные микросхемы, называемые интегральными
схемами для конкретных приложений (ASIC), и более совершенные процессоры, такие как графические
процессоры (GPU), могут принести больше пользы. Эти сложные процессоры для майнинга известны как
«майнинговые установки».
Один биткойн делится на восемь десятичных знаков (100 миллионных долей одного биткойна), и эта
наименьшая единица называется сатоши. При необходимости и если участвующие майнеры примут
изменение, биткойн в конечном итоге может быть разделен на еще большее количество десятичных знаков.
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ЗВ’ЯЗОК МІЖ ГІСТОЛОГІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ КОРОНАРНИХ ТРОМБІВ ТА
ПРОГНОЗОМ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА
Актуальність. Серцево-судинні захворювання займають лідируючі позиції в структурі захворюваності та
смертності дорослого населення, як в Україні, так і у всьому світі. Серед них особливе місце посідає гострий
інфаркт міокарда (ГІМ). В основі цієї патології лежить атеросклеротичне ураження судин, що кровопостачають
міокард із подальшою дестабілізацією фіброатероми та тромбозом коронарної артерії. «Золотим стандартом»
діагностики та лікування цього патологічного стану є відновлення прохідності інфаркт-залежної судини в
найстисліші терміни шляхом проведення перкутанного коронарного втручання (ПКВ). Із введенням в клінічну
практику інвазивних методів лікування з’явилася можливість прижиттєвого отримання матеріалу з коронарних
артерій з їх подальшим аналізом. Це стало підґрунтям для низки досліджень, які не лише вказали на розбіжності
між клінічними даними та морфологічними характеристиками аспірованого матеріалу, а й на те, що гістологічна
структура коронарних тромбів потенційно може визначати подальших перебіг захворювання [1, 2]. Ці
результати стали теоретичною основою для нашої роботи.
Мета. Дослідити наявність зв’язку між морфологічною характеристикою аспірованих під час
проведення ПКВ тромбів та ризику повторної госпіталізації серед пацієнтів з перенесеним ГІМ.
Матеріали та методи. В дослідженні взяли участь 74 пацієнти, що знаходилися на стаціонарному лікування
в міському кардіоцентрі з діагнозом «Гострий коронарний синдром з елевацією сегменту ST» в період з жовтня
2018 року по січень 2019 року. Діагноз встановлювався відповідно до чинних рекомендацій[3]. Середній вік
учасників становив (57,13+12,92) років, серед них переважали чоловіки – n=51 (68,9 %). Оцінка ризику
внутрішньогоспітальної та 6-ти місячної смертності проводилась на основі підрахунку балів за шкалою GRACE,
відповідно до якої виділялося 3 групи: високого, помірного та середнього ризику. Серед усіх учасників
дослідження ПКВ проводилося лише у 85,1 % пацієнтів. У решті випадків втручання не проводилося через
надто тривалий період з моменту розвитку симптомів до госпіталізації терапевтичного вікна, а також відмова
пацієнтів від проведення втручання. Тромбаспірація проводилась лише у випадку повної оклюзії коронарної
артерії та за умови вираженого тромбозу. Безпосередньо для гістологічного аналізу було отримано 11 тромбів.
Результати. Час з моменту розвитку симптомів до проведення ПКВ становив (243,35+65,43) хвилин. В
структурі коморбідної патології лідируюче місце посіли артеріальна гіпертензія – n=9 (81,8 %) та цукровий
діабет 2 типу – n=3 (27,3. %). За віком тромби розподілились на 3 групи відповідно до їх гістологічної структури:
«організовані» тромби віком до 1 доби n=3 (27,3 %), «літичні» – віком від 1 до 5 діб n=7 (63,6 %), та
«організовані» – віком більше 5 діб n=1 (9,1 %). На основі макроскопічних характеристик аспірованого
матеріалу було проведено поділ на 2 групи: «червоні» – n=10 (90,9 %) та «білі» тромби – n=1 (9,1%). При
дослідженні кореляційних зв’язків між тривалістю больового синдрому та гістологічним віком тромбів не було
виявлено статистично значимих закономірностей. Натомість при оцінці віддаленого прогнозу, встановлено, що
епізоди повторної госпіталізації в межах 6-місяців з моменту розвитку ГІМ зустрічались лише у групі пацієнтів
із «літичними» тромбами. Через невелику кількість досліджуваного матеріалу виявлені закономірності мають
лише характер тенденцій, але є цінним орієнтиром для наступних досліджень.
Висновок. За результатами дослідження вдалося встановити, що гістологічний вік тромбу не
корелював із тривалістю больового синдрому. В той же час, гістологічна структура коронарних тромбів
дає підстави припускати їх потенційну прогностичну цінність в тактиці ведення ГІМ.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
Питання невиношування вагітності (НВ) продовжує бути пріоритетним і актуальним в практичному
акушерстві. Адже, окрім впливу на рівень народжуваності, з медичної сторони, впливає на демографічний
рівень населення з соціально-економічного боку. Сучасний рівень репродуктивної активності населення
найнижчий за весь період післявоєнної історії України [7].
Так, великим прагненням жінки є здійснення функції материнства, народження здорового потомства
та догляд за власним репродуктивним здоров’ям. Проте, окрім генетичних та фізіологічних відхилень, що
впливають на НВ, існує ціла низка невиявлених або не до кінця з’ясованих факторів. Левову частку з них
становлять проблеми психологічного та соціального неблагополуччя, які в комплексі можуть посилювати
один одного. Тому необхідно їх враховувати при виробленні тактики ведення жінок групи ризику. За
даними останніх п’яти років, НВ спостерігається в кожної 10-ої жінки, з них більше 80% - до 12 тижня
вагітності. А.А.Абрамченко проблему НВ безпосередньо пов’язує з соціально-психологічними стресами:
«тривога за майбутню дитину, незадоволеність матеріальним положенням, незадовільні умови
проживання, проблемні взаємовідносини з членами сім’ї підвищують ризик виникнення нервовопсихічних та психосоматичних захворювань у вагітної і плода». [5]
Першим аспектом НВ є емоційна природа матері, тип вегетативної нервової системи (ВНС) та реакція
на зовнішні подразники. Емоційне напруження, що супроводжує вагітність, відображає її перебіг і
функціональний стан всіх систем і органів жінки, у тому числі ВНС жінки. Тому саме вагітність і пологи
відносять до числа станів, які здійснюють додаткове вагоме навантаження на психоемоційний стан жінки,
а в майбутньому - дитини, та є основою серйозних наслідків. Ці жінки володіють такими рисами як
емоційна лабільність, істеричність, перепади настрою, гіперстенічне реагування, хворобливе ставлення
до невдач та накопичення негативу з періодичними сплесками емоцій. Їх вагітність виступає надцінною
ідеєю, вирує завищена самооцінка або ж незадоволеність собою. Існує думка, що гестоз також виникає на
фоні психологічної дисгармонії, депресії, високого рівня тривожності та наявності страхів вагітної. [4]
Другим аспектом НВ є внутрішні сімейні відносини, що формуються у ранні роки, а саме – «діада»
між мамою і донькою та одночасний досвід трьох поколінь: вагітна є матір’ю для своєї дитини, в той
самий час залишаючись дитиною для своєї матері. В основі цього лежить той факт, що під час вагітності
жінка максимально відокремлюється від своєї матері і зближується з майбутньою дитиною. Виникає нова
ланка індивідуалізації. При психоемоційних труднощах дитинства жінки, що відображаються в
реальності, викликані головною особою – мамою, неабиякий відбиток спостерігається на виношуванні
вагітності: виникає психічних конфлікт, який набуває соматизації (відповідно фізіологічних проявів
вагітності), що слугує чітким відображенням невиношування. Жінка не готова до материнства морально,
в ній виникає внутрішній конфлікт та невпевненість у материнській компетентності, порівнюючи себе зі
своєю мамою. Виникає негативне ставлення до материнських обов’язків та сумніви щодо необхідності в
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материнстві. Несформованість уявлень щодо образу дитини та порівняння дитини з собою як
«неважливого аспекту» в житті власної матері. [1]
Третім психологічним аспектом НВ є наявність в анамнезі перинатальних втрат, що є ризиком
наступного невиношування не лише з точки зору фізіології, але й в плані психічного здоров’я жінки. При
всіх подальших вагітностях жінки з попередніми втратами мають властивість відчувати постійну
тривожність, панічні атаки, особливо напередодні обов’язкових візитів до лікаря. Як наслідок – хронічний
стрес. Це порушує розвиток плода за рахунок біохімічних впливів, найбільш небезпечних у цей період
або викликає втрату вагітності внаслідок скорочень матки при сильному стресі. Тому такі жінки в першу
чергу потребують консультації психолога чи психотерапевта для підвищення шансів на благополучне
виношування подальших вагітностей. [3]
Отже, на фоні невиношування вагітності спостерігаються негативні наслідки як для самої жінки так і
членів її сім’ї, дисгармонія подружніх стосунків, конфлікти з старшим поколінням, зневіра в себе і у власні
сили, втрата мотивації та відсутність бажань. Основою вищеперерахованих проблем виступають саме
психологічні травми, що походять родом з дитинства, періоду розвитку і становлення себе як особистості, з
взаємовідносин з матір’ю та з періоду сьогодення при відсутності підтримки рідних і близьких
людей,зокрема чоловіка. І для того, щоб попередити НВ з психологічного боку та дати змогу кожній дитині
бути бажаною, необхідно підтримувати психологічний рівень жінки, починаючи з самого дитинства: здорове
спілкування в родині, підтримка матері, підтримка чоловіка та оточуючих, регулювання режиму праці і
відпочинку, здоровий сон та харчування, позитивні емоції. За необхідності – працювати над проблемами з
психологом, сприйняття себе, свого тіла та своєї дитини, проходження ранньої діагностики, своєчасних ЛЗ
та профілактики патологічних станів, що ускладнюють перебіг вагітності. Та створення всіх необхідних умов
для перебігу бажаної вагітності і зменшення ризику невиношування. [2]
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пульмонології Харківського національного медичного університету - Овчаренко І. А.
СТАТИСТИКА НАЙБІЛЬШ ЧАСТИХ УСКЛАДНЕНЬ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВАКЦИНАЦІЇ БЦЖ
На сьогодні в Україні дуже гостро стоїть проблема туберкульозу. Тому значущість застосування
вакцинації БЦЖ постійно зростає. На даний час у світі не існує альтернативного варіанту даному виду
прививання, являється золотим стандартом в попередженні розвитку туберкульозу. БЦЖ – атенуйовані живі
бактерії, спроможні рости у внутрішньоклітинному просторі, що може призвести до розвитку ускладнень
(від 0,05 до 3,5% випадках вакцинації). Згідно з класифікації ускладнення поділяють на: локальні ( Підшкірні
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інфільтрати, холодні абсцеси), десемінована БЦЖ-інфекція з летальним кінцем, персистуюча БЦЖ-інфекція
без летального кінця, пост-БЦЖ-синдром (висипання, кільцевідна гранульома).
Нами було досліджено статистику ускладнень при вакцинації БЦЖ за 5 років (2010-2015р.) різних
виробників в Харківській області.
Мета дослідження: вивчити кількість та характер ускладнень БЦЖ в Харківській області в період з
2010 по 2015р.
Матеріали та методи: досліджено 1405 випадків ускладнень після використання вакцини БЦЖ, дані
надані лікувально-профілактичними закладами м. Харкова. Ускладнення визначені згідно з наказами
МОЗ України. Обробка інформації проводилась методами варіаційної статистики.
Результати: кількість привитих дітей в Харківській області складає 50302 новонароджених за період
з 2010-2015 років. Задля перевірки якості вакцинації, проведено моніторинг лікувальних закладів. Техніка
введення вакцини була порушена в 43 випадках в 2010р. В 2011 р. кількість ускладнень виросло в 2 рази,
2012 – становило 0, 56% випадків вакцинації. З 2013 по 2015роки кількість ускладнень знизилось до 0,15%
так як було змінено імпортера вакцини (виробник Данія). Найбільш частим ускладненням були: регіональні
лімфоаденіти (84% в середньому за період дослідження по відношенню загальної кількості ускладнень).
Поверхневі язви розвивались в 5% випадків при порушенні техніки введення вакцини. Холодний абсцес –
9% випадків ускладнень, та 2% на інші види ускладнень такі як поверхнева язва, БЦЖ-остити.
Висновки: найбільш частим ускладненням після проведення вакцинації є лімфоаденіти. Зменшення
кількості ускладнень в період с 2013 по 2015р обумовлений зміною імпортера вакцини на більш якісного.
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МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ НА УРОЦІ
На сучасному етапі, освіта спрямовується на забезпечення професійно-творчої самореалізації
особистості, зростання соціальної значущості у престижності знань, формування інтелектуального
потенціалу нації як найвищої цінності суспільства. Розв’язання вказаних завдань певною мірою залежить
від вибору і застосування методів та прийомів, умінь оскільки вони дають змогу учням оволодіти новими
знаннями, уміннями, навичками, максимально розвинути потенціал творчих здібностей, забезпечити
потребу особистості впізнанні оточуючого світу.
Наразі у практиці початкової школи застосовується велика кількість педагогічних технологій різного
рівня: від технологій – систем навчання до технологій викладання окремих навчальних курсів, предметів,
і технологій – способів навчання.
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Метою початкової освіти, як зазначено в Державному стандарті та проекті Нової української школи,
є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до
вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток
самостійності, творчості, допитливості.
Тому, хочу висвітлити важливі питання щодо організації пізнавального інтересу під час уроків для
початкової ланки.
1. Організація діяльності молодшого школяра
На сьогоднішній день в Новій українській школі вчителі використовують такі форми навчання як:
- індивідуальна;
- групова;
- фронтальна.
Фронтальною формою організації навчальної діяльності учнів називають такий вид діяльності на
уроці, коли всі учні класу під безпосереднім керівництвом вчителя виконують спільне завдання. При
цьому педагог проводить роботу зі всім класом в єдиному темпі. У процесі розповіді, пояснення, показу
він прагне одночасно впливати на всіх присутніх.
Переваги: найчастіше її використовують на етапі первинного засвоєння нового матеріалу. За умов
проблемного, інформаційного і пояснювально-ілюстративного викладу, який супроводжується творчими
завданнями різної складності, ця форма дозволяє залучити до активної навчально-пізнавальної діяльності
всіх учнів.
Недоліки: зорієнтована на середніх учнів. На абстрактного середнього учня розраховані обсяг і рівень
складності матеріалу, темп роботи. Учні з низькими навчальними можливостями за таких умов не спроможні
одержати знання: вони потребують більшої уваги від учителя, і більше часу на виконання завдань.
Індивідуальна форма організації роботи учнів на уроці передбачає, самостійне виконання учнем
однакових для всього класу завдань без контакту з іншими учнями, але в єдиному для всіх темпі. За
індивідуальної форми організації роботи учень виконує вправу, розв'язує задачу, проводить дослід, пише
твір, реферат, доповідь тощо. Індивідуальним завданням може бути робота з підручником, довідником,
словником, картою і т.д. Широко практикується індивідуальна робота в програмованому навчанні.
Переваги: дозволяє кожному учневі поглиблювати і закріплювати знання, виробляти необхідні
вміння, навички, досвід пізнавальної творчої діяльності.
Недоліки: учень ізольовано сприймає, осмислює і засвоює навчальний матеріал, його зусилля майже
не узгоджуються із зусиллями інших, а результат цих зусиль, його оцінка стосуються і цікавлять лише
учня та вчителя. Цей недолік компенсує групова форма діяльності учнів.
Групова форма організації навчальної діяльності передбачає створення невеликих за складом груп у
межах одного класу. Вирішення конкретних навчальних завдань здійснюється завдяки спільним зусиллям
членів групи. Групи можуть бути стабільними чи тимчасовими, однорідними чи різнорідними. Найбільш
ефективними, як свідчать дослідження, є групи чисельністю 4-5 учнів, які мають різну успішність.
Групова навчальна діяльність учнів може бути:
- однорідною, коли всі групи, на які поділений клас, виконують одне й те саме письмове чи практичне
завдання;
- диференційованою – різні групи в класі виконують різні завдання;
- кооперативною – кожна група працює над виконанням частини спільного для всього класу завдання;
- парною – навчальна діяльність відбувається в мікрогрупах у складі двох учнів;
- індивідуально-груповою – коли кожен член групи виконує частину завдання групи.
2. Цікавість та заохочення до навчання
Учні початкових класів, як і всі діти, люблять ігрову форму навчання. В чому це заключається? Все
просто – в грі. В правильному, а головне цікавому поданні матеріалу. Девіз НУШу: «Навчаємось граючи».
Саме завдяки цьому, діти на підсвідомому рівні запам’ятовують матеріал, який надає вчитель та із
задоволенням намагаються самі долучитися до пошуків тої чи іншої інформації.
Важлива роль інтересу в становленні особистості молодшого школяра. Дитина реалізує свій інтерес у
процесі основної діяльності, тому що найсильнішим мотивом у навчанні є саме пізнавальний інтерес, який
активно взаємодіє із системою ціннісних орієнтацій, цілями, результатами діяльності, відображає всі складові
особистості: інтелект, волю, почуття. За певних умов інтерес є засобом живого, захоплюючого навчання,
визначає інтенсивний і зосереджений розвиток пізнавальної діяльності, переростає в стійку рису характеру.
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В дитини може зникнути інтерес до навчання. Ви запитаєте, як саме? Все дуже просто. По-перше,
нецікавий виклад матеріалу, монотонність, передбачуваність наступних кроків. По-друге, невпевненість в
своїх силах, типу, «я невмію», «я незнаю», «я це незможу». І, найголовніша причина – це непрофесійність
самого педагога та невіра батьків у сили власної дитини. Тому, місія вчителя – це донести світло науки до
дітей за допомогою цікавих, доступних, сучасних інноваційних винаходів та професіоналізму.
3. Методи стимулювання інтересу
Озброєння вчителя методами стимулювання навчальної діяльності молодших школярів значною
мірою сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Найпоширеніші методи цієї
групи – методи емоційного стимулювання навчальної діяльності, створення ситуації успіху в навчанні,
сприятливого морально-психологічного мікроклімату, заохочення та інші.
Метод забезпечення успіху в навчанні – метод, який передбачає допомогу вчителя відстаючому
учневі, розвиток у нього інтересу до знань, прагнення закріпити успіх. Цей метод ефективний у роботі з
учнями, які мають проблеми з навчанням. Учитель надає такому учневі допомогу доти, поки він
наздожене однокласників і отримає першу хорошу оцінку, яка піднімає настрій, пробуджує усвідомлення
власних можливостей і на цій основі прагнення закріпити успіх. Уважно спостерігаючи за навчальною
діяльністю кожного учня, вчитель може своєчасно прийти на допомогу тому, кому вона потрібна.
Метод пізнавальних ігор – спеціально створена захоплююча розважальна діяльність, яка має
неабиякий вплив на засвоєння учнями знань, набуття умінь і навичок. Гра у навчальному процесі
забезпечує емоційну обстановку відтворення знань, полегшує засвоєння навчального матеріалу, створює
сприятливий для засвоєння знань настрій.
Метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу – використання
цікавих пригод, гумористичних уривків тощо, якими легко привернути увагу учнів. Особливе враження
справляють на учнів цікаві випадковості, несподіванки з життя й дослідницької діяльності вчених.
Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу – передбачає, що у процесі викладання
вчитель прагне на кожному уроці окреслити нові знання, якими збагатилися учні, створює таку моральнопсихологічну атмосферу, в якій вони отримують моральне задоволення від того, що інтелектуально
зросли хоча б на йоту.
Метод опори на життєвий досвід учнів – полягає в тому, що у повсякденному житті за межами школи
вони щодня спостерігають найрізноманітніші факти, явища, процеси, події, які можуть базуватися на
певних закономірностях, з якими учні знайомляться під час вивчення шкільних предметів.
Учителі початкових класів вміло використовують такі прийоми співробітництва вчителя і учнів:
1) учитель пропонує дітям самим вибрати собі домашнє завдання і на наступний урок перевіряє, хто
яке завдання виконав, хвалить за старанність;
2) дає завдання вихованцям самостійно придумати тему написання твору. Із запропонованих тем учні
вибирають 2-3 і пишуть невеличкий твір;
3) класовод пропонує учням вибрати для самостійної роботи пакети, в яких є складні й легкі завдання;
4) під час виконання окремих складних завдань учитель звертається до учнів з проханням допомогти
йому у розв'язанні цього завдання;
5) учитель пропонує учням скласти цікаві математичні завдання для колективного чи самостійного
розв'язання їх у класі. Школярі вибирають кілька варіантів. Навпроти кожного варіанту на дошці
записують прізвище й ім'я того, хто його склав;
6) при виникненні труднощів під час розв'язання завдання педагог пропонує учням знайти відповідь
спільними зусиллями, порадивши їм заглянути в довідники, енциклопедію, книги на цю тему;
7) вчитель звертається до учнів з проханням дібрати гарний вірш на певну тему. Потім цей вірш вони
вивчають у класі;
8) на дошці записано розв'язання задачі, в якому допущено помилку.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТІ ІЗ СПЕЦЕФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ
КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ
Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього
процесу. Під час реформування освіти у вищих навчальних закладах прогресивно розробляється
концепція дистанційної освіти, що передбачає розробку різноманітних технологій, у тому числі технології
змішаного навчання. За концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна освіта – це форма
навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за
технологіями дистанційного навчання.
Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко
використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних
телекомунікацій 8 інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та
спілкування. Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами навчання. Так, практично
не виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого місця, можна підтримувати регулярний контакт з
викладачем за допомогою телекомунікаційних технологій, у тому числі відеозв’язку, та одержувати
структурований навчальний матеріал, представлений в електронному вигляді. Незначна за часом та
обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватися за очною формою
(складання іспитів, практичні, лабораторні роботы тощо).
Дистанційна форма навчання дає можливість створення систем масового безперервного
самонавчання, загального обміну інформацією. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко
реагувати на потреби суспільства щодо підготовки високопрофесійних фахівців. Можна констатувати,
що дистанційне навчання увійшло в 21 століття як найефективніша система підготовки і безперервної
підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців різноманітних сфер та галузей.
Характерними рисами дистанційного навчання є: інтерактивність навчання: інтерактивні можливості
використовуються в системі дистанційного навчання програм і систем доставки інформації, дозволяють
налагодити і навіть стимулювати зворотний зв’язок, забезпечити діалог і постійну підтримку, які не
можливі в більшості традиційних систем навчання; гнучкість навчання студентів, що одержують
дистанційну освіту, у виборі навчального закладу, місця і часу навчання. Студенти мають можливість не
відвідувати навчальних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці;  в основу
програми дистанційної освіти покладається модульний принцип, що дозволяє з набору незалежних
курсів-модулів сформувати навчальну програму, яка відповідає потребам студентів; індивідуалізація
навчання, яка дозволяє реалізувати для студента індивідуальну навчальну програму й індивідуальний
навчальний план. Можна самостійно вибирати послідовність вивчення предметів на основі
індивідуального графіку;  економічність дистанційного навчання знаходить прояв у ефективному
використанні навчальних площ та технічних засобів, концентрованому й уніфікованому представленні
інформації, використанні і розвитку комп’ютерного моделювання, що призводить до зниження витрат на
підготовку фахівців; а також відсутність проблеми придбання навчальних матеріалів та підручників;
Інформатизація процесу освіти та новітні інформаційно-комунікаційні технології(ІКТ) за умови
повного їх використання та введення до освітнього процесу, докорінно змінюють перебіг життя
суспільства. У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси – інформаційні
продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами».
Це передбачає створення та підтримку «життєдіяльності» загального освітнього простору, який міг би
охопити максимальне коло бажаючих отримати освіту та об’єднати не лише студентів та викладачів різних
країн, стимулюючи корисний процес обміну досвідом, та сприяв би циркуляції знань. Але важливий нюанс
полягає в тому, що на відміну від зарубіжних країн, де дистанційна освіта стоїть поряд із класичною формою
здобуття освіти, в нашій державі вона є не альтернативною, а лише однією з допоміжних форм.
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Підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за
рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та
телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рушенная [1, с. 400].
Якість якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для
підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і
використовуються найсучасніші навчальнометодичні матеріали; передбачається введення
спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.
Характерні риси дистанційної освіти:
Гнучкість: студенти, що здобувають дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних
занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці.
Модульность, в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний
окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну сферу, що дозволяє з набору незалежних
курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.
Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за
іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.
Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості
учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою
та з викладачами. Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів,
концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп’ютерного
моделювання повинні сприяти зниженню витрат на підготовку фахівців.
Технологічність, використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій,
які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір. ¾ Соціальна рівність: рівні
можливості здобуття освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я і соціального статусу.[2]
Інтернаціональність: можливість здобути освіту в навчальних закладах іноземних держав, не
виїжджаючи зі своєї країни, та надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що
проживають за кордоном. ¾ Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль
викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес,
постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію
відповідно до нововведень та інновацій.
Позитивний вплив на студента: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що
здобуває дистанційну освіту завдяки самоорганізації, прагненню до знань, використанню сучасних
інформаційних та телекомунікаційних технологій, вмінню самостійно приймати відповідальні рішення.
¾ Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для
підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і
використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення
спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.
Технології дистанційного навчання — це відкрита розгалужена система дидактичних та
інформаційно-комунікаційних технологій, яка створена за рахунок поєднання потрібних форм, методів і
засобів навчання з метою отримання найвищої якості результатів навчання та використовується для
розроблення дистанційних курсів, організації навчального процесу та керування ним [3, с. 38-44].
Дистанційне навчання може бути настільки ж ефективним, як і аудиторне навчання, якщо методи і
технології відповідають завданням, є взаємодія між студентами та є вчасний зворотний зв’язок між
викладачем та студентом.Успішні програми дистанційного навчання базуються на послідовних і
комплексних зусиллях студентів, викладачів, координаторів, допоміжного персоналу й адміністрації. Для
успішного проведення дистанційного навчання успішно використовується система MOODLE.
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ
Актуальність дослідження. В сучасних умовах учителеві слід максимально акцентувати свою
діяльність, враховуючи інтереси учнів, при навчанні математики на активне залучення спеціалізованих
пpoгpaм прикладної математики, в основі яких лежать математичні методи. Використання віртуальних
середовищ, з їх якісною візуальною і часто динамічною підтримкою, швидкими чисельними
розрахунками, дає можливість збільшити кількість розв’язаних задач, зменшує прояв у учнів «нелюбові»
до математики, при цьому вивільняється час у всіх учасників навчального процесу, для здійснення
якісного аналізу математичних ідей, поглядів, залежностей, методів. Нині з’являється все більше
україномовних засобів iнфopмaційно-комунікаційних технологій з математики.
Мета дослідження - розробити методику застосування ІКТ в процесі вивчення теми
«Чотирикутники» з курсу геометрії у 8-му класі.
Завдання дослідження - проаналізувати вплив впровадження пакетів спеціальних прикладних
програм на навчальний процес з геометрії у 8-му класі
Результати дослідження. ІКТ дозволяють, як виконувати різні математичні операції [2,3] так і
уможливлюють візуалізацію розв’язання геометричних задач. Наприклад: MаthСаd, MаtLаb, Grаn (1-3),
Mахіmа, MаthРареr тощо. В даний час існує велика кількість он-лайн пpoгpaм, які допомагають при
здійсненні обчислень, побудові графіків, створенні моделей та побудові рисунків до задач з геометрії. Для
прикладу можна назвати обчислювальний онлайн засіб WоlfrAmаlрhа.
На основі аналізу кількох комп’ютерних технологій, зроблений акцент на систему динамічної
математики GeoGebra. Функціональні можливості цієї пpoгpaми та потужна веб-підтримка користувачів
надають можливість ефективно її використовувати при вивченні геометрії.
Нами продемонстровано використання GeoGebra при вивченні теми «Чотирикутники» з курсу
геометрії у 8-му класі. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.
Григорія Тютюнника м. Кам'янка-Бузька Львівської області. В даному дослідженні були запропоновані
задачі, які ілюструвались за допомогою програмного забезпечення GeoGebra.
Наприклад. Задача [1]. На бічних сторонах трапеції, у яку можна вписати коло, як на діаметрах
побудовано два кола. Встановіть, що ці кола мають одну спільну точку.
Розв’язання. Оскільки за умовою в трапецію 𝐴𝐵𝐶𝐷 можна вписати коло, то робимо висновок що сума
основ трапеції дорівнює сумі її бічних сторін.
BC+AD = AB+CD

Рис 1. Ілюстрація використання GeoGebra при вивченні теми «Чотирикутники»
з курсу геометрії у 8-му класі.
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Тоді,

𝐵𝐶+𝐴𝐷
2

=

𝐴𝐵+𝐶𝐷
2

.

𝐵𝐶+𝐴𝐷
2

= 𝑚 ˗ середня лінія трапеції, отже, 𝑚 =
𝐶𝐷

𝐴𝐵+𝐶𝐷
2

=

𝐴𝐵
2

+

𝐶𝐷 𝐴𝐵
2

2

= 𝑟1 –

радіус кола, побудованого на одній з бічних сторін, як на діаметрі.
= 𝑟2 ˗ радіус кола, побудованого на
2
одній з бічних сторін, як на діаметрі. Тоді, 𝑚 = 𝑟1 + 𝑟2. Тому кола, побудовані на бічних сторонах
трапеції, дотикаються один до одного, і точка дотику належить середній лінії трапеції (Рис.1). Отже, ці
кола мають одну спільну точку.
Оцінка ефективності роботи учнів при вивченні теми «Чотирикутники» з курсу геометрії у 8-му класі
здійснювалася за кількісними та якісними показниками, їх динамікою, порівнянням результатів.
Висновок. У зв’язку з посиленням ролі прикладного спрямування геометрії, виникла потреба
пошуків нових підходів до організації та управління навчальною діяльністю учнів. В роботі була доведена
дієвість використання інформаційно-комунікаційних технологій для оптимізації подання теми
«Чотирикутники» з курсу геометрії у 8-му класі.
Література:
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ілюстрацій/ К. А. Падалко, О. С. Бартків, А. С. Гетьман// Матеріали IІ міжнародної науково-практичної
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ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ В УЧНІВ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Однією з найбільш провідних теоретичних проблем педагогіки й психології є гармонійний розвиток
дитячої особистості. Людська самооцінка формується в процесі життя особистості, значну увагу варто
приділити саме педагогічному й сімейному вихованню, які найбільш ґрунтовно впливають на
становлення людини.
Стратегічним напрямом державної політики у сфері освіти проголошено особистісно-орієнтований
підхід, відповідно до якого навчально-виховний процес початкової школи спрямовано на саморозвиток,
самосвідомість, самооцінку, самовиховання особистості, реалізацію її природного потенціалу, підтримку
проявів індивідуальності з перших днів перебування в школі.
Саме тому завданням педагогічного складу на сучасному етапі є створення оптимальних умов для
повноцінної взаємодії дитини з середовищем, потрібно усвідомити, що рівень психологічної готовності
дитини до навчальної діяльності в школі є важливим чинником успішної адаптації й подальшої
ефективної навчальної діяльності.
Особливість процесу адаптації дитини до школи є також пов’язаним із рівнем самооцінки дитини, її
життєвими переживаннями, її становленням в новому соціальному середовищі, які є максимально
важливими для учнів початкових класів.
В період молодшого шкільного віку провідною діяльністю дитини стає навчання, в основі якого є
пізнавальний інтерес й нова соціальна позиція. Віковими особливостями дітей початкових класів є
формування незначного соціального й морального досвіду, підвищена емоційність, вразливість й
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водночас пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність й безпосередність поведінки
дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування [2, с. 45].
Молодшим школярам надзвичайно необхідно формувати свої соціальні зв’язки, постійно
спілкуватися, відчувати емоційний контакт, визнання з боку оточуючих, їх оцінку своїх дій. Окрім цього,
в цей період досить ґрунтовно формуються такі риси характеру як самоповага, самоцінність, постійна
потреба пізнавати світ.
Ефективність навчального процесу й гармонійного розвитку особистості пов’язане із належним
рівнем співвідношення особистісних рис учнів й навчального плану. Робота із учнями початкового класу
є максимально тонкою й виваженою, адже формування в дитини належного рівня самосвідомості саме в
цьому віці має своє беззаперечне відображення на її подальшому становищі в соціумі.
В молодшому шкільному віці продовжується процес самопізнання та вироблення ставлення до себе.
Достатній рівень самоідентифікації визначається найперше тим, наскільки чітко дитина усвідомлює ті
речі, які є для неї корисними, а які шкідливими; наскільки чітко вона може їх співвідносити й формувати
загальне уявлення про себе й своє місце в світі.
Відповідно до цього можна проаналізувати думки С. Куперсміта, який називає самооцінкою відношення
людини до себе, яке складається поступово й набуває звичайного характеру; воно виявляється як схвалення або
несхвалення, ступінь якого визначає переконаністю індивіда в своїй самоцінності, значущості [1, с. 72].
«Я-концепція» не є сукупністю фрагментарних образів «Я» особистості й оцінок її окремим особами,
а швидше динамічною системою, яка здатна допомогти людині, учню, поглянути на себе як на продукт
власної життєдіяльності, усвідомлювати свої позитивні якості й цінувати їх. Саме такі найбільш базові
поняття варто сформувати в дитини як цілісної особистості з перших років життя. В шкільній практиці в
цьому формуванні важливу роль відіграє оцінка з боку педагога, який повинен мати перед собою
завданням індивідуального підходу до аналізування особливих рис кожного з учнів, а не порівнювання їх
відповідно до ряду ознак, які в кожного проявляють себе по-різному.
Кожен період формування особистості має ряд факторів, які вливають на її самоідентифікацію. Однак
найбільш комплексно й ґрунтовно самооцінка вибудовується саме з трьох до дев’яти років, коли
відбувається виокремлення «Я-концепції» й дитина відділяється від батьків, формуючи власне соціальне
коло інтересів, вибудовуючи перші соціальні зв’язки. В молодшому шкільному віці провідну роль відіграє
саме навчальна діяльність, від якої залежить вирішальна міра формування самооцінки дитини, яка є
прямо пов’язаною з успішністю й успіхами дитини в навчанні.
З’ясовано, що грамотне формування самооцінки в дитини є досить комплексним процесом й залежить
від поведінкових реакцій оточуючих на дитину, оцінку її старань й заохочування до подальших дій. Окрім
цього, вагому роль в даному будуванні дитячої свідомості в шкільному віці відіграє саме оцінка дитини
педагогом, формування з ним відкритих стосунків, які випливають із взаємоповаги.
Варто також проаналізувати найбільш характерні ознаки дітей із заниженою самооцінкою, щоб в
подальшому висвітлити шляхи усунення цієї проблематики. Першою з таких ознак є те, як дитина реагує
на компліменти: часто діти із заниженою самооцінкою не можуть втішатися хорошим словам, адже не
вірять, що здатні робити хороші речі. Найчастіше вони починають це заперечувати, або навмисно
демонструвати власні недоліки. Наступною ознакою є те, що діти із неадекватним рівнем самооцінки
уникають важких завдань, адже вважають їх за надто складним для себе; навіть не спробувавши, вони вже
є налаштованими на провал. Окрім цього, такі учні при знайомих або незнайомих людях найчастіше
залишається осторонь, не прагнучи заводити знайомства [4, с. 224].
Тут можна побачити досить закономірний парадокс: чим нижчим є рівень самоповаги дитини до себе,
тим гіршою буде її поведінка, яка оцінюється як хуліганська. Аналіз такого процесу є досить очевидним,
адже поганою поведінкою можна принижувати інших, тим самим підвищуючи власне сприйняття себе.
У випадку заниженої самооцінки у школяра, рекомендовано використовувати наступні прийоми [3]:
- в шкільному процесі звертати увагу на учня, заохочувати його до навчання;
- давати позитивну оцінку його навіть найменш успішним проявам;
- провести для дітей урок із тематикою, яка повинна розкрити ідею, наскільки індивідуальною є кожна
особистість, її характер та можливості. Варто сформувати в дітей уявлення про те, що недоречно порівнювати
себе з іншими, адже ріст людини як особистості є аналізом її попередніх дій, реакціями, однак не дій інших;
- уникати необґрунтованої критики з боку дорослих;
- будь-які негативні дії варто найперше проаналізувати з дитиною, оцінити їх й дозволити їй
зрозуміти, що тут було недоречним. Все це варто робити в максимально коректній й лабільній формі.
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Ефективне життя й психічне здоров’я особистості в суспільстві передбачає перед собою завдання
доречного й адекватного формування самооцінки в молодших школярів. Адже часто «недолюбленість»
батьків й критика з боку педагога формують уявлення в учня про себе як невартого уваги. Однак дитина
потребує цього, тому прагне надолужувати це шляхом приниження інших, деформуючи їх самоціність,
щоб за їх рахунок дещо підвищити роль власного «его». Відповідно до цього, поставлено перед собою на
початку роботи дослідниць завдання, метою яких має бути віднаходження моментів недоречної реакції
педагога на учнів та усунення їх негативних проявів шляхом аналізу результативної картини.
В сучасних умовах життя гармонійній особистості потрібно мати належний рівень комунікації з
оточуючими, адекватно оцінювати свої сили й поважати позицію іншого. Однак цього неможливо було б
досягти, якби із дитинства шляхом виховання в дитини не формувалася базова самооцінка, яка дозволяє
досить якісно існувати в світі людей.
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Руслан Михайлович Недашківський,
аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ТРАКТОРИСТІВ-МАШИНІСТІВ
Триваюча модернізація агроекономіки країни вимагає залучення фахівців якісно нового типу:
конкурентоспроможних, активних, творчих, комунікабельних, професійно-підготовлених, здатних
блискавично приймати рішення не тільки в стандартних, але і незапланованих виробничих моментах.
Постійно скорочується коло завдань, вирішення яких лежать в сферах традиційних технологій.
Соціально-економічні зміни, процеси глобалізації ринку праці пред'являють більш високі вимоги до
якості виконуваної професійної діяльності.
Сучасна система аграрної освіти спрямована на вирішення складних завдань формування всебічно
розвинутої особистості майбутнього фахівця-аграрника, розвиток його талантів, розумових і фізичних
здібностей, відповідно до потреб суспільства та аграрної галузі. На виконання цих стратегічних завдань
спрямовані усі складові педагогічного процесу – зміст, методи, засоби та форми навчання й виховання,
контроль і корекція результатів навчальної діяльності учнів при широкому залученні сучасних технологій.
У зв’язку з вищевказаним, важливого значення для педагогічної теорії набуває визначення
сприятливих педагогічних факторів та умов формування професійної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників уже з перших днів навчання у професійно-технічному навчальному закладі.
Підкреслимо, що питання обґрунтування педагогічних умов ефективного формування професійної
компетентності майбутніх трактористів-машиністів є одним із головних у нашому дисертаційному
дослідженні. Результати його розв’язання дозволять визначити провідні напрями наукового пошуку,
розробити методику ефективного формування здатностей учнів до професійної діяльності.
Ю. Бабанський визначає педагогічні умови як обставини або чинники, які визначають ефективність
функціонування педагогічної системи [1]. Погоджуючись у цілому з наведеними трактуваннями цього
поняття, у контексті нашого дослідження педагогічні умови – це сукупність заходів педагогічного процесу,
які, з одного боку, забезпечують досягнення здобувачами освіти необхідного рівня сформованості
професійної компетентності, а з іншого – сприяють підвищенню ефективності цього процесу.
На першому етапі наукового пошуку було проведено пілотажне дослідження, яке передбачало
виявлення найважливіших факторів формування професійної компетентності майбутніх трактористів22

машиністів. До дослідження було залучено педагогічних працівників Катюжанського вищого
професійного училища та Бородянського професійного аграрного ліцею. Респондентам було
запропоновано визначити фактори, які найбільшою мірою впливають на формування та розвиток
професійної компетентності майбутніх трактористів-машиністів.
За результатами аналізу запропонованих викладачами факторів було визначено 12 чинників, на які
найчастіше вказували респонденти. На основі індуктивного способу встановлення причинно-наслідкових
зв’язків сформульовано педагогічні умови, які, при їх забезпеченні, експериментально визначені фактори
перетворюють в реальні детермінанти формування професійної компетентності майбутніх трактористівмашиністів сільськогосподарського виробництва у закладах професійної освіти.
Враховуючи дидактичні принципи, компоненти та різні підходи науковців до педагогічних умов,
методом експертних оцінок було визначено, що успішне формування професійної компетентності майбутніх
трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва у закладах професійної освіти можливе при
забезпеченні таких педагогічних умов: цілеспрямоване формування позитивної мотивації учнів щодо
оволодіння майбутньою професійною діяльністю; раціональне поєднання в освітньому процесі традиційних
та інноваційних технологій навчання майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського
виробництва; організація випереджувального навчання учнів засобами додаткових дидактичних форм
(факультативи, спецкурси, студії, наукові гуртки тощо); відбір та структурування змісту освіти на основі
нормативних вимог освітнього стандарту та варіативної регіонально спрямованої складової;створення
сприятливого інформаційно-освітнього середовища для самоосвітньої діяльності учнів.
Вказані педагогічні умови можна певним чином диференціювати за способом впливу, виділивши
змістовий, мотиваційний та організаційний компоненти:
- перший – змістовий компонент формування професійної компетентності майбутніх трактористівмашиністів, означає відбір та структурування змісту освіти на основі нормативних вимог освітнього
стандарту та варіативної регіонально спрямованої складової освітньої програми;
- другий – мотиваційний компонент полягає в цілеспрямованому формуванні позитивної мотивації
учнів щодо оволодіння майбутньою професійною діяльністю;
- третій містить організаційну умову, що справляє вплив через специфіку організації процесу та
стосується раціонального поєднання в освітньому процесі традиційних та інноваційних технологій навчання
майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; організації випереджувального
навчання учнів засобами додаткових дидактичних форм (факультативи, спецкурси, студії, наукові гуртки
тощо); створення сприятливого інформаційно-освітнього середовища для самоосвітньої діяльності учнів.
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ:
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
В сучасному інформаційному суспільстві цінним стає самостійне здобуття знань, отриманих завдяки
вільному доступу до інформації та наявність базових умінь і компетенцій. Реформа освіти в Україні
направлена не тільки на зміну змісту предметів, що вивчаються, а й на зміну підходів до методики
викладання, розширення методичних прийомів викладання, активізацію навчальної діяльності учнів на
уроках, наближення тем, що вивчаються, до реального життя.
Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися
ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві
компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.[2, с. 10].
Нові освітні стандарти в Україні визначають (виділяють) 10 ключових компетентностей. [2, с. 10-12].
Основою багатьох з цих компетентностей є вміння критично мислити.
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В даний час великого значення набуває пошук найбільш ефективних шляхів навчання, підвищення якості
засвоєння знань у школі, виявлення внутрішніх резервів пізнавальної активності, процесів мислення та пам’яті
учнів. Допомогти у вирішення цих питань може використання прийомів технології критичного мислення.
Дослідженню проблеми розвитку критичного мислення присвячені праці таких науковців, як
М. Ліпмана, Ж. Піаже, Д. Халперна, А. Кроуфорда, Дж. Брунера, Д. Дьюї, Л. Виготського та багатьох
інших. Серед українських вчених вивченням даного феномену займаються О. Пометун, С. Терно, Н. Вукіна,
О. Тягло та інші. Науковці в своїх працях описують не тільки теоретичні аспекти проблеми, а й,
спираючись на власний досвід, дають практичні поради.
Сучасне суспільство вимагає від освіти виховання компетентної та активної особистості, цього можна
досягти через формування життєво необхідних компетенцій. Запровадження нових освітніх технологій
особистісно орієнтованого навчання, це передумова для активної пізнавальної діяльності учнів:
нестандартна, цікава, творча робота, яка пробуджує у дітей цікавість до знань і сприяє емоційному,
духовному та інтелектуальному розвитку учнів. Однією з технологій, яка допомагає учню не тільки засвоїти
певну кількість знань, але й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія формування
критичного мислення.
Сучасний вчитель початкової ланки не тільки навчає, виховує та розвиває, а й співпрацює з учнями,
навчаючись і вдосконалюючись разом з ними.
Навчити дітей мислити критично – означає правильно задати питання, спрямувати увагу в
правильному напрямку, навчати робити висновки і знаходити рішення, для того щоб кожна дитина могла
розвинути свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя. Необхідно кожен урок
в школі перетворити на урок мислення, спілкування, урок-діалог. Загальна мета освіти сьогодні –
виховання культури особистості.
Критичне мислення – (давньогрецькою κριτικήτέχνη –
«мистецтво аналізувати, судження») –
це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень.[3].
Поняття «критичне мислення» у науковій літературі застосовується більше п’ятдесяти років. Зміст
даного поняття вчені розкривають по різному.
О. Тягло визначає критичне мислення як сучасний розділ «науки мислити», який породжується
усвідомленням непозбутності помилок і хитрощів у теоретичній та практичній діяльності людини,
людства. Воно може бути представлене як специфічний різновид рефлексії, що спирається на
елементарну логіку і, ймовірно, на відповідні конкретні науки. [4, с. 14].
Д. Халперн у своїй роботі «Психологія критичного мислення» наводить таке визначення терміна
«критичне мислення»: «...використання таких когнітивних навичок і стратегій, які збільшують
ймовірність отримання бажаного результату. Відрізняється виваженістю, логічністю і цілеспрямованістю.
Інше визначення – спрямоване мислення» [5].
Відповідно до думки відомого фахівця з цього питання М. Ліпмана, критичне мислення це «вміле
відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно а)
ґрунтується на критеріях, б) самокоригуюче, в) направлене до контексту». [6, с. 8].
Якщо узагальнити думки багатьох дослідників, критичне мислення постає як складне, багатовимірне і
багаторівневе явище. Отже можна стверджувати, що під критичним мисленням розуміють особливий тип,
спосіб мислення, який поєднує: процеси аналізування, синтезування й обгрунтованого оцінювання
достовірності/цінності інформації; здатність людини визначати проблеми, знаходити їхні причини і
передбачати наслідки, формулювати альтернативні гіпотези їх розв’язання; генерувати чи змінювати свою
позицію на основі фактів і аргументів; приймати зважені рішення – чому довіряти та що робити далі. [7, с. 8]
Модель навчання, орієнтована на розвиток критичного мислення – це коли: учнів постійно запитують про
те, чого вони дізналися, стимулюють застосовувати нові ідеї, порівнювати їх з тими, що викладені в
підручниках, активно обговорювати те, чого вони навчаються у малих групах. На уроці має переважати процес
самостійного дослідження, конструювання знань учнями у процесі активної пізнавальної діяльності. [7, c. 12].
Формулювання запитань є одним із механізмів формування навичок критичного мислення. Можна з
упевненістю сказати, що запитання стимулюють критичне мислення. [7, c. 16-17].
Є наступні види запитань.
Запитання на знання – це запитання найнижчого рівня, що вимагає механічного згадування інформації.
Такі запитання найчастіше передбачають одну правильну відповідь і використовуються для перевірки знань.
Вони не стимулюють розвиток навичок критичного мислення, а сприяють тренуванню пам’яті.
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Запитання на розуміння ставляться для розкриття смислу, сутності того, що вивчається, виявлення
зв’язків між ідеями, фактами, визначеннями або цінностями.
Запитання на застосування вимагають використання вже відомої учням інформації у нових умовах
або ситуаціях. Вони дають можливість розв’язувати проблеми, досліджувати їх.
Запитання на аналіз передбачають розкладання інформації на складові, виокремлення частин та аналіз
кожної з виділених частин у межах єдиного цілого.
Запитання на синтез пов’язані із творчим розв’язанням проблем на основі оригінального мислення.
Запитання на синтез можуть мати безліч найрізноманітніших відповідей.
Запитання на оцінювання ставляться учням для того, щоб вони сформулювали власні судження про
добре і погане або про справедливе і несправедливе. [7, c. 17].
Процес пізнання проходить три етапи: постановка питання, задачі, що сприяє виникненню або
посиленню мотивації в пізнанні нового матеріалу; осмислення – подається нова інформація, відбувається
її осмислення і співставлення з раніше набутими знаннями; рефлексія – закріплення набутих знань.
Розвиток критичного мислення у молодших школярів має свої особливості. Методи, які
використовуються у старших класах відрізняються від тих, що застосовуються в початковій школі.
На кожному етапі уроку необхідно використовувати певні методи розвитку критичного мислення.
Для початкової школи підійдуть наступні методи:
 «Мозковий штурм»
 «Кошик ідей»
 «Дерево знань»
 Істинні та хибні висловлювання
 «Бортові журнали»
 Логічні ланцюжки
 «Ромашка запитань» та інші. [7].
Методи потрібно підбирати відповідно до теми та мети уроку. Кожен метод має за мету розкрити
творчий потенціал учнів.
Різноманітність методів технології критичного мислення робить урок продуктивним, незвичайним,
несхожим на стандартні уроки. Учні самостійно знаходять необхідну інформацію, обмінюються думками
з приводу конкретного питання, приймають участь в дискусіях, знаходять аргументи та контраргументи,
грають різноманітні ролі, співпрацюють з вчителем та один з одним. Вчитель не нав’язує своєї думки, а
спостерігає, направляє. Така взаємодія зближує, підвищує рівень самооцінки кожного учня, забезпечує
позитивну динаміку продуктивного мислення. Тому технологію критичного мислення варто
застосовувати у навчанні дітей, починаючи з молодшого шкільного віку. Формування навичок
критичного мислення молодших школярів є важливим і актуальним питанням сьогодення.
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ЯК УЧИТИСЯ ЛЕГШЕ? ДИДАКТИЧНІ ПОРАДИ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ.
Фахівець будь-якої галузі завжди має бути зорієнтованим на швидкі зміни навколишнього світу,
організованим для досягнення поставлених цілей, соціально активним й креативним для творчої реалізації
власного потенціалу, сміливим, впевненим у власних силах. Поштовхом для формування такої утопічної моделі
особистості може слугувати поінформованість і постійна взаємодія педагога зі студентом щодо
структурованості, системності, невпинності власної праці над здобуттям знань й умінь в стінах освітнього
закладу. Саме самостійна робота студентів в сьогоденні стає основою здобуття теоретичної освіти, недостатній
рівень якої є причиною неготовності випускників до опанування й застосування нових знань і технологій.
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В матеріалах науковців висвітлено питання змісту самостійної роботи студентства, дидактичні засади
такої діяльності, досліджено самостійну роботу як ефективну методику підвищення рівня пізнавальної
діяльності. Вивченням теми займалось широке коло дослідників й освітніх платформ (О.Усова, Б. Оуклі,
Т.Сейновскі, А.Залевська, К.Равсон, Д.Вілінгем, А.Алексюк, В.Козаков, Л.Журавська, В.Буринський,
Coursera, Ed-Era та ін.). Як вважають дослідники невміння учитись пов`язано з невмінням подолання
труднощів аналізу теорії й засвоєння знань [2], [3], [5], [11].
Аналіз доступних джерел дав можливість укласти «Поради для успішного навчання» які полягають
в: виділенні головної мети навчання. Пошуку власного стимулу до здійснення навчальної діяльності.
Плануванні свого часу і його правильному розподілі. Розумінні, що сон – обов`язкова складова розумової
діяльності. Пропуск занять є недоцільним для ефективного засвоєння нового навчального матеріалу.
Важливим є залишайтесь в полі зору вчителя. Ефективним є спілкування на різні теми з колегами,
формування дружньої атмосфери. Виділення головної, найзручнішої стратегії навчання: повторення,
чергування різних типів завдання, навчання за допомогою запитань, поєднання різних типів інформації,
конспектування є актуальним для ефективного планування. Конспект – обов`язковий, скорочений,
рівний, абревіатурний, mind-карта (все, що спрямовано на орієнтацію в матеріалі). З`ясуйте хто ви: аудіал,
візуал і відповідно до цього конспектуйте Список літератури який надає педагог – ваш «must have»,
допоможе легко та швидко знайти необхідний матеріал. Виконання домашнього завдання - в день заняття,
разом з друзями, обмін матеріалами, конспектами – все для ефективного учіння. Використовуйте метод
«Pomodoro» (концентрація на 30 хв). Працюйте на випередження (для тематичної, семестрової відмітки
потрібні оцінки, підготуйтесь на тему та активно попрацюйте, потім зможете відпочити). З`ясовуйте усі
не зрозумілі поняття, теми, все має стати зрозумілим. Запитуйте у викладача, друзів, дивіться відео в
інтернеті згідно теми яка викликала складнощі, читайте книги. Не накопичуйте дрібних невідомих
складових. Підготовка до екзаменів за два тижні, ну мінімум за 3 дні. Якщо підійти до таких порад
відповідально в результаті навчальну діяльність має бути зведено до 25-30 хв в день на одну дисципліну.
Систематизувати освітню діяльність допоможе планування [1]: записуйте ваші плани, обов`язки,
факти, дати, дедлайни, олімпіади, конкурси. Використовувати можна різні щоденники, листи корисних
звичок, планери на тиждень, розклад обов`язків та досягнення цілей. В сьогоденні корисними також
будуть мобільні додатки для нагадувань: Щоденник Iplan-органайзер, мої-справи та ін.
Важливою складовою розумової діяльності є СОН [1]. При відсутності сну (вдень) в мозку
виробляються токсичні речовини, а коли ми спимо – вони виводяться. Клітини мозку зменшуються, і
спинномозковою речовиною вимиваються усі токсини. Тому сон, який часто нам здається некорисною
витратою часу насправді є неймовірно корисним та необхідним. Сон є засобом який дозволяє нашому
мозку очищуватись та залишатись здоровим.
Головними стратегіями навчання є:
1. Повторення. [9]
2. Чергування різних типів завдання. [4].
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3. Навчання за допомогою запитань. [6].
1. Поєднання різних типів інформації. [10].
2. Конспектування. Чи потрібен конспект взагалі? ТАК! Але…. Конспектування працює тоді, коли
ви дійсно аналізуєте почуту інформацію та занотовуєте найважливіше.
Як правильно вести конспект? [12]
 Пишіть конспект від руки та своїми словами.
 Можна записувати за лектором слово в слово (non generative note-taking). А можна
перефразовувати, узагальнювати та зображувати зв’язки між концепціями (generative note-taking).
 Повторюйте конспект.
 Повторюйте якомога раніше після написання конспекту.
 Реорганізуйте конспект після того, як перечитаєте його.
 Складайте запитання до власного конспекту.
 Створюйте флеш-картки до пройденого матеріалу.
Як краще організувати самостійне навчання?
 Повторюйте на ніч.
 Спіть достатньо
 Робіть перерви.
 Дайте собі час.
 Якщо у вас не виходить — спробуйте ще раз, і не сваріть себе [8].
Рефлексуйте
Іспит, контрольна робота, доповідь або важлива співбесіда — усе це також тести для самоперевірки. Так,
ви не зміните результат екзамену постфактум. Але якщо ці знання та навички знадобляться у
майбутньому, порефлексуйте. Поставте собі запитання: Що я знаю з цієї теми? Що відбулося на
екзамені/контрольній/доповіді/співбесіді? Що я зробив? Як це спрацювало? Що я зроблю по-іншому
наступного разу?
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ГУВЕРНЕРСТВО У СИСТЕМІ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ ВОЛИНІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
Домашнє навчання в історії освіти завжди забезпечувало гувернерство, яке уможливлювало
особистісно-орієнтований підхід у вихованні й навчанні дітей, саморух і самовдосконалення особистості,
що не втрачає своєї актуальності і сьогодні. У ХІХ ст. відбувся найбільший розвиток домашнього
навчання у Російській імперії, законодавча політика якої перетворили гувернерство в органічну складову
імперського освітньо-виховного механізму.
Законодавство щодо домашньої освіти було прийняте у липні 1834 р., коли Міністерством народної
освіти було затверджено спеціальне «Положення про домашніх наставників і вчителів», за яким відбувся
поділ гувернерів (гувернанток) на групи за рівнем їх професійної підготовки на домашніх наставників
(наставниць) та домашніх вчителів, а також були затверджені вимоги, яким вони мають відповідати:
обов’язки, освітній ценз, статус, матеріальне забезпечення, привілеї тощо [5, с. 44].
У 1863 і 1868 рр. царський уряд вніс низку доповнень і змін до «Положення про домашніх наставників і
вчителів» (1834 р.) щодо конкретизації статусу цих осіб. Було підтверджено, що звання «домашній наставник»
надається тільки при наявності вищої освіти. Педагогам гімназії й інших аналогічних закладів, а також вчителям
повітових училищ, які вийшли у відставку і не мали вищої освіти, дозволялось працювати домашніми
вчителями в приватних оселях після відповідних випробувань. Водночас зменшувалась тривалість роботи для
надання вищих чинів: домашнім наставникам з 6 років до трьох, вчителям – з 8 років до шести. Дещо
змінювались терміни служби щодо нагороджень та деяких пільг [4, с. 30-34]. Звання домашньої вчительки
присвоювалось випускницям інститутів і давало право викладати всі предмети навчальної програми. Звання
домашнього вчителя без «випробувань» присвоювалось тільки штатним вчителям, які вийшли у відставку і які
викладали певний предмет не менше трьох років в гімназіях і аналогічних їм закладах освіти [2, с. 20].
У другій половині ХІХ ст. відбулася чітка законодавча регламентація гувернерства на Волині, яка
враховує процес підготовки кадрів, обсяг роботи гувернера, визнання урядом важливості домашніх
педагогів у підготовці майбутньої еліти. На законодавчому рівні були затверджені необхідні умови
допуску осіб до навчання і виховання дітей в приватних будинках: наявність спеціальної освіти і моральна
«благонадійність» особистості, що включала політичні переконання, лояльне ставлення до царату та
устрою Російської імперії [1, с. 103].
Заслуговує на увагу політика щодо іноземних педагогів, особливо у Волинській губернії, де у
досліджуваний період проживала велика кількість поляків, євреїв, чехів та німців. Свідоцтво на звання
домашнього наставника видане за кордоном, вважалося недійсним, кожен іноземець мав складати іспити на
загальних підставах, окрім того іноземці не отримували істотних пільг, які мали домашні педагоги [6, с. 112].
Упродовж другої половини ХІХ ст. у Волинській губернії домашні наставники і наставниці, домашні
вчителі і вчительки відігравали важливу роль в освіті й вихованні підростаючого покоління, в основному
дітей дворян, міщан, поміщиків, шляхти, духовенства, чиновників і буржуазії. Батьки досить часто
надавали перевагу домашній освіті. Серед причин негативного ставлення до державних закладів освіти
були: відсутність достатньої матеріальної бази, відповідних педагогічних кадрів, а також тенденція до
станового навчання і виховання. Для дітей селян, робітників, збіднілих міщан гувернерство фактично
було недоступне через відсутність коштів і можливостей.
Більшість вимог щодо навчання і виховання дітей у домашніх умовах зводилися до наступного:
навчити грамоті, починаючи із Закону Божого і завершуючи різноманітними мистецтвами – музикою,
співом, малюванням; особливу увагу приділити вивченню нових іноземних мов. Могло здійснюватися
викладання і тих навчальних дисциплін, які були зазначені у свідоцтвах домашніх наставників. У процесі
навчання дітей в домашніх умовах домашні наставники (наставниці), вчителі (вчительки) повинні були
використовувати навчальні книги і рекомендації, схвалені державною системою початкової і середньої
освіти. За бажанням батьків, педагоги могли використовувати й іншу літературу, якщо вона була
дозволена цензурою. Домашня форма навчання і виховання відносно дівчаток і хлопчиків мала
організаційну різницю. У досліджуваних хронологічних межах кінцевою метою домашньої освіти
дівчаток, як правило, була підготовка майбутніх матерів сімейства. У свою чергу, хлопчики недовго
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залишалися під опікою домашнього наставника, оскільки на них чекала державна або приватна школа,
заклад вищої освіти, обов’язки служби тощо [1, с. 104].
Наприкінці навчального року домашні наставники мали надати посадовим особам щорічний звіт
своєї роботи, в якому вказувався обсяг вивченого матеріалу з кожного предмету, підручники, за якими
проводилося навчання, програми та відомості про успішність учнів. До звіту також додавалися схвальні
відгуки від батьків вихованця про роботу домашнього наставника [3, с. 33].
Отже, гувернерство становило суттєву частину домашньої освіти на Волині, створюючи протягом
другої половини XIX ст. правові засади для діяльності домашніх наставників (наставниць) та домашніх
вчителів (вчительок). Видані укази, розпорядження і циркуляри встановили жорсткі і добре контрольовані
імперськими управлінськими структурами рамки для цієї категорії осіб, від яких вимагалось бути
покірними слугами самодержавного режиму.
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Савіна М.В.,
викладач психолого-педагогічних дисциплін
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА
...Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому,
щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи.
Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках,
у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху.
В. Сухомлинський

У сучасному суспільстві успіх та прогрес напряму залежать від навичок використання інформації,
обсяг якої зростає швидкими темпами. Завдання ж освіти полягає в ефективному перенесенні наукових
теорій у свідомість здобувачів освіти та вмінні ефективно її застосовувати на практиці. Саме тому все
більше приділяємо уваги інтерактивним методам, які сприяють швидкому поширенню знань та
ефективному впровадженню у професійне життя майбутніх фахівців.
Давно відомо, що навчання складний процес, а його організація залежить від особливостей учасників
освітнього процесу (викладачі, здобувачі освіти), характеру, змісту, засобів, форм та методів навчального
процесу та умов його організації.
Традиційна форма передачі знань не є сама по собі чимось негативним, проте в світі швидких змін і
безперервного старіння знань традиційна форма навчання має звужені рамки застосування.
Перехід до Нової української школи вимагає перебудови освітнього процесу. Отримання знань,
формування умінь та навичок, розвиток особистості, набуття компетентностей відбувається
найефективніше за умови використання в освітньому процесі інтерактивних методів та форм навчання.
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Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, треба пам’ятати, що будь-яка
педагогічна технологія буде мертвою, якщо не розглядати її як цілісну систему в єдності її компонентів і
взаємозв’язків.[1] У педагогічній літературі описано чимало типів організацій навчання: за рівнем
активності суб’єктів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за
способами організації, тощо. Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову
того, хто навчається. Він потребує напруженої розумової роботи людини і її власної активної участі в
цьому процесі. Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не забезпечать справжніх, стійких знань.
Цього можна досягти тільки за допомогою активного (інтерактивного) навчання.
За інтерактивного навчання відбувається співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове,
навчання у співпраці) де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання,
розуміють що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.[2]
Викладач під час інтерактивного навчання виступає як організатор процесу навчання, консультант, який
ніколи не "замикає" навчальний процес на собі. Головними у процесі навчання є співпраця та взаємодія між
студентами. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями учасників освітнього процесу.
Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. Вони дозволяють
студентам:
- зробити засвоєння знань більш доступним;
- навчитись формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити свою точку зору,
аргументувати, дискутувати;
- навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні
життєві ситуації та переживати їх;
- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів,
розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу;
- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;
- знаходити спільне розв’язання проблеми;
- розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.
Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих, хто
навчає і тих, хто навчається, вчить їх конструктивній взаємодії, сприяє оздоровленню психологічного
клімату на уроці та створює доброзичливу атмосферу.
У сучасній практиці викладання педагогічних дисциплін досить ефективно використовуються різні
варіанти навчання у співробітництві, які сприяють залученню студентів до інтерактивної діяльності на заняттях.
Основними варіантами навчання у співробітництві є:
 навчання в команді(Student Team Learning)
 мереживна пила (Jigsaw, Е. Аронсон)
 навчання під девізом "Вчимося разом" (Learning Together)
 використання ігрових технологій.
Student Team Learning (STL, навчання в команді): викладач пояснює матеріал, а потім пропонує
студентам в групах закріпити його. Виконання завдань пояснюється студентом вголос, студенти
допомагають один одному, а після завершення завдання, пропонується обговорення його всіма
учасниками та оцінка їх роботи.
Jigsaw ("мереживна пила"): на першому етапі опрацювання нового матеріалу студенти діляться на
"Home Groups" (домашні групи). Метою роботи є самостійне ознайомлення з навчальним матеріалом, з
метою загального охоплення змісту, повного розуміння та виконання завдань, пов'язаних з перевіркою
розуміння прочитаного. На другому етапі робота проходить в експертних групах ("Expert Groups"). Мета
роботи - порівняти відповіді, до яких студенти дійшли самостійно в "Home Groups", разом підготувати
повідомлення, виступи. Успіх залежить від злагодженості роботи студентів. Третій етап - це повернення
учасників до "Home Groups", де вони по черзі відтворюють зміст навчального матеріалу; кожен учасник
повинен не тільки ознайомити інших членів групи зі змістом свого повідомлення, але й допомогти їм
зрозуміти його.
Learning Together (вчимося разом): студенти діляться на групи по 3-5 осіб. Кожна група виконує одне
завдання, яке є частиною однієї великої теми, над якою працювали всі студенти. Таким чином, викладач
контролює успішність виконання завдання, характер спілкування та спосіб надання допомоги один одному.
30

Залучення студентів до інтерактивної діяльності, а також підвищення мотивації вивчення психологопедагогічних дисциплін може бути досягнуто завдяки використанню ігрових технологій у навчанні.
Ігрова технологія забезпечує єдність емоційного та раціонального у навчанні. Ігри відповідають
природним бажанням учасника, є унікальним засобом навчання без примусу, підвищують інтерес до
занять. Ігрові взаємодії передбачають неформальне спілкування, що дозволяє учасникам розкрити свої
особисті якості, підвищують їх самооцінку. За допомогою ігор можна зняти психологічну втому та
мовний бар'єр. Безперечно, головною перевагою ігор є колективна форма роботи та створення
доброзичливої атмосфери і ситуації успіху для здобувачів освіти.
Окремо варто зупинитися на методі проектів. Є.С. Полат відзначав, що метод проектів передбачає
визначену сукупність навчально-пізнавальних засобів та дій студентів, які дозволяють вирішити ту чи
іншу проблему в результаті самостійних пізнавальних дій та припускають презентацію цих результатів у
вигляді конкретного продукту діяльності. Як педагогічна технологія це є сукупність дослідницьких,
пошукових, проблемних методів, творчих за характером.[3]
Цінність інтерактивного навчання в тому, що студенти отримують можливість ефективно
співпрацювати. Разом з тим, інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-зорієнтованого
навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомленні власного потенціалу.
Сучасна молодь (студентство) має свій теоретичний та практичний досвід, свої думки стосовно предмету, який
вивчається. Інтерактивні методи дозволяють викладачеві й групі використати цей досвід для спільної користі.
Література:
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Черниш Н.А.,
аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
ПРАВОВА ОСВІТА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Кожен у нашій державі зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не
посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної
відповідальності. Водночас, кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Крім Конституції сьогодні
визначення нормативних, організаційних та фінансових засад функціонування і розвитку системи освіти, в тому
числі правової, здійснюють Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» та ін. Розвиток України як правової, соціальної
держави значною мірою залежить від підвищення правової культури її населення, яка передбачає наявність
відповідного рівня правової компетентності особи. Через це, зокрема, не втрачає свого значення проблема
підготовки фахівців, які усвідомлюють цінність права, розуміють зміст його норм та вміють вірно застосовувати
ці знання на практиці. Відповідно до Указу Президента України №992/2001 «Про Національну програму
правової освіти населення»: “Обсяг і зміст обов'язкового курсу з правознавства визначається для
загальноосвітніх навчальних закладів - потребою суспільства у вихованні правосвідомого громадянина, а для
професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти - крім того, ще й високими
вимогами до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня особи” [1].
Різні аспекти правової освіти стали предметом багатьох досліджень як із педагогічних, так і
юридичних наук. Розкриття загальнотеоретичних аспектів правової освіти й виховання має місце в
дослідженнях В. Я.Тація, А. П.Гетьмана, О. Г. Данильяна, О. Ф. Скакун, та ін. Питанням правової
підготовки фахівців присвячені праці А. Алексюка, А. Бойко, І. Зязюна, В. Євдокимова, М. Євтуха,
О. Іонової, Д. Коваленко, В. Лозової, Г. Троцко, М. Фіцули, Г. Шевченко та багатьох інших учених.
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Офіцери посідають особливе місце серед особового складу будь-якої армії, адже забезпечують навчання й
виховання підпорядкованих військовослужбовців та мають слугувати їм взірцем бездоганного дотримання
вимог законів, військових статутів і присяги. Для військових фахівців якісна правова освіта має виняткове
значення, адже їх обов’язком є захист конституційного ладу, суверенітету й територіальної цілісності України.
Відповідно до чинного Наказу Міністерства оборони України від 27.05.2015 №240 «Про затвердження
Положення про вищі військові навчальні заклади» підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
військових фахівців для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або
начальницького складу з метою задоволення потреб Збройних Сил України здійснюють вищі військові
навчальні заклади, що входять до структури Збройних Сил України, які підпорядковані Міністерству оборони
України [2]. Ураховуючи, що Закон України «Про вищу освіту» відносить вищі військові навчальні заклади до
закладів вищої освіти, такі установи є елементом загальнодержавної системи освіти [3]. Правову освіту
майбутніх офіцерів, відповідно, розглядаємо як різновид такої, що здійснюється у закладах вищої освіти.
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил) для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відносить до загальних компетентностей випускника:
«Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні» [4, с.7]. Серед програмних результатів
навчання Стандарт також містить вимогу: «Знати та розуміти правові засади функціонування держави,
основи законодавства України; системи забезпечення національної безпеки України та основні принципи
її функціонування; структуру сектору національної безпеки та оборони держави, особливості
функціонування і взаємодії його складових; основи міжнародного права, структуру міжнародних
організацій та основи їх діяльності в умовах інтеграційних процесів» [4, с.9].
Здійснення правової освіти у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання має ряд власних
особливостей, обумовлених вимогами до підготовки фахівців у відповідній галузі. Ці особливості пов’язані із
специфікою діяльності Збройних Сил України, як військового формування, яке забезпечує оборону України.
Зокрема, до завдань органів військового управління входить недопущення використання Збройних
Сил України з метою обмеження прав і свобод громадян або повалення конституційного ладу, усунення
органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності. Так само, жодні надзвичайні обставини, накази
чи розпорядження командирів і начальників не можуть бути підставою для протиправних дій щодо
цивільного населення, його майна та навколишнього середовища. Ще одна особливість здійснення
правової освіти у військових закладах вищої освіти полягає в правовому статусі відповідних фахівців.
Адже для військовослужбовців передбачені певні обмеження у реалізації їх конституційних прав і свобод
у зв’язку з виконанням покладених на них обов’язків (обмеження політичної активності, заборона
страйків та зайняття підприємницькою діяльністю тощо) [5, с. 13].
Отже, як правова освіта майбутніх офіцерів, так і правопросвітницька й виховна робота у військах має
здійснюватися з урахуванням специфіки завдань, що покладаються законодавством на Збройні Сили України.
Література:
1. Указ Президента України "Про національну програму правової освіти населення" від 18 жовтня
2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/992/2001/conv.
2. Наказ Міністра оборони України "Про затвердження Положення про вищі військові навчальні
заклади” від 27 травня 2015 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2. rada. gov.
ua/laws/show/z0706-15.
3. Закон України України "Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
4. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 25 – Воєнні науки,
національна безпека, безпека державного кордону, спеціальність 253 – Військове управління (за видами збройних
сил). Київ: Міністерство освіти і науки України, 2018. 25 с. (Стандарт Міністерства освіти і науки України).
5. Правова робота в Збройних Силах України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.І. Кириленка. –
К.: РВЦ «Військовий інститут», 2010. – 408 с.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Будаква Є.О.,
аспірант спеціальності 204 “ТВППТ”
Інститут свинарства і АПВ НААН
ШЛЯХИ ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ МЕТОДІВ КАСТРАЦІЇ СВИНОК,
РИНКОВА ЦІНА НА СВИНИНУ
Метод хірургічної кастрації свиней - це звичайна практика у галузі свинарства, яка використовується
для запобігання прояву кнурячого запаху та аромату у м’ясі та салі свиней, при досягнені статевої зрілості.
У нещодавньому веб-семінарі, організованого групою Innovative Approaches for Pork Production with Entire
Males (IPEMA) за підтримки ЄС, з метою вивчення та запровадження різних методів покращення
благополуччя свиней, були запропоновані альтернативні варіанти хірургічної кастрації поросят. (IPEMA)
наголошує, що хірургічна кастрація із застосуванням знеболювальних препаратів є тимчасовим
рішенням, яке є неефективним та збільшує витрати [1]. Одним із способів, який дозволяє не каструвати
свинок та зберігати якість м’яса є введення вакцини, що пригнічує вироблення стероїдів – цей метод
називається імунокастрація. Імунокастрація – це пригнічення діяльності яєчників у самок свиней, за
рахунок зниження рівня статевих гормонів у крові свиней та усунення клінічних ознак статевого
збудження. Імунокастрація перешкоджає синтезу статевих стероїдів, у тому числі пригнічує
продукування андростенона та скатола, прояву агресивної поведінки. Принцип імунокастрації заснований
на імунологічному блокуванні сигналу від гонадотропін-рилізинг гормона, зменшуючи тим самим
секрецію лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) у яєчниках самок
свиней. Імунокастрація – це ефект тимчасової кастрації самок свиней із відновленням статевих циклів
чрез 10 тижнів після останнього введення препарату «Імпровак», «Сева Валора». Тому що кнурячий запах
є важливим сенсорним атрибутом, який визначає, чи задовольняє покупця даний м’ясний продукт.
Однак, питання про стрес під час вакцинації, якість м’яса та вміст андростенона та скатола у
проміжках часу планової вакцинації згідно схеми «Імпровак» від Зоетіс до моменту забою, а головне
питання, чи відбуваються генетичні зміни у людей після споживаного м’яса імунокастрованих свиней на
сьогоднішній день є невивченим і потребує досліджень.
Андростенон є стероїдним гормоном, з властивим запахом сечі або потових виділень. Він продукується
у яєчниках самок свиней під час статевої зрілості. Завдяки ліпофільному характеру андростенон
накопичується в жировій тканині у значно вищих концентраціях, ніж інші стероїдні гормони. Гормон скатол
виробляється в кишечнику; його запах пов’язаний здебільшого з калом. Скатол є токсичним для більшості
тварин, але свині відносно стійкі до нього. Скатол, це продукт бактеріального розпаду амінокислоти
триптофан у товстому відділі кишечника і частково виводиться з калом, а решта всмоктується в кров і
метаболізується в печінці. Його печінковий метаболізм пригнічується стероїдними гормонами включаючи
андростенон. Як результат, підвищена концентрація андростенона відповідає за більш високий рівень
толерантності до скатола. Завдяки своїй ліпофільній природі, скатол накопичується в жировій тканині.
Визначено, що рівень жиру, вище яких споживачі можуть виявити запах скатола, становлять від 0,5 до 1,0
мг/кг для андростенона від 0,2 мг/кг. Основним аспектом, що визначає рівень прояву кнурячого запаху у
самок та самців свиней, є баланс між біосинтезом та дисиміляцією андростенона та скатола.
Метод хірургічної кастрації також попереджує надмірне продукування андростенона та скатола.
Проте, чітко виражені ознаки незадовільненої продуктивності, собівартості 1 кг приросту, витрати кормів
на 1 кг живої маси, ріст м'яких тканин м’яса, амортизація товарних свинокомплексів впливають на
ефективність продажу для експорту та імпорту свинини.
Відповідно до законодавства Європейського Союзу хірургічну кастрацію можна проводити без
використання знеболюючих препаратів протягом першого тижня після народження поросят . Через ріст
громадської критики у країнах Європи з точки зору добробуту та благополуччя свиней, дане питання вимагає
розгляд з макроекономічної та етичної точки зору у пошуку доречності альтернативних методів кастрації самок
свиней, або пригнічення на генетичному рівні продукування стероїдних гормонів виключно для товарних
підсвинків за допомогою МАS селекції, визначення конкретних ДНК-марків або генів кандидатів для
вирішення проблем якості м’ясної сировини зі свинини. Дослідження генетичних взаємозв’язків між ознаками
якості м’яса, прояву кнурячого запаху та продуктивністю стане кроком до розроблення селекційних індексів
відбору. Однак, на мою думку при досягнені повного блокування синтезу стероїдних гормонів негативно
вплине на ріст і розвиток та споживчі властивості м’яса та сала зі свинини для споживання громадян України та
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громадян країн Європи. Ще у 1983 році у виданні «Штучне осіменіння свиней» А. В. Квасницький чітко та
доступно наголосив, що естрогени відіграють важливу роль у розвитку статевих органів, формуванні вторинних
статевих ознак, а головне в цілому є необхідними для нормальної життєдіяльності біологічного організму самок
свиней [2,c.46]. Тому, потрібно це питання розглядати не з практичної точки у пошуку альтернативних методів
кастрації, а з практичного усвідомлення та впровадження альтернативних методів екологічного утримання,
вирощування свиней як пріоритетна основа без застосування методів кастрації, що стане дійсно добробутом та
благополуччям сільськогосподарських тварин і покупця продукції зі свинини.
За данними аналітичного відділу асоціації «М'ясної галузі» у січні 2021 року імпорт свинини в
Україну зріс на 64% до 1620 тонн проти аналогічного періоду минулого року. 46 % в структурі імпорту
займає свіжа та охолоджена свинина, 56 % складає імпортна морожена свинина. Від загального обсягу
імпорту за січень ключовими експортерами залишаються країни Євросоюзу – 77,5%. З початку 2021 року
від обсягу ввезенної продукції імпорт свинини з Канади досяг до 23%. Так як в Україні діє імпортна квота
для країн ЄС, це передбачає безмитне ввезення в межах 20 000 тон свинини на рік. Основними чинниками,
що вплинули на зростання імпорту свинини є: 1. закриття Китаєм імпорту з Німеччини в зв’язку зі
спалахом африканської чуми; 2. Ціни на свинину в ЄС нижчі за українські; збільшення собівартості
свинини в Україні. Щоб конкурувати з імпортом, мати більші прибутки при менших закупівельних цінах,
свинарям України слід зменшувати собівартість [3].
Таблиця 1.
Динаміка виробництва свинини за 6 років в Україні.
Свинина

2015
646,6

2016
639,8

2017
630,7

2018
604,2

2019
611,8

2020
581,5

За даними FAO виробництво свинини у 2020 році становить 581 тис. т., обсяг близький до кризи в
свинарстві в Україні 2008 року.
Згідно джерел державної митної служби України 2019 року імпорт залишається вигіднішим і
дешевшим за Українську свинину у напівтушах ціною на 10 грн дешевше, собівартість імпортованої
свинини становить 58 грн/кг з ПДВ, незважаючи на подорожчання свинини в ЄС за 2019 рік, враховуючи
до уваги середню ціну на живих свиней в Україні 45 грн/кг [4].
Таблиця 2.
Вартість імпорту та експорту за 2019 рік.
Імпорт
Вартість тис. $
44227

Експорт
Вага нетто, т.
23192

Вартість тис. $
5270

Вага нетто, т.
2258

За даними центру підвищення ефективності в тваринництві, в Україні у 2019 році витрати кормів в 1 кг
собівартості живої маси свиней склали 0,98 євро/кг при цінах на корми для свиней нижчих ніж в ЄС до 34%.
Тому витрати кормів у собівартості свиней є актуальним, значним питанням в Україні. Через те, що
витрати кормів на собівартість свиней склала на 40% більше на відміну від країн ЄС [5].
Країна
Данія
Німеччина
США

Витрати кормів, євро/кг ж.м. без ПДВ
0,66
0,68
0,53

Середня ціна комбікормів, євро/т без ПДВ
244
240
-

Однак повна відмова від кастрації свиней на сьогоднішній день призведе до додаткових витрат
м’ясопереробних підприємств, через те, що ринок ЄС впроваджує попит на кастрованих свиней.
Література:
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Калуського фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В
УКРАЇНІ
Запровадження прогресивних технологій у всіх сферах нашого життя та зростаючий рівень
конкуренції покращують умови праці, її процеси та організацію, що значною мірою впливає на рівень
виробничого травматизму.
Основним завданням системи управління охороною праці (далі – СУОП) є забезпечення безпечних і
здорових умов праці, підтримання працездатності та функціональних можливостей працівників, а також
профілактика нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.
В умовах сьогодення завдання удосконалення СУОП в Україні має в основному три аспекти, а саме:
1. Економічні чинники охорони праці.
Результатом політики соціального партнерства роботодавців і найманих працівників, достатнього рівня
фінансування охорони праці та профілактики виробничого травматизму є не тільки значне покращення
санітарно-гігієнічних умов праці, створення безпечних систем та засобів виробництва, а й значне скорочення
фізичних і матеріально-фінансових втрат від аварій, травматизму та професійних захворювань. Цей
європейський шлях докорінного покращення усіх аспектів охорони праці є визначальним для нашої країни
у її прагненні стати членом Євросоюзу. Розробникам законодавчих актів та нормативно-технічної
документації (далі – НТД), управлінським та виконавчим органам усіх рівнів і менеджменту суб’єктів
господарювання необхідно приділяти особливу увагу економічним проблемам охорони праці, аналізу витрат
і втрат, оцінці доходів і вигод, які є та будуть у результаті удосконалення СУОП в Україні. Економічні важелі
охорони праці мають чи не найважливіше значення для економіки суб’єктів господарювання в цілому.
Застосування економічних механізмів покращення стану охорони праці є у більшості випадків вирішальним
чинником у СУОП та при прийняті управлінських рішень. Адже при відповідній оптимізації та
цілеспрямованому використанні коштів на охорону праці скорочуються втрати від аварій, простоїв
виробництва, нещасних випадків, компенсаційних витрат та багато інших трат, а матеріально-фінансові
ресурси, що вивільняються, йдуть на оновлення виробництва та випуск додаткової продукції. Це прямий
шлях до підвищення прибутковості та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
2. Гармонізація виробничих відносин у системі «роботодавець– працівник».
В умовах ринку в галузі охорони праці та оцінки ризиків на виробництві великого значення набувають такі
чинники як зацікавленість роботодавця в отриманні оптимального прибутку, зменшенні витрат на штрафні
санкції, ремонт пошкодженого устаткування, відшкодування шкоди потерпілим. Соціальне партнерство дає
вагомі результати щодо зменшення травматизму та професійних захворювань і дієвості СУОП, у т. ч.:
 постійне підвищення якості та конкурентоздатності продукції, що можливе лише за безпечних і
комфортних умов праці. Якраз комфортні умови праці піднімають статус працівників і створюють
оптимальне виробниче середовище, у якому існує здоровий психологічний клімат;
 моральна та юридична відповідальність роботодавця за нещасні випадки і відшкодування збитків
потерпілим та їхнім сім'ям;
 відповідальність роботодавця перед трудовим колективом за створення гуманних і комфортних
умов праці;
 зміцнення позицій на ринку серед вітчизняних і зарубіжних конкурентів, у тому числі, завдяки
високому авторитету підприємства (фірми), яка має досконалу СУОП, не має виробничого травматизму,
профзахворювань та пов’язаних з ними витрат і відшкодувань, які зменшують рентабельність;
 підвищення продуктивності праці та віддачі кожної затраченої людино-години, збільшення
відсотку прибутку по відношенню до вкладених інвестицій, підвищення ефективності використання
людських, матеріальних і фінансових ресурсів;
 досягнення перспективних цілей підприємства (фірми), що неможливо без підвищення рівня
охорони праці.
Все це створює моральний та матеріальний тиск на роботодавця, змушує його постійно та системно
займатися питаннями всебічного забезпечення високих стандартів охорони праці. Однак цей тиск, як і приписи
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державних інспекцій та численні нормативно-правові акти (далі – НПАОП), самі по собі не дадуть ефекту, якщо
роботодавець не буде озброєний механізмом зменшення рівня виробничого ризику, тобто науковообґрунтованою системою управління охороною праці та ризиками (далі – СУОПР) на підприємстві [1, 2].
3. Ризик-орієнтований підхід до оцінки виробничих чинників та небезпек.
На заміну концепції стовідсоткової безпеки приходить ризикорієнтований підхід, а саме концепція
ненульового ризику, що базується на вивченні чинників і джерел небезпеки, передбаченні розвитку небажаних
подій та оцінюванні їх наслідків. Адже знання імовірності подій (нещасних випадків, аварій, катастроф) та
очікуваної величини втрат сприятиме запобіганню чи, як мінімум, послабленню тяжкості цих подій завдяки
вчасному прийняттю необхідного рішення. Крім того, аналіз ризиків дозволяє визначати пріоритетність
превентивних (профілактичних) заходів, а, отже, і розміри витрат на їх проведення [3].
Для досягнення допустимого рівня ризику послідовність дій повинна бути такою:
1. Ідентифікується кожна небезпека, що може виникнути на робочому місці;
2. Для кожної небезпечної події оцінюється ризик;
3. Якщо ризик неприйнятний – здійснюються відповідні коригуючі заходи.
Для запровадження запропонованої системи оцінки ризику необхідно:
1. Встановити контроль за рівнем настання нещасних випадків та аварій;
Складається з аналізу, що включає в себе ідентифікацію шкідливих і небезпечних виробничих
чинників. Для визначення небезпечних чинників ризику розглядаються події, що можуть призвести до
травм різного рівня тяжкості та відмови і порушення чинних настанов та інструкцій з охорони праці, що
можуть викликати ті чи інші події
2. Розробити облікові документи для фіксації діючих на робочих місцях небезпек та скласти їх перелік;
Експертами з охорони праці складено повний перелік облікових документів для фіксації діючих на
робочих місцях небезпек, тому не має потреби їх наводити у цій публікації.
3. Визначити критерії оцінки ризиків.
Для оцінки ризиків оперують коефіцієнтами технічної безпеки обладнання та споруд Кт і Кс і
коефіцієнтом організаційної безпеки Кб, а також відповідними розрахунковими функціями з урахуванням
штрафних балів, які враховують кількість нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності тощо.
Повна версія методики оцінки ризиків визначається відповідними методичними рекомендаціями, які
необхідно вивчати, вдосконалювати та запроваджувати як добровільно, так і директивно.
Перехід України до ринкової економіки, курс на інтеграцію з ЄС вимагає від підприємств усіх форм
власності переходу на європейські стандарти у всіх сферах економічної діяльності, у тому числі, у сфері
охорони праці. Досвід сучасних підприємств, які вже переглянули свою політику з охорони праці
відповідно до міжнародних стандартів, економічного стимулювання та ризик-орієнтованого підходу до
оцінки виробничих небезпек та їх запобігання, свідчить, що вона сприяє зростанню компетентності та
відповідальності як рядових працівників, так і менеджерів у питаннях безпеки, а також зменшенню
професійного ризику травмування. Удосконалення СУОП згідно з сучасними поглядами [1, 2, 3, 8] дає
можливість поліпшити стан охорони праці, запобігти фінансовим, матеріальним і людським втратам від
нещасних випадків, профзахворювань, аварій та пожеж. Доцільно покласти викладені думки в основу
розроблення сучасних методів СУОП з метою реформування засад охорони праці в Україні.
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ЗВ'ЯЗОК ЗМІ З МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ЗМІ відіграють важливу роль у формуванні погляду суспільства на мігрантів з інших країн. Однак
вони часто спотворюють імідж окремих іноземних меншин, неповна та незбалансована інформація
призводить до неправильної інтерпретації фактів та створення негативних образів.
ЗМІ виходять на перший план як посередники знань, які все ще відіграють важливу роль у
класифікації інформації на менш важливу та релевантну, яку потім передають громадськості. Тому
актуальним питанням, яке піднімається, є: як ЗМІ зображують міграцію та мігрантів та які повідомлення
вони передають про них своїй аудиторії.
Досвід формування в західноєвропейських країнах засобів масової інформації на тему меншин може
стати джерелом для посилення значення «голосу» мігрантів.
Після комунікаційних технологій та транспорту дослідження транснаціональної міграції також стали
приділяти увагу кіно, телебаченню та ЗМІ. Однак тривалий час засоби масової інформації не були
пов'язані з дослідженнями міграції.
Багато досліджень показали, що супутникове телебачення є важливим зв'язком між громадою
мігрантів та їх рідною країною.
У світі починає створюватися новий порядок ЗМІ. Західні телевізійні станції, такі як CNN та BBC,
мають більше ЗМІ з країн, що розвиваються. Боллівудські фільми дивляться індійські мігранти по всьому
світу, друге покоління турків у Німеччині слухає турецьку естраду та дивиться турецькі серіали, сучасні
мігранти також дивляться новини на багатьох різних мовах. Можливість перегляду новин на
супутниковому телебаченні дозволяє мігрантам отримувати інформацію про свою рідну країну, якої не
вистачає у новинах національного телебачення в країні, де їх транслюють.
Розширення комунікаційних технологій та засобів масової інформації іноді розглядається як гальмо на
шляху інтеграції мігрантів до нового суспільства, оскільки вони проживають своє життя по суті на відстані.
Різні джерела інформації можуть також розширити перспективу та вплинути на ідентичність мігранта.
Таким чином, здається, що процес глобалізації засобів масової інформації не обов'язково може
призвести до утвердження глобальної культури, але навіть може призвести до більшої фрагментації.
Доповідачами, які говорять про міграцію в аналізованих текстах, є переважно вітчизняні та іноземні
політики, що свідчить про те, що діяльність на політичному полі є, з точки зору ЗМІ, головним
виправданням участі в міграційних дебатах. Наприклад, представництво експертів з міграції значно
нижче серед спікерів, самі проблеми мігрантів отримують лише мінімальний телевізійний простір.
Загалом, європейські ЗМІ недостатньо описують для своєї аудиторії історію та правовий статус
людей, які прагнуть в'їхати до Європи, будь то мігранти чи біженці. У висвітленні домінують політичні
дебати та політичні актори, мінімальний простір для висвітлення економічної, культурної, історичної та
іншої контекстної інформації. Лише третина роз'яснює, наприклад, різницю між біженцями, які мають
захищений правовий статус, та мігрантами, які залишають країну походження з економічних, соціальних,
освітніх та інших причин. Більшість статей або навмисно, або спеціально плутають мігрантів та біженців
або не пояснюють різницю між цими термінами.
Загалом, наявні тенденції у видимості мігрантів: з одного боку, мігранти видимі для засобів масової
інформації: особливо громадяни з Сирії, а також Іраку та Афганістану, які викликають найбільший інтерес
у ЗМІ. Однак ця група, яка помітна для ЗМІ, насправді присутня в закордонних країнах незначно. Чим
менше безпосереднього контакту з іммігрантами у населення, тим більше негативного ставлення до них.
Самі журналісти, особливо з приватних Інтернет-ЗМІ, пояснюють це явище необхідністю залучати
читачів та підтверджувати їхні очікування, оскільки це збільшить їхню читацьку аудиторію, а разом з цим
і прибуток. Це можна розглядати з боку упередження громадян країни, де перебувають мігранти, та їх
певні психологічні установки. Тому керівництво деяких редакцій надає більше простору для тем, що
стосуються проблем злочинності мігрантів
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З іншого боку, мігранти невидимі, групи, які насправді проживають у багатьох країнах, але їх
присутність не є проблемною темою для ЗМІ. В основному це українці, словаки, в’єтнамці та інші групи,
які чисельно представлені, але не чисельно в засобах масової інформації. Згадування українців, як однієї
з найчисленніших національних меншин, представлених у багатьох країнах є нерегулярними у всіх
моніторингових ЗМІ, і навіть у цих випадках це, як правило, було пов’язано з конфліктом в Україні чи
виступами українських футболістів чи боксерів.
Підтверджують цю тенденцію, «традиційні» групи мігрантів, такі як в'єтнамці та українці, особливо
не сприймають комерційні та Інтернет-ЗМІ як привабливу для тему. Основна причина полягає в тому, що
жителі країн звикли до їх присутності, і пов'язані з ними теми не викликають такої суперечки, яка
забезпечувала б високу читацьку аудиторію.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ СТУДЕНТІВ
У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ
Знання принаймні однієї іноземної мови є обов'язковою умовою сучасного міжнародного ринку праці
в сучасному взаємопов'язаному світі. Мовні знання, а також досвід міжнародного спілкування та здатність
розуміти глобальні зв'язки часто є необхідною основою для успішної кар'єри. Тому міжнародна освіта
розглядається як хороший спосіб отримати цінні навички та досвід.
Вища освіта з-за кордону високо цінується і вважається важливим засобом досягнення високого
соціально-економічного статусу в країні походження.
Висока частка іноземних студентів є знаком престижу. Багато університетів у не англомовних країнах
працюють над створенням додаткових курсів та програм англійської мови, щоб конкурувати на світовому
освітньому ринку з такими головними напрямками, як США, Великобританія та Австралія.
Умови в’їзду в країну, доступу до освіти та перебування в країні після закінчення школи або
університету різняться залежно від країни. Міграція студентів зазвичай сприймається як менш
проблематична як з боку громадськості, так і з боку політиків. Тому відповідні закони, як правило, більш
пристосовані до цього типу іммігрантів, частково ще й тому, що перебування студентів вважається
тимчасовим. Міграція студентів є актуальною проблемою "відтоку мізків" в Україні. Дискусія про
міграційні прагнення та стратегії післядипломної освіти ведеться дуже активно у всьому світі, оскільки
іноземні студенти є частиною глобальної мобільної еліти, за яку змагаються багато країн.
Нинішня міграція студентів, здається, є лише незначною частиною української міграції до
закордонних країн. Українська громада стає все більш численним, і логічно очікувати, що створені
міграційні мережі матимуть все більше значення для залучення нових потенційних студентів - мігрантів.
Враховуючи поточні та нові фактори, що стимулюють розвиток в Україні (наприклад, нестабільність
соціально-економічної ситуації та війна з Росією, але також загальний поганий стан вищої освіти в
Україні), такі фактори в закордонних країнах (як попит університетів, низький рівень безробіття та
загалом сприятлива соціально-економічна ситуація).
Вільний доступ до освіти є одним з найважливіших факторів, що тягне навчатися за межами України.
Частка українських студентів, які навчаються в приватних університетах, та студентів, які навчаються
іноземною мовою, з початку століття дещо зростає. Проте, більшість українських студентів в державних
університетах, де до них багато в чому ставляться так само, як до місцевих студентів (не лише щодо доступу
до освіти, стипендій, коледжів тощо). Їх вважають студентами, які не потребують особливих заходів
інтеграції чи послуг, і їх інтеграція до структур та мереж вищої освіти сприймається як само собою зрозуміла.
Станом на 1 січня 2019 року, в Україні проживають близько 9 мільйонів 386 тис. 489 осіб у віці від 18
до 35 років, яких можна вважати потенційними «молодими мігрантами», які їдуть до закордонних країн
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заради навчання. Зміна країни проживання означає принципову зміну способу життя молоді. Молода
людина є більш вразливою, але в той же час вона приймає принципові рішення, починаючи від
партнерських відносин і закінчуючи виборами світогляду та духовного характеру.
Українські студенти в основному економічно активні під час навчання за кордоном. Тож можна
припустити, що перехід від освіти до ринку праці для них може бути швидким та успішним. На жаль, немає
твердих даних про безробіття українських випускників чи про використання їхньої освіти та навичок. Однак
невідповідність зайнятості та освіти серед українських трудових мігрантів свідчить про те, що вихід на ринок
праці сам по собі є дуже значним і в деяких випадках може призвести до стійкої перекваліфікації іммігрантів.
Порівняно з іншими мігрантами, українські випускники мають потенційну перевагу у вільному доступі на
ринок праці. Однак головним недоліком є той факт, що тривалість навчання обчислюється лише на половину
для цілей дозволу на постійне проживання. Навіть випускники, які тривалий час перебували у країні реципієнті, не можуть подати документи для посвідки на проживання. Немає статистичних даних щодо
стратегій українських студентів, які закінчили освіту в університетах.
Враховуючи амбіції великої частини нинішніх студентів, юридичний аспект їхньої інтеграції
видається дуже важливим. Дискусія про вплив міграції студентів на суспільство приймаючої крани
неминуче пов'язана з дискусією про економічні витрати та вигоди, а також із політикою щодо іноземних
студентів. Розрахунки економічних вигод від міграції студентів свідчать про те, що державні інвестиції у
вищу освіту іноземних студентів можуть дуже добре окупитися, оскільки молодих спеціалістів можна
отримати за відносно низькою вартістю. Відсутність стабільного правового статусу може стати викликом
для успішної інтеграції та може змусити деяких потенційно дуже цінних спеціалістів з питань мови
поїхати за іншими перспективними напрямки.
Політична та громадська дискусія щодо переваг міграції студентів та людського потенціалу
іноземних студентів також, здається, лише на ранній стадії. З огляду на глобальну конкуренцію за
висококваліфікованих іммігрантів, очевидно, що потрібно покладатися на наявні дані та статистичні дані.
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Калуського фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ
ВПЛИВ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ У СОЦІАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСАХ НА СФЕРИ СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ході невпинної трансформації інформаційного простору відводиться соціальним інтернет-сервісам
(СІС) завдяки ефективній реалізації соціальних комунікацій їх користувачів – акторів, наявності засобів
самоорганізації громадянського суспільства для впливу на політичні й суспільні процеси у державі тощо.
Однак, контент, який поширюється у СІС може мати недостовірний, неповний або упереджений характер
і становити загрозу інформаційній безпеці особистості, суспільства, держави. З огляду на зростання
кількості нових загроз інформаційній безпеці держави у СІС виникає проблема розподілу і координації
функцій захисту в інформаційній сфері між органами влади та силовими структурами для побудови
ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки держави.
У чинній Доктрині інформаційної безпеки України визначено, що актуальними загрозами
національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері є такі [1]:
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− здійснення спеціальних інформаційних операцій, провокування екстремістських проявів,
підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізація суспільно-політичної та
соціальноекономічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні;
− проведення державою-агресором спеціальних інформаційних операцій в інших державах з метою
створення негативного іміджу України у світі;
− інформаційна експансія держави-агресора та контрольованих нею структур, зокрема шляхом
розширення власної інформаційної інфраструктури на території України та в інших державах;
− інформаційне домінування державиагресора на тимчасово окупованих територіях;
− недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури;
− неефективність державної інформаційної політики, недосконалість законодавства стосовно
регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, невизначеність стратегічного наративу,
недостатній рівень медіа-культури суспільства;
− поширення закликів до радикальних дій, пропаганда ізоляціоністських та автономістських
концепцій співіснування регіонів в Україні.
Досвід показує, що для розповсюдження інформації використовуються засоби масової інформації (ЗМІ).
Залежно від каналу поширення ЗМІ поділяють на друковані, аудіовізуальні та електронні. У сучасних умовах
найбільш популярними є електронні ЗМІ, які інтегрують у собі характеристики друкованих та
аудіовізуальних ЗМІ. У аналітичній записці Інституту стратегічних досліджень [2] встановлено, що
нормативноправовий статус і діяльність Інтернет-ЗМІ недостатньо регулюються на державному рівні. Такий
стан інформаційного простору держави призводить до ускладнення процесів розвитку інформаційної сфери
і створює умови для зростання числа загроз інформаційній безпеці держави.
Дослідження показують, що одним із найбільш дієвих джерел загроз інформаційній безпеці держави є
СІС, які являють собоюплатформу або веб-сайти, призначені для створення соціальних мереж або
соціальних взаємозв’язків між людьми. СІС одночасно належать до ЗМК і ЗМІ як інструмент обміну й
поширення контенту та звернення до масової аудиторії. Під час «Кольорових революцій», «Арабської
весни», гібридної війни з Російською Федерацією на сході України та ряду протестних акцій СІС
продемонстрували провідну роль в організації громадян, їх комунікації та управлінні взаємодією. Серед
найбільш дієвих СІС, які використовуються зловмисниками для проведення спеціальних інформаційних
операцій, зазначимо соціальні мережі, блоги і медіа-сховища [3]. Успішність застосування вказаних СІС для
реалізації загроз інформаційній безпеці держави пов’язана із самостійною генерацією контенту актором для
наповнення свого профілю, утворенням зв’язків з іншими акторами і віртуальними спільнотами,
використанням інструментів створення об’єднань акторів для втілення суспільних перетворень офлайн.
Вплив загроз інформаційній безпеці особистості, суспільства, держави у СІС безпосередньо
проявляється не тільки у інформаційній, але й в усіх інших сферах суспільної діяльності.
Дія визначених у Доктрині інформаційної безпеки України загроз через СІС на інформаційну сферу
призводить до змін у функціонуванні компонентів інших сфер діяльності й суспільства та держави в цілому.
Реалізація розглянутих загроз проявляється такими наслідками у розрізі сфер суспільної діяльності:
1) соціальної:
– поширення і підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізація суспільно–політичної ситуації;
– розпалювання міжетнічних конфліктів; – невизначеність стратегічного наративу;
– недостатній рівень медіа–культури суспільства;
2) економічної:
− порушення порядку доступу, поводження та встановлених регламентів збирання, обробки, зберігання,
поширення чи передачі інформації, яка захищається державою або роботи з інформаційними ресурсами;
− поширення соціально–економічної напруженості;
− недостатній рівень захищеності об'єктів критичної інфраструктури держави;
3) політичної:
− проведення спеціальних інформаційних операцій в інших державах з метою створення негативного
іміджу України у світі;
− поширення закликів до сепаратизму, радикальних дій, повалення конституційного ладу чи
порушення територіальної цілісності держави;
− поширення викривленої, недостовірної та упередженої інформації для дискредитації органів
державної влади;
4) воєнної:
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– здійснення спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності,
деморалізацію особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань;
– ведення розвідувальної діяльності;
5) духовної:
– поширення ідей моральної та духовної деградації суспільства;
– розпалювання міжконфесійних конфліктів.
У результаті аналізу нормативно–правових документів встановлено, що виконання функцій
координації діяльності державних органів з протидії загрозам інформаційній безпеці держави, зокрема у
СІС, покладено на Раду національної безпеки і оборони. Реалізацію державної інформаційної політики і
координацію міністерств та інших органів виконавчої влади виконує Кабінет Міністрів України.
Ключовим органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України є
Міністерство інформаційної політики України (МІПУ) [4].
Ключовою вимогою ефективності діяльності державних органів є гнучкість процесів взаємодії та координації
суб’єктів інформаційної безпеки. Врахування цих принципів забезпечує оперативність процедур виявлення, оцінки
і прийняття адекватних заходів протидії загрозам, ефективність перерозподілу ресурсів між державними органами
за умови зміни або уточнення цілей системи забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС. Однак, у Доктрині
інформаційної безпеки України не вказано механізмів і засобів реалізації взаємодії центральних державних органів
та сектору безпеки і оборони [4]. В умовах сьогодення ефективною виявилася модель взаємодії держави у галузі
інформаційної безпеки з громадськими організаціями і волонтерськими проектами, наприклад «Інформнапалм»,
«СтопФейк», «Детектор медіа» та інші [4]. Тому нормативно–правове регулювання процедур залучення
громадських організацій до діяльності державних органів у інформаційній сфері визначає напрям підвищення
ефективності функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС.
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Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу
Донбаської державної машинобудівної академії
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПОХІДНОЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Ряд завдань диференціального обчислення було вирішено ще в давнину великим ученим і
першовідкривачем багатьох фактів і методів Архімедом, який розробив спосіб проведення дотичної.
Архімед побудував дотичну до спіралі, що носить його ім'я. Аполлоній Перзький (262-190 рр. до н.е.), в
свою чергу, побудував дотичну до еліпсу, гіперболі і параболі. Але загального методу, придатного для
побудови дотичної до будь-якої кривої площини в довільній її точці знайдено не було.
Більш загальним і важливим для розвитку диференціального обчислення був метод побудови
дотичних П'єра Ферма (1601-1665 рр.) – французького математика і юриста. Метод став основою для
поступового формування правил диференціювання, починаючи з XVII століття.
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Ґрунтуючись на результатах Ферма і деяких інших висновках, Фрідріх Готфрід Лейбніц – великий
німецький вчений, філософ і математик – в 1684 році опублікував першу статтю з диференціального
числення, де були викладені основні правила диференціювання.
Ще коли Ньютону було 5 років, а Лейбніцеві – 4, алгебраїсти знали процедуру диференціювання
многочлена. Для знаходження допоміжного алгебраїчного рівняння кожен елемент вихідного множився
на показник ступеня і ділився на невідоме, що для нас рівносильно пошуку похідної.
У роботах Ньютона з 1665 по 1676 роки різні функції, такі як логарифм, біном, синус, косинус, арксинус
і експонента, представляються рядами за допомогою інтерполяції. Функцію він називав флюентою, тобто
поточною величиною (від латинського fluere – текти), похідну ж – флюксією (від того ж fluere). Ньютон
позначав функції останніми літерами латинського алфавіту (u, x, y, z…), а їх флюксії, тобто похідні від
флюент за часом – відповідно тими ж літерами з крапкою над ними. У ранніх працях Ньютона
використовуються лише флюксії першого порядку, флюксії вищих порядків з’являються у 90-х роках [1].
Ось, наприклад, як виводить Ньютон похідну лінійної функції (бл. 1691 року, опубліковано у 1704 р.):
«Величина тече рівномірно. Необхідно знайти флюксію величини.»
Лейбніц (1646-1716) ввів символи dy, dx і сформулював правила диференціювання суми, добутку і
частки в 1675 році. Він також сформулював правило диференціювання складної функції [2, с. 166-169].
Першу систематичну збірку правил диференціювання опубліковано Ейлером в 1748 році у «Введенні
в аналіз нескінченних» [3] і в 1755 році в «Диференціальному обчисленні» [4]. Він подає правила
обчислення кінцевих різниць першого і вищих порядків статечної функції з будь-яким показником, далі
логарифма, синуса, косинуса, представлених рядами, формули для ряду зворотних функцій (без сучасної
символіки аркфункцій). Наводить правила диференціювання добутку, частки, складної функції. Після
цього Ейлер говорить: «правила диференціювання, які ми тільки що виклали, є настільки загальними, що
не можна придумати ніякої алгебраїчної функції від x, яка не могла б диференціюватися з їх допомогою.
Кожна функція складається з частин, пов'язаних додаванням, відніманням, множенням, або діленням; ці
частини будуть раціональними, або ірраціональними. Назвемо ці кількості, що становлять якусь функцію,
її частинами. Тоді запропонована функція спершу буде диференціюватися по черзі щодо кожної її частини
так, як якщо б лише одна ця частина була змінною, інші ж усі частини – постійними. Після цього окремі
диференціали, отримані з окремих частин описаним способом, потрібно зібрати в єдину суму, і таким
чином вийде диференціал запропонованої функції» [4, с. 127-128].
Розглядає Ейлер і правила диференціювання функції двох аргументів: «Спершу будемо вважати
змінною тільки кількість x, іншу ж кількість y будемо розглядати як постійне і знайдемо диференціал
кількості V, який нехай буде рівним pdx. Потім будемо вважати змінною тільки кількість y, іншу ж кількість
x - постійною і будемо шукати диференціал кількості V, який нехай буде дорівнює qdy. Тоді, вважаючи
обидва кількості x і y змінними, ми будемо мати dV = pdx + qdy ». Далі Ейлер подає правило для функції
трьох і більше змінних. Також він розглядає питання про можливість відновлення функції декількох змінних
за її повним диференціалом, називаючи цю властивість витонченою [4, с. 154-161]. Демонструє незалежність
змішаних похідних від порядку диференціювання. Приводить правила повторного диференціювання,
правило Лопіталя [4, с. 489]. Ейлер у праці «Диференційне числення» (1755 р.) розрізняв локальний
екстремум й найбільші та найменші значення функції на певному відрізку. Він також одним з перших почав
використовувати грецьку букву Δ для позначення приросту аргументу та приросту функції.
Лагранж в 1770 році ввів зручні позначення похідних в статті «Новий метод рішення буквених
рівнянь за допомогою рядів» [5]. Розкладаючи функцію в ряд, що він вважав чисто алгебраїчною
операцією, Лагранж виводив кожну чергову похідну через попередню (dérivées) за допомогою повторного
диференціювання. У 1772 в роботі "Про новий рід обчислення, що відноситься до диференціювання і
інтегрування змінних величин» [6] він розглядає розкладання функції u ux за ступенями ,
послідовно визначає функції u, u', u'', u''' ... починаючи з u', як коефіцієнти при першого ступеня
попереднього розкладання за ступенями u. Так всі функції можуть бути виведені (dérivées) з початкової u
за допомогою одного і того ж алгебраїчного закону розкладання в степеневий ряд.
Сам термін «похідна» уперше зустрічається у француза Луї Арбогаста в його праці «Дериваційне
обчислення», опублікованої у Парижі в 1800 році. Цим терміном відразу ж став користуватись Лагранж, і він
швидко ввійшов у загальне користування [2, 3]. Був також введений термін «диференціальні коефіцієнти»
(С. Ф. Лакруа).
Коші з 1821 року читав курс «алгебраїчного аналізу» в Політехнічній школі, а в 1823 році опублікував
«Короткий виклад уроків про диференціальне і інтегральне числення». Він розглядає безперервну
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функцію y = f(x), при  x = i визначає похідну як межу відношення нескінченно малих різниць. Коші
визначає правила диференціювання і наводить формули похідних для натурального логарифма, а також
формули тангенса, котангенса, секанса, косеканса і зворотних до них. Наводить правила
диференціювання складних і неявних функцій як для функції однієї, так і декількох змінних, знаходження
похідних вищих порядків.
Символ похідної ∂y/∂x активно використовував в своїх роботах німецький математик Карл Г.Я. Якобі
(1805 – 1851), потім видатний німецький математик Карл Т.В. Веєрштрасс (1815 – 1897), хоча це позначення
вже зустрічалося раніше в одній з робіт французького математика А.М. Лежандра (1752 – 1833).
Завдяки цим відкриттям, які тривали декілька століть, стало можливим розв’язання багатьох
прикладних задач з різних предметних областей.
Так, потужність знаходять як похідну роботи за часом, силу струму – як похідну від заряду за часом,
силу – як похідну роботи по переміщенню, теплоємність – як похідну кількості теплоти за температурою,
тиск – як похідну сили за площею. Коли ж потрібно обчислити довжину кола, то можна знайти її як
похідну площі кола за його радіусом, а темпи росту продуктивності праці вираховують через похідну
продуктивності праці за часом. За допомогою отриманих знань можна також досліджувати функції,
наприклад, на існування точок екстремуму, знаходити проміжки їх зростання та спадання, кутовий
коефіцієнт й тангенс кута нахилу дотичних до графіків.
Труд численних вчених дозволив вирішувати завдання, які ставить перед багатьма людьми сучасний світ.
Без застосування похідної просто неможливо уявити сьогодення, адже застосування похідної оточує нас навіть
у таких буденних речах, як телевізор, комп’ютер, телефон – таких важливих і незамінних зараз винаходах.
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ
Актуальність дослідження. Ілюстративні можливості викладу навчального матеріалу з застосування
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) створюють умови для впровадження у школах STEMосвіти, як запоруки цілісного осягнення учнями освітньої програми на міждисциплінарному рівні. З
огляду на нинішню ситуацію у сфері освіти та її трансформацію відповідно до сучасних тенденцій,
вчителі повинні впроваджувати та активно використовувати нові, пристосовані до комп’ютерних
технологій методики навчання, що і зумовлює актуальність дослідження.
Об'єкт дослідження. Використання елементів STEM-освіти на уроках алгебри та геометрії у
загальноосвітній школі.
Предмет дослідження. Навчальний процес з алгебри та геометрії у загальноосвітній школі.
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Мета дослідження. Дослідити механізми застосування компонентів STEM-освіти при вивченні
математики в закладах загальної середньої освіти.
Завдання дослідження. Розробити психолого-педагогічні та методичниі основ запровадження ІКТ
зокрема STEM-навчання у вивченні математики в школі.
Результати дослідження. Аналіз літературних джерел дозволив нпм хробити висновок, що STEMосвіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного
працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних
навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. Акронім STEM вживається для
позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології
(Technology), інженерію (Engineering) та математику (Mathematics). STEM визначає характерні риси
відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних практик орієнтованих
підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін.
STEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і
розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на
сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного
мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності.
На нащу думку математика є основою STEM, оскільки вона забезпечує математичний апарат для
інших STEM-предметів. Впровадження елементів STEM-освіти дає можливість показати міжпредметні
зв'язки математики з іншими предметами, а також її прикладну спрямованість. Останнім часом багато в
навчальному процесі було змінено. Замість дерев'яних дошок все більше використовувались
мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, мультимедійні маркери. Цифрове обладнання, мобільні
ґаджети, персональні комп’ютери значно спростили методику викладання предмету та навчання в
навчальних закладах. Вивчення математики не повинно бути засвоєнням фрагментів знань, а стати
захоплюючим процесом пізнання оточуючого світу та науки.
Наше дослідження показало, що завдяки STEM-освіті вдається реалізувати усі дієві засоби засвоєння
математики:
 математичні практикуми з завданнями дослідницького характеру;
 навчальні проекти;
 демонстрація експериментів з їх аналізом, що систематизує отримані знання;
 навички розв’язування математичних задач.
На нашу думку основна мета учителя в даній діяльності – створити ситуацію успіху в засвоєні математики,
дати дитині можливість відчути радість досягнення результату, оцінити власні можливості і повірити в себе. Це
підвищує мотивацію, розвиває пізнавальний інтерес, а також дозволяє учню відчути задоволення від навчання
і рухатися далі. Саме тому знання, фундаментальні основи яких формуються при вивченні природничоматематичних дисциплін у школі, повинні бути максимально наближені до реального життя.
Вважаємо, що для того, щоб STEM-предмети зацікавили якомога більшу кількість учнів необхідно
урізноманітнювати форми навчання.
Наприклад, в 6 класі під час вивчення теми «Відношення» учням пропонується наступне завдання.
Спочатку потрібно звернути увагу на те, що у кулінарних рецептах зазначено, скільки потрібно певних
продуктів для приготування тієї чи іншої страви, а отже, і в кулінарії не обійтися без знань про відношення.
Потім повідомляється рецепт приготування бісквіта: яйця – 8 шт., борошно – 200 г, цукор – 320 г. Далі
пропонується проблемна ситуація: як приготувати бісквіт за цим рецептом, якщо є тільки 2 яйця? Для цього
потрібно проаналізувати: 8 яєць – 200 г борошна, 2 яйця - ? г борошна; 8 яєць – 320 г цукру, 2 яйця - ? г цукру.
Також перед учнями постають запитання «У скільки разів яєць менше ніж у рецепті?», «У скільки разів
менше треба взяти борошна?», «У скільки разів менше треба взяти цукру?», «Скільки борошна треба взяти?»,
«Скільки цукру треба взяти?». На завершення учні записують кількість усіх продуктів для приготування
бісквіта з 2 яєць. Незвичайна форма подання завдань і доступний рівень складності створюють умови для
мотиваційної основи творчої діяльності і концентрації уваги на розглянутій проблемі.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Впровадження та використання у школі
компонентів STEM-освіти є ефективним для вивчення математики та розвитку школярів.
Вважаємо, що використання цих засобів формує в учнів навички роботи з інформацією, що дозволяє
їм цілісно осягнути науки.
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ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Концепція програми інформатизації суспільства в країні вимагає активного впровадження
комп'ютерних засобів у навчальний процес на етапах актуалізації, перевірки та контролю опорних знань.
Усе більшої популярності набуває питання застосування тестового контролю знань та вмінь учнів,
зокрема у зв'язку з переходом в Україні всієї системи освіти на зовнішнє незалежне державне оцінювання.
На думку фахівців-практиків, тестування як метод не лише контролю і оцінювання результатів навчальної
діяльності, а й навчання учня, дозволяє підвищувати якість кінцевих результатів, знижувати частку
суб’єктивізму під час оцінювального етапу, економити час на організацію процесу контролю знань (а він
включає підготовку/відбір завдань, безпосередньо перевірку якості результатів навчання, аналіз результатів
перевірки, організацію корегування результатів навчання), особливо на уроках інформатики, виходячи зі
специфіки навчальної дисципліни і необхідності використання в навчальному процесі комп'ютерної техніки.
Крім того, як свідчить реальна практика, це підвищує інтерес учнів до навчальних результатів, надає
можливості здійснити на практиці принцип надання однакових вимог до всіх учнів, накопичити
інформацію про динаміку навчання окремих школярів (або студентів) [1].
Тестування, як інструмент, дозволяє визначити показник рівня навчальних досягнень учнів з
використанням спеціально підготованих та відібраних тестових завдань. Застосування комп’ютерних
програм, які автоматизують процес створення таких завдань, проведення контролю та обробки
результатів дозволяє суттєво оптимізувати вказані процедури. Комп'ютерна перевірка здійснюється у
формі діалогу учня з такою програмою, іноді у присутності особи, яка за це відповідає [2].
Сутність методу комп'ютерного тестування. За розділом (або навчальною темою) готується блок
завдань (запитань) і варіанти відповідей. Учню потрібно сформувати (обрати) правильні відповіді,
виходячи з типу тестового завдання. Популярними (що можна пояснити досить нескладним
технологічним процесом створення, організацією перевірки та оцінювання) типами тестових завдань
вважають: завдання на вибір правильної відповіді зі списку, завдання на відповідність, завдання на
послідовність, завдання з однією правильною відповіддю (за шаблоном). Важливо створювати завдання
таким способом, щоб учень, обираючи варіант відповіді, мав обміркувати, чому інші відповіді він вважає
частково або повністю невірними. Так можна уникнути поведінки звичайного відгадування відповіді [3].
Основні переваги проведення комп'ютерного контролю знань:
- індивідуалізована процедура тесту;
- максимізація об’єктивності оцінки;
- масове одночасне застосування;
- поєднання тестової технології з іншими традиційними формами контролю знань (усний та
письмовий контроль);
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мотивація дітей до постійної роботи;
можливість використання завдань з мультимедійним контентом.
Вагоме значення у навчанні має систематичність перевірок, що нескладно реалізувати на уроках
інформатики, де постійно функціонує достатня для процедури тестування кількість комп'ютерів та є
підключення до мережі Інтернет.
Проведений аналіз публікацій учителів-практиків показує доцільність розробки комплексів тестів для
більшості тем шкільної інформатики. Особливо цінними вважаються тести, які мають діагностичну специфіку,
тобто дозволяють не лише оцінювати, а у подальшому й корегувати навчальний процес, здійснювати
передбачення на розвиток учня і допомагати йому у виборі шляху подальшого вдосконалення знань [4].
У зв'язку з питанням об'єктивності отриманих у результаті процедури тестування результатів ведеться
пошук прийомів підвищення вимірювальної надійності тестових наборів завдань. У цьому дослідникам
допомагає програмне забезпечення, яке призначене не лише для створення та проведення тестів, але й для
збирання статистики і щодо показників навчання окремих учнів, і щодо доцільності використання
кожного конкретного тестового завдання. Популярними засобами ІТ з вказаного напряму використання
є: MyTestX, HotPotatoes, Moodle, OpenTEST, ADSoftTester, EasyTest та ін. [5]
Використання тестової технології у навчальному процесі надійно увійшло у практику, корисну і для
вчителів і для учнів. Учителі більш оптимально можуть спланувати навчальний процес, а учням подобається
працювати з комп'ютерними тестами, вони фіксують увагу на прогалинах у знаннях, а оцінку їм ставить
програма, а не вчитель. До речі, програмні засоби для тестування дозволяють експортувати тести до
паперового формату, але більш екологічно і раціональніше використовувати їх саме в електронному форматі.
Важливо розуміти, що тестовий метод при оцінюванні має кращі показники коли кількість завдань,
які потрібно "подолати" учню суттєво зростає, зростає звичайно і час проведення процедури тестування.
Таким чином, на нашу думку, тестування має сенс проводити в позаурочний час.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Мета і завдання дослідження. Визначити специфіку фізичної підготовки працівників підрозділів
патрульної поліції України. Всебічно і через призму сьогодення відтворити та дослідити проблему, щодо
рівня фізичної підготовки офіцерів патрульної поліції України. Зрозуміти , чому саме це слугує основним
компонентом якісного розвитку Національної поліції України.
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Актуальність дослідження. Актуальність цієї теми має велике значення для поліцейських в сучасних
умовах та реаліях суспільного життя в Україні. На сьогодні поліцейський - це втілення різноманітних
якостей, котрі відповідають за захист життя та свобод населення України. Фізична підготовка працівника
поліції є компонентом цілісного розвитку особистості, як захисника прав громадян.
Постановка проблеми. Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності,
підтримання публічної безпеки і порядку [2]. У структурі поліції виокремлено низку підрозділів, серед
яких чільне місце посідають підрозділи патрульної поліції. Специфіка професійної діяльності працівників
патрульної поліції потребує постійного розвитку основних фізичних якостей та удосконалення
спеціальних рухових умінь та навичок.
Виклад основного матеріалу: Необхідність підтримання фізичної витривалості та підготовки
пояснюється такими факторами:
 Специфіка патрулювання в автомобілі призводить до збереження статичного положення
тривалий час, що негативно впливає на фізичний стан та рівень здоров’я працівників;
 Високої фізичної підготовленості та сформованості спеціальних рухових умінь та навичок
вимагають дії, що пов’язані з переслідуванням та затриманням правопорушників.
Через це, добір кандидатів на посаду поліцейського проводиться головним чином через тестування
рівня фізичної підготовленості. В подальшому поліцейський повинен щорічно проходити іспити із рівня
фізичної підготовки, для безпечного та швидкого реагування на правопорушення в надзвичайних
ситуаціях та важких умовах.
Вдосконалення необхідних фізичних якостей поліцейських зазвичай здійснюється завдяки введенню в
систему службової підготовки навчальних занять, спрямованих на підвищення рівня загальної фізичної
підготовленості та статичної витривалості м’язів тулуба [4]. Важливим напрямом підвищення ефективності
фізичної витривалості та фізичної підготовки є надання пріоритету самостійному навчання.
Проаналізувавши та дослідивши останні дослідження науковців, можна побачити , що фізична підготовка
працівників правоохоронних органів є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених
(М.І. Ануфрієв, Г.М. Арзютов, М. Безпалий, Ю.А. Бородін, Г.М. Будагянц, С.Є. Бутов, Ю.В. Вереньга, І.П. Закорко.
Науковці звернули увагу, що фізичний розвиток поліцейських відіграє визначальну роль під час
затримання правопорушників. Найбільшу вагому роль відіграють силові якості офіцерів патрульної поліції.
Фізична підготовка офіцерів патрульної поліції – є основною сходинкою до успіху в службових
завданнях, що проявляється у високому рівні професіоналізму, здатності виконувати оперативні завдання
та швидкого запобігання вчиненню кримінальних правопорушень.
Висновки. Отже, на підставі аналізу наукової літератури й особливостей службової діяльності
працівників підрозділів патрульної поліції України установлено, що організація та зміст фізичної
підготовки повинні враховувати специфіку службової діяльності. Дослідивши мету та завдання дійшла
до висновку , що фізична підготовка офіцерів поліції є найголовнішою складовою повного та швидкого
реагування на кримінальні та адміністративні правопорушення задля забезпечення миру в суспільстві.
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ПІДТРИМАННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
В умовах упровадження карантинних заходів питання фізичної активності набуває надзвичайної
актуальності, коли весь час студенти вимушені витрачати лише на розумову діяльність. Саме тому
питання збереження та покращання здоров’я, зважаючи на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших.
При дефіциті рухової діяльності, якому підвладні майже всі вікові групи населення, процес
підвищення рівня працездатності та навчально-трудової активності студентів набуває великого значення.
Виконання щоденних фізичних вправ протягом 20–50 хвилин покращить стан фізичного та психічного
здоров’я, забезпечить підтримання фізичної підготовленості на належному рівні та зміцнить імунну систему.
Тому кафедра рекомендує всім студентам для підтримки свого здоров’я тренуватися, займатися фізичними
вправами (з дотриманням умов карантину), щоб тримати достатній рівень рухової активності, зберегти
здоров’я та провести час самоізоляції не тільки без негативних наслідків для організму, а й із користю.
Самостійні заняття можуть мати найрізноманітніші форми, але, в першу чергу, вони повинні
спрямовуватись на зміцнення здоров'я, підвищення працездатності, оволодіння необхідними уміннями та
навичками, вдосконалення професійної діяльності, формування соціальної активності та свідомості.
Важливе значення для успішного оволодіння навчальним матеріалом, підвищення рівня життєдіяльності
мають правильна організація праці та відпочинку, здоровий спосіб життя, який, поряд з заняттями
фізичними вправами, включає в себе відмову від багатьох шкідливих та згубних звичок.
Варто вдосконалювати всі аспекти фізичного здоров’я:
 Гнучкість , спритність , швидкість , сила , витривалість
Методи розвитку гнучкості:
- інтервальний;
-комбінований;
-метод багаторазових повторень;
- послідовний.
Засоби розвитку гнучкості:
- силові вправи;
- вправи на розслаблення м’язів, зв'язок, сухожиль;
- активні вправи;
- пасивні вправи.
Фізичні вправи, що використовуються для розвитку гнучкості :
Загально-підготовчі вправи, що застосовуються для розвитку гнучкості, це рухи, що базуються на
згинанні, розгинанні, нахилах і поворотах. Ці вправи спрямовані на поліпшення рухомості в усіх суглобах
і використовуються незалежно від виду спорту. Елементарні рухи, що виконуються махом:
- пружно, з розслабленою мускулатурою і з максимальним розмахом, що допускається в даному суглобі;
- примусове збільшення розмаху рухів за рахунок власних зусиль або за допомогою партнера;
- збереження статичних положень при великих ступенях розмахування.
Основи методики розвитку спритності :
У цілісній руховій діяльності координаційні здібності проявляються у взаємодії, але у певних
ситуаціях роль окремих здібностей змінюється. Слід зауважити, що розвиток спритності відбувається, в
першу чергу, шляхом створення більшого фонду нових форм координації рухів. Вправи, що
використовуються для розвитку спритності, при умові, що вони мають елементи новизни:
- виконання вправи з різних незвичайних вихідних положень і закінчення такими ж кінцевими
положеннями;
- виконання вправи в обидва боки, обома руками і ногами в різних умовах;
- зміна темпу, швидкості і амплітуди рухових дій;
- змін просторових меж виконання вправи;
- виконання додаткових рухів;
- щойно засвоєну вправу виконують у різних комбінаціях з раніше вивченими.
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У процесі розвитку координаційних здібностей останні обов’язково пов’язуються з технічним і
тактичним навчанням, а також з розвитком інших рухових якостей. Цієї мети досягають за допомогою
різних комбінованих вправ, різноманітних естафет, спортивних ігор та ін.
Методи виховання швидкості та швидкісних здібностей:
- метод багаторазового повторення швидкісних вправ з граничною і близькою до граничної
інтенсивністю (у серії виконується 3-6 повторів, за одне заняття виконуються 2 серії);
- ігровий метод (дає можливість комплексного розвитку швидкісних якостей, оскільки має місце дія
на швидкість рухової реакції, на швидкість рухів і інші дії, пов'язані з оперативним мисленням.
- методи суворо регламентованих вправ:
а) методи повторного виконання дій з установкою на максимальну швидкість руху;
б) методи варіативних (змінних) вправ з варіюванням швидкості і прискорень за заданою програмою
в спеціально створених умовах (вправи чергують з високою інтенсивністю ;
Засоби розвитку силових якостей:
В якості основних засобів розвитку сили застосовуються фізичні вправи, виконання яких вимагає
більшої величини напруження м'язів, ніж у звичайних умовах їх функціонуванняПри виборі силових
вправ необхідно враховувати їх вплив на розвиток певної силової якості, можливість забезпечення
локального, регіонального чи загального впливу на опорно-м'язовий апарат.
Силові вправи з предметами ефективні для розвитку спеціальних силових якостей в балістичних
рухах (стрибки, метання тощо). Недоліком цієї групи вправ є нерівномірність величини опору для
конкретної рухової дії.
Вправи у подоланні опору еластичних предметів. Їх позитивною рисою є можливість завантажити
м'язи практично по всій амплітуді виконуваного руху. Ці вправи ефективні для розвитку м'язової маси, а
отже, і максимальної сили, але вони менш ефективні для розвитку швидкісної сили і практично
непридатні для розвитку вибухової сили.
Вправи у подоланні опору партнера або додаткового опору (біг вгору, боротьба з партнером, який має
більшу масу тіла; виштовхування один одного з кола і т.п.).
Вправи на силових тренажерах. Сучасні тренажери дозволяють виконувати вправи з точно дозованим
опором як для окремих груп м'язів, так і загального впливу (на більшість м'язових груп одночасно). З їх
допомогою можна вибірково впливати на розвиток певного силового якості.
Методи розвитку швидкісної сили:
Найбільш ефективними засобами є вправи з обтяженням маси предметів та масою власного тіла, з комбінованим
обтяженням, в подоланні опору навколишнього середовища та вправи на спеціальних тренажерах.
Величина обтяжень повинна становити 20-80% максимальної сили в конкретній вправі, а швидкість
і частота рухів - від 70% до максимальної у тій ж вправі. У тренуванні фізично добре підготовлених людей
доцільно застосовувати варіативну величину обтяжень. На приклад, в першому підході величина
обтяження 50-60%, а в наступних 2-3 підходах - 30-40% від максимального, потім знову 50-60%.
Методи розвитку загальної витривалості:
Для розвитку загальної витривалості застосовуються різноманітні методи тренування, які можна
розділити на декілька груп : безперервні й інтервальні, а також контрольний або змагальний.
- Рівномірний безперервний метод. Цим методом розвивають аеробні здібності, в яких виконуються
циклічні одноразово-рівномірні вправи малої й помірної потужності(тривалість 15-30 хв, ЧСС - 130-160 уд/хв).
- Змінний безперервний метод. Полягає у безперервному русі, але зі зміною швидкості на окремих
ділянках руху.
- інтервальний метод (різновид повторного методу)
- дозоване повторне виконання вправ відносно невеликої інтенсивності й тривалості зі чітким певним
часом відпочинку, де інтервалом відпочинку служить зазвичай ходьба або повільний біг.
- безперервний рівномірний метод;
- безперервний перемінний метод;
- ігровий метод.
Засоби розвитку загальної витривалості:
Для розвитку загальної витривалості можуть бути застосовані найрізноманітніші фізичні вправи та їх
комплекси, що відповідають ряду вимог:
- відносно проста техніка виконання;
- активне функціонування переважної більшості скелетних м’язів;
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- підвищена активність функціональних систем, що лімітують прояв витривалості;
- можливість дозування та регулювання тренувального навантаження; - можливість тривалого
виконання (від кількох хвилин до кількох годин). Для розвитку загальної витривалості фізичні
навантаження слід ретельно й чітко дозувати, регулюючи їх інтенсивність, тривалість, кількість
повторень, характер і тривалість відпочинку
Висновок: Процес фізичного вдосконалення базується на принципах систематичності та
регулярності, тому навіть двотижнева перерва фізичних тренувань приводить до зниження рівня деяких
фізичних якостей на 30%.
В умовах карантину основу фізичної активності складають самостійні тренування, як одна із форм
фізичної підготовки, які можна виконувати у визначений для занять фізичної підготовки або в особистий час.
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УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ
В наш час досить сильно зростає усвідомлення ролі спортивного виховання як фактору розвитку
людської природи та суспільства загалом. Спосіб життя за здоровими правилами в цілому, тому фізична
культура та спорт стають вже цілим соціальним феноменом, гуртуючою силою та ідеєю нації, яка
спрямовує розвиток сильної держави та здорового суспільства. Дуже багато країн закордоном поєднують
зусилля як держави так і урядових, приватних та суспільних організацій, інститутів. Таким чином
розвитком спорту на територіальних одиницях займаються переважно муніципальні органи, витрати які
йдуть на утримання цього це від 1 до 3% відсотків бюджету.
У розвинутих країнах спорт відіграє універсальний інструмент оздоровлення нації, їх реалізації у житті,
самовираженні та розвитку загалом. А також, не слід забувати, що спорт зменшує криміногенну ситуацію у
місцях де він має великий попит. Через що за останні роки роль спорту в системі цінностей почала зростати.
Отже, вважаю що ми визначились із тим, що фізичне виховання є універсальним засобом боротьби із
погіршенням здоров’ям нації.
Але вважаємо за справедливе стверджувати, що можливості спорту використовуються лише
частково, на це вказує багато факторів:
1. Сфера фізичного виховання та спорту фінансувалась за принципом залишку, тобто бюджет завжди
виділявся люди на останньому щаблі, оскільки недооцінювався прогрес людського фактору в розвитку суспільства.
2. Після розпаду СРСР було припинено існування відомчо-територіальної моделі фізичнокультурного спортивного руху, яка працювала на умовах старої системи вельми ефективно. Таким чином
спортивних організацій залишили без необхідної частини фінансування з держбюджету та позабюджетних
джерел, більшість засобів профспілкового бюджету, через що відбулась зміна у негативному аспекті у
фізкультурно-оздоровчій та спортивних работах за місцем проживання, в закладах навчання, виробничих та
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трудових спільнотах. Згідно розрахунків фахівців, на профілактику захворювань за допомогою фізичної
культури та спорту з бюджету виділяється в 22 рази менше, аніж на лікарське забезпечення та лікування.
3. Починаючи з 1991 року існує тенденція зменшення мережі фізично-оздоровчих та спортивних
споруд. Скорочення відбувається через псевдо економічну недоцільність у зв’язку з чим ці підприємства,
організації закривають, продають, передають їх іншим особам тощо. За цією тенденцією за останні 10
років було скорочено на 20%. В середньому за рівнем оснащеності населення спортивним обладнання від
нормативів соціальних складає лише 19%. Рівень оснащеності спортзалів нижчий в 2.7 рази ніж в Японії.
Самий низький рівень в нас і для оснащеності стадіонів, басейнів, спортивного обладнання. І це реальна
проблема на сьогодення для спортивних споруд та нас. Після СРСР деякі види спорту просто не мають
можливості займатися ним, оскільки немає технічно оснащених баз для них, це справжнє диво, що наші
спортсмени потравляють до Олімпійських ігор та займають перші місця.
4. Підвищення вартості спортивних послуг перетворило раніше доступні установи фізичної культури,
туризму та відпочинку на недоступні. До такої діяльності (фізкультурно-спортивної діяльності) залучено
всього-на-всього до 10% наших громадян, коли цей показник в розвинутих країнах сягає відмітки у 60%
5. За останні роки наша країна не вела ціле направленої агітації та пропаганди здорового способу
життя. Не було розроблено ідеалу якого суспільство бажало би досягти. Таким чином, фізична культура
не набула цінності для українців, не набув статусу напрямку розвитку на відміну від громадських
організацій, творчих союзів, телебачення та засобів масової інформації.
6. Кваліфікаційні кадри вимушені залишати України, через що маємо брак спортсменів та тренерів.
З одного боку це зумовлено тим, що вони мають відповідні кваліфікаційні навички, з іншого ми не змогли
забезпечити їх необхідним в нас.
Тобто, зазначене дає зрозуміти, що політика держави з приводу розвитку фізичного виховання в
Україні неефективна. В загальному розумінні це пов’язано з відсутністю єдиної концепції здорового
способу життя, а також системності зусиль структур різних рівнів та класів, застарілі заходи впливу, які
були розраховані ще на те суспільне середовище, яке було до незалежності.
Таким чином, розглядаючи питання розвитку спорту та державної політики можна зробити висновок,
що наразі, стан фізичного оздоровлення знаходиться на рівні, який не допустимий для країни з великим
потенціалом. Більше того, за для того, щоб підвищити цей рівень є рекомендаційні поради:
1. Сприяти зростанню соціального рівня фізичної культури та спорту як для однієї із складової
національної ідеї. Підвищувати заінтересованість та соціальну цінність фізичної культури та спорту,
сформувати ідею ідеального фізичного здоров’я за допомогою ЗМІ. Таким чином ми зможемо долучити
до занять спортом молодь, яка буде мати позитивний вплив на довгостроковий період.
2. Звертатися до позабюджетних джерел за допомогою проведення різноманітних лотерей,
спонсорів, пільги на податки для підприємців, розіграші, конкурси тощо. Та залучати ці кошти до
розвитку спортивно – оздоровчого комплексу.
3. Надати можливість впровадженню новітніх форм спортивного дозвілля, яке буде доступне
кожному, всім верствам населення. Встановлювати спостереження за змінами у сфері фізичного
виховання, культури та спорту, які впливають на спосіб життя громадян України. Таким чином, ми
прискоримо реагування на зміни, що відбувається або будуть відбуватися.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В НЕОЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ УКРАЇНИ
Анотація. Статтю присвячено висвітленню проблем підготовки кадрового забезпечення в
неолімпійському спорті України. Досліджено сучасний стан кадрового забезпечення, проаналізовано
кваліфікаційно-професійні вимоги та розглянуті перспективи удосконалення системи підготовки,
підвищення кваліфікації тренерів і спеціалістів менеджменту, задіяних у підготовці спортсменів України.
Неолімпійський спорт впевнено займає лідируючі позиції у сучасному суспільстві, набираючи
популярності серед різних верст населення по всьому світу. Сьогодні кількість неолімпійських видів спорту,
офіційно визнаних у різних країнах світу, за різними даними, налічується близько 3500. Цей показник у
десятки разів перевищує кількість видів спорту, що входять до програм Олімпійських ігор. Кількість осіб, які
систематично займаються неолімпійськими дисциплінами, на порядок більша за тих, хто тренуються на всіх
рівнях олімпійського спорту. В Україні офіційно визнано 110 неолімпійських видів спорту [1].
Є. Імас, О. Борисова, І. Когут відмічали, що міжнародний спортивний рух разом із уболівальниками
охоплює сьогодні більше половини населення світу, а це близько 4,5 млрд. осіб [2]. Сучасний
неолімпійський спорт – соціокультурне явище, до якого прикута велика увага, що є доказом того, що цей
напрям спорту стає популярним та відіграє велику роль у житті людей.
Перспективи подальшого розвитку неолімпійського спорту у світі і в Україні залежать від рівня
кваліфікації кадрів: їх знань та компетенції для вирішення актуальних завдань в умовах сьогодення.
Метою дослідження є вивчення проблеми кадрів у неолімпійському спорті України.
Методи та організація дослідження: аналіз й узагальнення науково-спортивної та методичної
літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет.
Результати дослідження. Спорт містить у собі цілеутворюючі цінності суспільства, забезпечує
належний рівень розвитку держави, віддзеркалює систему орієнтацій суспільства й активно впливає на
процеси соціалізації, особливо молодого покоління. Імідж держави завжди забезпечується високим
рівнем спортивних досягнень на міжнародній арені, тому кожна розвинута країна намагається якомога
більше уваги приділяти розвитку спорту, а професійні кадри обумовлюють ефективність системи
організації й управління спортом.
В Україні, як і в усьому світі, стрімко розвиваються види спорту, що не входять до програми Ігор
Олімпіади та зимових Олімпійських ігор. З кожним роком неолімпійські види спорту стають
популярнішими серед населення в усіх регіонах країни і їх розвитком цілеспрямовано займаються різні
фізкультурно-спортивні організації: всеукраїнські та регіональні федерації, союзи, асоціації з видів
спорту, спілка громадських організацій «Спортивний комітет України», фізкультурно-спортивні
товариства, дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні клуби та різноманітні громадські спортивні
організації [2, 3, 6]. Яскравим прикладом є проведення всеукраїнських та міжнародних заходів:
Всеукраїнські ігри з єдиноборств (започатковані у 2011 році, проводяться щорічно), Всеукраїнські пляжні
ігри (започатковані у 2012 році, проводяться щорічно), Всеукраїнські студентські ігри з неолімпійських
видів спорту (започатковані у 2015 році).
Всі вони мають спільну мету направлену на розвиток, але и спільну проблему – відсутність кваліфікованих
кадрів, які б змогли популяризувати і розвивати неолімпійський спорт у сучасних умовах країни.
У вищих навчальних закладах України, а саме в Національному університеті фізичного виховання і
спорту України, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, Львівському
державному університеті фізичної культури та Харківської державної академії фізичної культури,
готують фахівців з неолімпійських видів спорту по спеціалізаціям: спортивний туризм, фітнес, спортивні
танці, спортивна акробатика, вітрильний спорт, бойове самбо, пауерліфтинг, автомотоспорт, регбі,
футзал, більярдний спорт, шахи та ін. Відповідно до класифікатора професій, випускники наведених
вищих навчальних закладів мають право працювати: керівником команди як олімпійських, так і
неолімпійських видів спорту; головою спортивного клубу; начальником обороно-спортивного табору та
клубів неолімпійських видів спорту; завідувачем відділу; керівником підрозділів та менеджером у сфері
культури, відпочинку та спорту; керівником фізичного виховання, викладачем в вищих навчальних
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закладах та вчителем спеціалізованих навчальних закладів (училищ фізичної культури); тренеромвикладачем з виду спорту як олімпійського, так і неолімпійського [4, 5].
Але важливою проблемою, з точки зору науково-педагогічних працівників, є те, що здобувачі
частково володіють знаннями з організаційно-правових основ неолімпійських видів спорту, а також
знаннями щодо організації та проведення заходів спрямованих на підтримку розвитку та популяризації
неолімпійських видів спорту, тому є необхідність відкривати спеціалізації з неолімпійських видів спорту
у вищих навчальних закладах та робити акцент на формування знань з законодавчої бази та управління
неолімпійського спорту в Україні.
В Україні є велика кількість секцій, клубів з видів спорту, але більшість з них існують не під егідою
федерації з виду спорту, а здійснює свою діяльність самостійно. Між клубами та федерацією не
організовано тісного співробітництва, що значно гальмує розвиток спорту. Також важливим елементом
функціонування неолімпійського спорту безперечно є фінансування, якого на жаль завжди не вистачає.
Але існують фонди та організації, які виділяють гроші під проекти і програми різноманітних сфер. І щоб
отримати гроші, потрібно подати заявку на грант, аргументовано і професійно донести потребу
фінансування і тут потрібно залучати фахівці в цьому напряму роботи. Отже, підготовленні
«універсальні» менеджери спорту, яких потребує спортивна індустрія, повинні розуміти, як побудувати
організаційну структуру та забезпечити взаємодію федерацій і клубів, мати менеджерські знання та
навички і чітко розуміють специфіку спорту.
Ще одна з сучасних важливих спеціальностей, якої потребує неолімпійський спорт - маркетолог,
зокрема, інтернет-маркетолог. Веб-сайти федерацій потребують негайного сучасного оновлення, а також
гостро стоїть питання роботи в соціальних мереж для використання її ресурсу для популяризації
неолімпійського спорту. Проаналізувавши соціальні мережі facebook та Instagram федерацій спортивного
туризму, автомобільного спорту можна зробити висновок, що ресурс соціальних мереж не використовується
в повному обсязі, що веде к згасанню інтересу з боку населення до подій й самих видів спорту. Складання
контент-плану, просування сторінок в Інтернет-мережі, таргетування потенційних підписників – від цих та
інших дій сьогодні залежить популярність виду спорту, а всю цю роботу виконують: SMM-менеджер,
трафік-менеджер, інтернет-маркетолог та інші спеціалісти, яких потребує не лише неолімпійський спорт.
Перспективи подальшого розвитку неолімпійського спорту в Україні напряму залежать від рівня
кваліфікації кадрів, які володіють необхідними знаннями та компетенцією для вирішення актуальних
завдань у сучасних політичних та соціально-економічних умовах. У зв’язку з цим, у процес підготовки
спеціалістів має сенс включити навчальні дисципліни, що розкривають сутність неолімпійського спорту,
його історичні, організаційні, правові засади розвитку на міжнародному та національному рівнях.
Поки українська система освіти не виховує спеціалістів, про яких згадувалося раніше, Спортивному
комітету України для розвитку неолімпійських видів спорту потрібно: самостійно та з підтримкою
партнерів реалізовувати спеціальні освітні семінари; створювати освітні програми; проводити
конференції зі спортивної науки, заходи для фахівців з неолімпійських видів спорту.
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Національного університету біоресурсів і природокористування України»
СПАДЩИНА О. ОГОНОВСЬКОГО, О. ПИПІНА, І. ФРАНКА, М. ГРУШЕВСЬКОГО В
КОНТЕКСТІ ПОЛЕМІКИ ПРО ЛІТЕРАТУРНО-ІСТОРИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ
В Україні останньої третини ХІХ століття М. Драгоманов розбудив свідомість і творчість І. Франка,
а той у взаєминах із своїм учителем О. Огоновським виріс у крупну особистість, спілкуючись з істориком
і письменником М. Грушевським. Як учений-історик М. Грушевський перевершив хворого на той час
І. Франка, очоливши Центральну Раду в проголошенні незалежності своєї держави.
У період 70-90-х років ХІХ століття, особливо на зламі ХІХ-ХХ століть такі культурні діячі, як
М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, С. Єфремов, В. Винниченко, визрівали як особистості
надзвичайно швидко: випереджуючи історичний час на зламі віків.
М. Грушевський як український професійний історик у ряді статей, зібраних у книжку «Про українську
мову й українську справу» (1907), висвітлював у пресі кінця ХІХ – початку ХХ століть ті аспекти проблеми, які
фундаментально обґрунтував у багатотомній «Історії України-Руси». Його ідеї і концепції в цілому набували
особливого резонансу 1917 року у збірнику «Великий українець. Статті з останніх днів» (Київ, 1917).
Непроминальний внесок академіка М. Грушевського увиразнений тепер у виданні «Великий
українець. Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського», в якому переднє слово до читачів подав
перший всенародно обраний президент незалежної України Л. М. Кравчук. Так, 1992 року нарешті
увиразнилася сутність діалогу О. Пипіна – О. Огоновського – І. Франка. За словами Л. М. Кравчука, ця
сутність може бути сформульована так: «У драматичній історії нашого народу є величні постаті, яких
ніколи не огорне темінь забуття, які завжди будуть з Україною, попри лихоліття і незгоди, байдужість і
духовне зубожіння. З товщі багаторічних перекручувань і замовчування повертаються не лише його ім'я
й творчість, а й безцінний історичний досвід, нехтувати яким ми просто не маємо права. Ми
позбавляємося нині «найтяжчого і найшкідливішого», за словами М. Грушевського, ярма: «добровільно
прийнятого духовного чи морального закріпощення». Це духовне холуйство нав'язувалося українцям
віками. Вбивалася наша національна самосвідомість, нищилися мова, культура, звичаї, що привело до
крайньої межі духовного занепаду. М. Грушевський єднав інтереси Західної України й України Східної.
Він немовби вивищувався над політичними пристрастями, бо дав для українського народу національну
ідею – історичну закономірність здобуття українським народом державності» [1, 5-6].
До напрацювань М. Грушевського, який свою спадщину розпочав розбудовувати українською мовою
ще у Львові, тепер повертаються і ті з наших сучасників, які ретельно переглядають давні архіви вченого.
Так, В. Качкан у статті «Грані грушевськознавства: культурологічний зріз» справедливо твердить: «Якби
тільки назвати з-поміж сотень праць ученого, письменника такі його твори, як десятитомник «Історія
України-Руси», «Нарис історії українського народу», п’ятикнижжя «Історія української літератури», цього
досить, щоб уявити обшири, висоти й глибину національності цієї людини» [3, 345]. Він у способі свого
мислення, в концептуальних підходах до історико-наукових культурологічних проблем умів завжди
вплітати архіважливу проблему – «захисту української мови, української книжки», твердячи, «‹…› знесення
ограничень українського слова не розв’язує собою питання чисто формального ‹…› се річ ясна» [3, 345]. У
статтях і замітках, які друкувалися протягом 1907 року, маємо «цілісний, викінчений публіцистичний твір».
Академік М. Грушевський, всебічно проаналізувавши процес боротьби за українство, дійшов переконливого
висновку: «Інстинкт самоохорони наказує нам дбати всіма силами про те, щоб від летаргічного сну, в якому
держали український нарід правительствені заборони, перейти якнайскорше до діяльного, міцного життя
національного, коли хочемо жити, а не підпасти процесові розкладу й умирання» [3, 346]. З цього погляду
«ріжні ділянки української культури і так само наукового досліду можуть розроблятися повніше ‹…› дві
академічні установи повинні йти далі в високім змаганню ‹…› в інтересах народу і вселюдства» [3, 350].
Українство повинно пам’ятати його наміри і думки: «Я хотів стати українським письменником ‹…› і своєю
енергією вирівняти упущення ‹…› щоб жила наша справа» [3, 352].
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Взаємини О. Огоновського та І. Франка увиразнюються крізь призму ще однієї постаті, яку в
російсько-українському «єднанні» багато дослідників довго деформували з політичних міркувань.
Згаданий вище академік Михайло Грушевський – своєрідна модель як спотворення, так і реабілітаціїпереосмислення. Маємо на увазі «Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної
конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського» [2]. Взаємини між
видатними людьми (І. Франком та М. Грушевським) відбиті у статті З. Франко: «Стосунки цих двох
видатних людей в літературознавстві та в історіографії донедавна розглядались тільки в одному ракурсі –
конфронтації. На одну тальку терезів – прогресивну – ставився Франко, на другу – реакційну –
Грушевський, і таке протиставлення беззастережно підводилось під ленінське положення про дві
культури в кожній національній культурі» [2, 291]. Торкаючись непорозумінь між І. Франком та
М. Грушевським, З. Франко констатує той факт, що в українській дожовтневій історіографії «для
підтвердження надуманої полярності цих двох великих людей» висвітлювались окремі критичні
зауваження І. Франка до тих чи інших положень праць М. Грушевського і замовчувались слова визнання
й похвали, яких було набагато більше. З боку М. Грушевського, продовжує далі дослідниця, не
наводилось нічого з тих простих причин, що «не прийнято було цитувати «другу сторону», щоб не
популяризувати її думок і не захитати ними позицій критикуючого. Виходило, що один критикував, а
другий відмовчувався» [2, 291]. Але таке в науковому світі неможливе.
За словами З. Франко, І. Франко виступив з ґрунтовною рецензією на історичні праці
М. Грушевського – «Історію України-Руси», «Очерк истории украинского народа», «Ілюстровану історію
України» – для того, аби заповнити прогалину в критичній думці, бо на той час, як свідчив І. Франко, ці
великі твори не мали ще розгорнутої фахової оцінки. Таким чином, з’явилися «Причинки до Історії
України-Руси». Автори коментарів до «Причинок», які («Причинки») були вміщені у 47-ому томі
п’ятдесятитомного зібрання творів І. Франка «апріорно задались метою за допомогою критичних
зауважень Франка до «Історії» створити уявлення про непримиренність тих двох людей, а звідси
утвердити за працями Грушевського спущену ще на початку 30-х років і посилювану впродовж цілого
десятиліття, а потім сліпо повторювану деким аж до сьогодні кваліфікацію як буржуазнонаціоналістичних. Коментарі до «Причинок» складались з явним наміром приписати Франкові не те, що
він сказав прямо, без натяків і недомовлень, а те, що хотілось за сказаним добачити авторам коментарів,
а саме – критику націоналізму там, де її і сліду не було» [2, 292]. З. Франко бачить у цих двох учених надто
багато спільного: і трактування питання об’єднання всіх гілок українського народу та їх земель в одну
державу; і погляд на революцію в Росії 1905 року та багато іншого, за що обох піддавали критиці як
«націоналістів» та «сепаратистів». З. Франко слушно наголошує: «І вже те, що він (І. Франко. – С.П.)
взявся за «причинки», а не за рецензію якогось розгромного характеру, свідчить про його намагання
доповнити новими міркуваннями тільки те, що сам визнавав, а не те, що йому не імпонувало чи що
заперечував як ідеологічно хибне» [2, 294].
Стосовно десятиліть і наукової проблеми, які нас цікавлять, можемо повторити думку Я. Дашкевича
з доповіді під назвою «Михайло Грушевський – організатор української національної науки» [2, 93-102].
Двадцятивосьмирічний історик, яким 1824 року був М. Грушевський, був творцем першої повноцінної,
спершу, може, й експериментальної (яка, однак, дуже швидко себе виправдала), моделі організації
української науки і основним конструктором ідей її розвитку. Для здійснення своїх задумів він починає
шукати і підбирати відданих виконавців. Типове для Грушевського вже в цей час, що ідеї, які він
виношував, не кидав на вітер, а вперто добивався їх здійснення. Цитую Грушевського: «Народ доперва
тоді почуває себе культурно самостійним, коли він може головні свої культурні потреби задовольнити в
своїй літературі – лише з розвоєм наукової літератури, сього верха культурного розвою, в рідній мові,
кінчиться для суспільності залежність від чужої культури». На думку Грушевського, п'ять років розвитку
НТШ «дає найліпше свідоцтво, що руський народ дійшов уже до того ступеня духовної доспілості, коли
наукова робота на рідній мові стає доконечною потребою». Це було сказано майже сто років тому й
наполегливо та послідовно запроваджувалося в життя – великий контраст з міркуваннями тих вчених, які
сьогодні знову намагаються накинути дискусію про українську наукову мову.
Схема діяльності товариства проста – засідання, читання рефератів чи повідомлень, затвердження їх
до публікації, друк, вихід у світ в середньому через два-три місяці після схвалення до друку. Лише деякі
великі, технічно складні томи джерел, пам'яток, фольклорних записів – через рік-два. Жодної зайвої
бюрократії, жодних розтягнених проміжних ланок. Це, зрештою, та схема, яку досі зберегла більшість
західноєвропейських Академій наук» [2, 95].
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Ще одну оцінку історика-фахівця мусимо враховувати сьогодні, відновлюючи репутацію
М. Грушевського, пропагуючи її серед українства у світі. Я. Дашкевич слушно міркує про витривалість і
послідовність М. Грушевського в розбудові національної науки. На думку сучасного історика, «невдачі й
поразки, яких зазнав Грушевський як політичний діяч, не вбили його наукової енергії. Вони в значній мірі
лише трансформували його діяльність. Складається навіть враження, що в науковій сфері він хотів
здобути реванш за політичне фіаско» [2, 101].
Л. Винар, підсумовуючи свої тривалі спостереження над спадщиною М. Грушевського, чітко
твердить: «В історію розвитку історичної науки Михайло Грушевський увійшов як найвидатніший
український історик світового виміру, засновник української національної історіографії і безприкладний
організатор наукової діяльності, зокрема історичних досліджень. Його модель-схема історіографії
України стала загальною схемою української наукової історіографії, а його монументальний твір «Історія
України-Руси» оцінюється ‹…› монументом історичних ерудицій, що дав тривку основу українській
історіографії і випровадив її на світовий науковий форум» [2, 31].
Таким чином, спадщина активних діячів – О. Огоновського, О. Пипіна, І. Франка, М. Грушевського –
у гроні найближчого оточення кидає потужне світло на взаєморефлексію людських/особистісних
стосунків у культурі трьох десятиліть (70-90-і роки) на стику порубіжжя століть – ХІХ і ХХ.
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СВОБОДА В ЕКЗИСТЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Сучасний світ... Який він і в чому полягає його відмінність від попередніх століть? Тут буде доречним
навести висловлювання преподобного Антонія Великого про сучасний йому світ, це III–IV століття. Він
пише: «У світі немає нічого твердого та постійного, тому що немає нічого доброго. Діти зневажають і
ображають батьків своїх… Дружини залишають своїх чоловіків, чоловіки не зберігають подружню вірність
жінкам своїм… Люди в розмовах показують один до одного любов, але в серці відчувають один до одного
ненависть...» [3, с. 9–10]. Слова Антонія Великого ніби про наш час, незважаючи на те, що минуло стільки
століть! Як бачимо, світ анітрохи не змінився, в ньому панують такі ж самі нагальні проблеми, і в першу
чергу проблема свободи. Звичайно, прогрес пішов далеко вперед, але духовні проблеми залишилися без змін.
Необхідно зазначити, що Паїсій Святогорець так пише про наш час: «Нещасний світ... кипить, як
скороварка... люди шукають, на що б їм спертися... І якщо у них немає віри... якщо вони не довірилися
Богу настільки, щоб повністю на Нього покластися, то їм не уникнути страждань» [6, с. 21, 25]. Ми
вважаємо, що старець Паїсій, безумовно, має рацію. Тільки у вірі людина може знайти сенс життя та
зберегти іманентну свободу. Надія на Бога дає необхідний онтологічний фундамент. Буття при таких
умовах наповнюється, стає значущим.
Зараз ми бачимо, що сучасний світ знаходиться у гріховному рабстві. Проте мало хто помічає цю
несвободу. При цьому питання свободи залишається найбільш актуальним. Замислимося, чому проблема
свободи є настільки нагальною? Ще святитель Феофан Затворник відзначав: «Ми всі шукаємо свободи –
чи не з того почуття, що ми – раби?.. ми внутрішньо пов’язані… втратили панування над самими собою...
Хтось інший панує в людині і над людиною… Головне горе в тому, що не чує рабства свого: настільки
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забита!» [4, с. 86]. Ці слова дуже влучно відображають ситуацію, що склалася в сучасному світі. Гріховні
нахили курирують людське життя, і практично ніхто цього не помічає. Всі намагаються знайти свободу,
але вона зазвичай потрібна для того, щоб мати можливість ще глибше зануритися в гріховне болото.
Преподобний Іустин Філософ підкреслював, що свобода полягає в доброті, ніжності та любові. А зло,
грубість та ненависть він вважав рабством. Ми бачимо, що у сучасному суспільстві якраз переважає
подібне рабство. При цьому воно вважається нормою, майже ніхто не помічає його. Спроби поліпшити
життя постійно зазнають краху. Створюються всілякі теорії, які так і залишаються теоріями, не
знайшовши практичного застосування.
Доктор філософських наук Л. А. Коган зазначав, що «…свобода повинна забезпечуватися золотим
запасом моральності» [1, с. 103]. Про це говорили й інші філософи. Тільки за такої умови свобода є
автентичною. Отже, свобода без моралі є неможливою, інакше вона перетворюється на свій антипод.
Необхідно зауважити, що зовнішня свобода, тобто свобода в своєму власному будинку, в своїй країні,
в колі родичів або однодумців, – це тільки відлуння істинної Божественної свободи духу. Це лише
оболонка, яка дає слабке уявлення про справжню свободу. Людина, яка має в собі цю аутентичну свободу,
все одно є рабом у своєму будинку, у своїй країні, тому що вона залишається під владою родичів і
побратимів. Таким чином, свобода при цьому є ілюзорною. Справжня ж свобода, на нашу думку, можлива
тільки з Богом. Отже, ми приходимо до висновку, що без Бога неможливо й уявити дійсно вільну людину.
Ми вважаємо, що головна складова свободи – любов. Вона є невіддільною від неї, оскільки Бог – це
не тільки Свобода, а й Любов. Нескінченна і несумірна Любов. Завдяки любові Бог створив світ, любов –
це фундамент життя, і без неї не було б нічого. Святитель Іоанн Златоуст говорив, що з любов’ю ніщо не
може зрівнятися. Вона є коренем, джерелом і матір’ю всіх земних благ.
Український філософ Григорій Сковорода вважав любов найвищою цінністю. Він писав, що любов
«…схожа на прекрасний сад, наповнений тихими вітрами, квітами, що солодко пахнуть, і розрадою, в якій
процвітає дерево нетлінного життя» [5, с. 148, 150]. Григорій Сковорода підібрав найгарніші слова для
характеристики любові, бо вона дійсно є головним скарбом нашого життя.
Відомий український філософ Мирослав Попович казав, що критерій справжньої любові – це здатність
до цілковитої самопожертви. Також є влучне українське прислів’я: «Щира любов співає мовчки». Що воно
означає? Справжня любов нічого для себе не вимагає, вона пов’язана з самовіддачею та свободою.
Звернемо увагу на те, що найчастіше почуття, яке ми приймаємо за любов, є тільки жалюгідною
подобою справжньої любові, її карикатурою. Зазвичай наша любов є егоїстичною й деспотичною, ми
хочемо повністю заволодіти серцем коханої людини, поневолити її. Зазначимо, що Еріх Фромм також
вважав, що справжня любов є можливою тільки за умови збереження свободи. Він пише: «Любов повинна
бути добровільним союзом… на підставі збереження власної особистості» [7, с. 217]. Таким чином,
справжня свобода йде поруч з любов’ю.
Необхідно підкреслити, що митрополит Антоній Сурозький говорив: «Без свободи була б
неможливою любов, тому що любов – це досконалість свободи» [2, с. 164]. Отже, ми бачимо, що любов і
свобода мають нерозривний зв’язок.
«Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми, можемо зватись
людьми» – цей приспів відомої пісні українського гурту «Бумбокс» як найкраще характеризує істинне
призначення людини. Дійсно, якщо ми не любимо нікого, нас важко буде назвати людиною. Бо все
найсвітліше в житті від любові, яка є рухом життя. І саме любов надає свободі справжнього звучання.
Таким чином, встановлено, що аутентична свобода ґрунтується на любові. Це єднання зумовлює
найкращий розвиток духовності людини у сучасному світі.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Вступ: На сучасному етапі розвитку правової держави важливим є вивчення кримінального права.
Динамічні соціальні та політичні перетворення, які відбуваються в Україні, беззаперечно впливають на
існуючі тенденції розвитку кримінального законодавства та взагалі на всю кримінально-правову політику
держави. Відтак стають дуже актуальними дослідження сучасних тенденцій розвитку кримінальноправової політики України та шляхів її удосконалення на законодавчому рівні.
Для вирішення складних завдань у боротьбі зі злочинністю чудово, щоб не тільки саме кримінальне
законодавство було досконалим, але й щоб його глибоко та детально вивчали ті, хто його буде
застосовувати, впроваджувати в практику.
Перш за все треба з'ясувати саме поняття „кримінальне право", а воно в сучасній правовій науці
застосовується в трьох значеннях:
1) як галузь законодавства - кримінальне законодавство. Звідси кримінальним правом іменують
закони, тобто нормативні акти, що містять положення даної галузі права;
2) як наука кримінального права, тобто теорія кримінального права;
3) як учбова дисципліна.
Поняття та зміст кримінального права: Найголовніше, перше значення розкриває поняття
кримінального права, тобто кримінальне право як галузь права - це сукупність юридичних норм, що
встановлюють, які суспільно небезпечні дії є злочинами, і які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.
Основні завдання кримінального права зазначені в статті 1 Кримінального Кодексу, а саме правове
забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення
миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Важлива функція кримінального права як галузі
права - це функція охоронна, оскільки воно охороняє властивими йому заходами ті суспільні відносини,
що регулюються іншими галузями права.
Зміст кримінального права характеризують керівні начала (ідеї, положення). Вони об’єктивуються у
нормотворчій та правозастосовчій діяльності органів держави.
Зміст кримінального права визначається двома принципами загальними та спеціальними. Загальні
принципи притаманні не тільки кримінальному праву, але й іншим галузям права. Це, зокрема: законність,
рівність громадян перед законом, демократизм, гуманізм, невідворотність кримінальної відповідальності,
справедливість. Спеціальні принципи притаманні, зазвичай, тільки кримінальному праву. Це: принципи
законодавчого визначення злочину, особистої відповідальності, винної відповідальності, суб'єктивної
осудності, повної відповідальності, переваги пом'якшуючих відповідальність обставин, більшої караності
групового злочину, повної компенсації заподіяної злочином шкоди та економії кримінальної репресії.
Особлива важливість принципів кримінального права робить доцільним їх законодавче визначення в
одній із перших статей кримінального закону.
Висновок: Як свідчить багатовікова історія людства, злочинність є постійним супутником його
існування та розвитку. Певне зростання таких злочинів, перш за все організованих, насильницьких та
корисливих, спостерігається і в Україні. В значній мірі це зумовлено складним перехідним етапом
розвитку держави та багатьма іншими як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Для того щоб
боротьба зі злочинністю здійснювалась на правових засадах, держава встановлює межі між дозволеним
та забороненим шляхом, зокрема видання законів, які забороняють певну поведінку під загрозою
застосування до порушників жорстких каральних заходів кримінального покарання. В цих умовах
проблема боротьби зі злочинністю вийшла на загальнодержавний та міжнародний рівень і має виключно
важливе значення. Кримінальне право постійно розвивається і вдосконалювається.
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ФОРЕНЗІК ЯК МЕТОД РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
Важливу роль в діяльності бізнесу в умовах господарювання відіграє економічна безпека компанії
тому, що корупція, розкрадання, шахрайство, неправомірні дії співробітників погіршують фінансовий
стан компаній. Нині в процесі ведення бізнесу необхідно оцінювати ризики та суперечки між бізнеспартнерами. І тому потрібно залучати до роботи форензік-спеціалістів, а також використовувати форензік
як ефективний вид контролю.
Сьогодні під терміном «форензік» зазвичай розуміється діяльність, спрямована на виявлення та
врегулювання спірних ситуацій з фінансових, правових та інших питань, а також економічне розслідування
дій співробітників та організацій, що суперечать законодавчим актам та іншим принципам [1].
В Україні виділяють два способи виявлення шахрайства: внутрішній аудит та неофіційні внутрішні
джерела. У світі неофіційні внутрішні джерела є поширеним способом виявлення зазначених порушень, але
закордоном використовують канал отримання інформації «гаряча лінія», а в Україні цей канал використовує
низька кількість компаній [2]. На рахунок зовнішніх форм контролю, то вони недооцінюються. Для боротьби
з цим явищем західні компанії використовують дієвий вид контролю, а саме форензік. Залучення спеціалістів
у галузі форензік допомагає власникам бізнесу отримувати детальний аналіз внутрішнього та зовнішнього
середовища компанії (corporate intelligence), виявляти шахрайства, оцінювати збитки від них, а також
розуміти прийнятний механізм відшкодування шкоди та повернення активів [3].
Незважаючи на те що між форензіком і аудитом є багато спільних рис, а також існують певні
відмінності. Перша відмінність полягає у тому, що вимоги на рахунок обов’язкового проведення
форензіка законодавством не встановлено, аудиторська діяльність регулюється на законодавчому рівні [4,
280–287]. Форензік-спеціалістів потрібно залучати компаніям у разі: виявленні фінансових махінація;
якщо власник не бере участі в оперативному управлінні компанією; зменшився рівень прибутку;
відсутність контролю за економічною безпекою; не ведеться управлінський облік; невідомо, як реагувати
в разі виявлення шахрайства; планується впровадження програми боротьби з шахрайством.
Також, на відміну від аудиту, форензік-спеціалісти під час розслідування та виявлення проявів шахрайства
використовують додаткові методи, зокрема опитування персоналу компанії та третіх осіб, перегляд
комп’ютерних файлів і всієї документації (офіційної та неофіційної), яка зберігається на підприємстві. Також
для розслідування можуть вивчатися дані з відкритих джерел, а саме публікації в засобах масової інформації,
різноманітні сайти з «чорними списками» підприємств, бази контрагентів [5, 33-36].
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На нашу думку, форензік найкраще застосовувати для виявлення шахрайств, фінансових зловживань
тощо, оскільки його об’єктами є всі внутрішні процеси діяльності підприємства та його фінансові
результати. Тобто завдяки тому, що він охоплює ці процеси підприємства форензік допомагає виявити
та запобігти ризикам фінансової злочинності.
Отже, форензік є досить ефективним видом контролю проти шахрайства, оскільки він виявляє факти
та фінансові зловживання. Крім бази форензіка, який складається з фінансових розслідувань, ця послуга
дасть можливість включати пошук активів, моніторинг підозрілих операцій, захист інтелектуальної
власності та виявлення ознак навмисного банкрутства. Тож вчасне проведення комплексних форензікрозслідувань в Україні дасть змогу компаніям захистити власну ділову репутацію та гарантувати
мінімізацію значних фінансових втрат.
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ПРИЧЕТНIСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ
Актуальнiсть теми. Iз прийняттям у 2001 чинного кримiнального законодавства України з’явилися новi
види злочинiв, якi мiстять ознаки причетностi до злочину: заздалегiдь не обiцяне сприяння учасникам
злочинних органiзацiй та укриття їх злочинної дiяльностi, заздалегiдь не обiцяна легалiзацiя (вiдмивання)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, заздалегiдь не обiцяне використання коштiв, здобутих вiд незаконного
обiгу наркотикiв, тощо. Протягом дiї нового кримiнального законодавства України неодноразово змiнювалася
редакцiя кримiнально-правових норм, якi передбачали вiдповiдальнiсть за причетнiсть до злочину.
Проблемам причетностi до злочину присвячували працi такi вченi: Г. I. Баймурзiн, Ф. Г. Бурчак,
I. А. Бушуєв, А. А. Васильєв, К. О. Волотова, Г. Б. Вiттенберг, А. В. Зарубiн, М. I. Ковальов, М. Й. Коржанський,
В. О. Кузнєцов, В. О. Навроцький, Є. В. Пономаренко, А. А. Пiонтковський, Б. Т. Разгiльдiєв, К. М. Серьожкiна,
Є. В. Фесенко, I. Х. Хакiмов, М. Х. Хабiбулiн та iн. Мiж тим, серед дослiдникiв вiдсутня єдина думка щодо
визначення видiв причетностi до злочину. Це пояснюється тим, що в новому кримiнальному
законодавствi України, як i ранiше, немає спецiальних правових норм, якi б чiтко визначали, що є
причетнiстю до злочину, якi її ознаки та види, що й зумовлює актуальнiсть обраної теми [1, c. 72].
Причетнiсть характеризується тим, що в дiях особи, яка залучається до спiвучастi в злочинi пiсля його
вчинення, немає причинного зв’язку мiж умислом i дiями основних спiвучасникiв i особи, яка залучається
до спiвучастi в злочинi пiсля його вчинення, тобто така особа при виникненнi умислу на вчинення
групового злочину до складу спiвучасникiв не входила.
В сучасному кримiнальному правi видiляється три види причетностi: потурання, приховування i
недонесення.
Потуранням визнається несумлiнне ставлення особи до своїх обов’язкiв, що виражається в
невиконаннi нею дiй, спрямованих на припинення вчиненого злочину. О. М. Лемешко визначає
причетнiсть до злочину як злочинне дiяння, що обумовлене наявнiстю вчинюваного або вчиненого
злочину iнших осiб (попереднього злочину). З огляду на це, потурання злочину - це самостiйний рiзновид
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причетностi до злочину, що вчиняється спецiально зобов’язаним суб’єктом, який не виконав правовий
обов’язок припинення попереднього злочину, що вчиняться.
Цей вид причетностi характеризується вiдсутнiстю спiльностi, як об’єктивної ознаки спiвучастi, а
також суб’єктивної ознаки - спрямованостi на досягнення загального злочинного наслiдку. Наприклад,
спостерiгаючи за тим, як у кiмнатi для затриманих один з них б’є iншого, спiвробiтник мiлiцiї не приймає
нiяких заходiв для припинення цього злочину. У такому випадку службова особа хоча й усвiдомлює, що
вiдбувається злочин, однак не приймає в ньому участi, завдяки чому спiвучасть тут вiдсутня i вчинене
визнається потуранням [2, c. 429].
Види причетностi злочинiв розрiзняються залежно вiд стадiї вчинення предикатного злочину. Так,
наприклад, потурання злочину або неповiдомлення про готування до злочину або замах на нього може
виникнути лише до закiнчення предикатного злочину, тим часом як заздалегiдь не обiцяне придбання,
отримання, зберiгання, збут, використання або вiдмивання майна, одержаного злочинним шляхом, може
виникнути лише пiсля закiнчення предикатного злочину. Тому, залежно вiд стадiї вчинення предикатного
злочину, причетнiсть можна класифiкувати за такими видами: 1) причетнiсть до злочину, який уже
вчинено; 2) причетнiсть до злочину, до якого особа готується або вчиняє замах [1, c. 75].
Дiяння, яке не становить суспiльної небезпеки та не вимагає застосування заходiв кримiнальноправового впливу - це тi, склад яких формально передбачено КК України, але характер завданої чи
потенцiйної шкоди не є суспiльно небезпечним. При цьому незначний рiвень суспiльної небезпеки у
цьому разi означає, що така дiя чи бездiяльнiсть хоча i заподiяла охоронюваному КК України об’єкту
посягання шкоду (створила загрозу завдання шкоди), але ця шкода не є iстотною.
Вiдтак, причетне дiяння до злочину невеликої тяжкостi визначається як таке, що не мiстить суспiльної
небезпеки та не може завдати iстотної шкоди охоронюваним суспiльним вiдносинам, на основi того, що
таке дiяння причетної особи хоча й мiстить усi ознаки протиправного, однак не передбачає можливим
завдання iстотної шкоди суспiльним вiдносинам, поставленим пiд охорону кримiнальним законом, та не
мiстять достатнього рiвня суспiльної небезпечностi, що виправдовує вiдсутнiсть необхiдностi
застосування кримiнальної вiдповiдальностi чи iнших заходiв кримiнально-правового впливу, особливо у
свiтлi процесу гуманiзацiї кримiнальної юстицiї та напрямкiв її реалiзацiї. Отже, вiдсутнiми є
необхiднiсть, правовi пiдстави та фактори соцiальної i правової обумовленостi встановлення заходiв
кримiнально-правового впливу на особу, яка вчинила дiяння причетне до злочину невеликої тяжкостi.
На основi аналiзу етимологiчних особливостей, кримiнально-правової характеристики, рiвня суспiльної
небезпеки, факторiв соцiальної обумовленостi та нормативних положень є пiдстави для вiднесення
причетного дiяння до злочинiв середньої тяжкостi до категорiї кримiнального проступку [3, c. 714].
При квалiфiкацiї сприяння учасникам злочинних органiзацiй та укриття їх злочинної дiяльностi винна
особа повинна знати, що приховує дiяльнiсть злочинної органiзацiї. Схожого пiдходу законодавець
вимагає при квалiфiкацiї вiдмивання злочинних доходiв, а також використання коштiв, здобутих вiд
незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи
сильнодiючих лiкарських засобiв.
Тому залежно вiд ступеня обiзнаностi винної особи з ознаками предикатного злочину можна видiлити
такi види: 1) причетнi злочини, за яких необхiдно бути обiзнаним з основними ознаками предикатного
злочину; 2) причетнi злочини, за яких не обов’язково бути обiзнаним з основними ознаками предикатного
злочину. Першим видом є: 1) заздалегiдь не обiцяне приховування злочину; 2) заздалегiдь не обiцяне
сприяння учасникам злочинних органiзацiй та укриття їх злочинної дiяльностi; 3) заздалегiдь не обiцяну
легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом; 4) заздалегiдь не обiцяне використання
коштiв, здобутих вiд незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв,
прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв; 5) неповiдомлення про злочин. Другий вид:
1) заздалегiдь не обiцяне придбання, отримання, зберiгання та збут майна, одержаного злочинним
шляхом; 2) потурання злочину [1, c. 73].
Аналiз характеру суспiльної небезпеки причетностi до злочину, об’єктивних та суб’єктивних ознак
такого дiяння, встановлення кримiнально-правової природи такого правопорушення дає змогу
розмежувати та встановити критерiї оцiнки протиправностi поведiнки причетної до злочину особи.
Вiдповiдно наданi пропозицiї щодо нормативного врегулювання визначеної проблематики можуть стати
предметом подальших наукових пошукiв.
Поряд з цим, за основу вiдмежування має бути покладено загальновизнану та законодавчо встановлену
класифiкацiю злочинiв згiдно з характером та ступенем суспiльної небезпеки, ряду галузевих принципiв
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кримiнального права, особливостей категорiї кримiнального проступку, виходячи з чого, пропонується:
причетнiсть до злочину невеликої тяжкостi визначати як дiяння, яке не мiстить суспiльної небезпеки та не
вимагає застосування заходiв кримiнально-правового впливу (до такого виду правопорушень дiянь мають
застосовуватися положення ч. 2 ст. 11 КК України); причетнiсть до злочину середньої тяжкостi визначити як
кримiнальний проступок i застосовувати у таких випадках вiдповiднi до цiєї категорiї правопорушень
кримiнально-правовi обмеження щодо причетної особи; причетнiсть до тяжкого чи особливо тяжкого
злочину слiд вважати злочином; при притягненнi до кримiнальної вiдповiдальностi за причетнiсть до
тяжкого чи особливо тяжкого злочину суд має керуватися загальними засадами призначення покарання,
враховувати ступiнь суспiльної небезпеки вчиненого причетного дiяння, характер завданої шкоди та
диференцiювати вид та розмiр застосованого покарання у рамках меж передбаченої санкцiї iз
спiввiдношенням з положеннями Загальної частини Кримiнального кодексу України [3, c. 716].
Враховуючи все вищезгадане, слiд зазначити, що:
1. Юридична природа причетностi до злочину полягає в створеннi сприятливих умов для вчинення
i закiнчення злочину.
2. До кола дiянь, що складають змiст iнституту причетностi, вiдносяться: приховування i його види заздалегiдь не обiцяне придбання або отримання, зберiгання чи збут майна, завiдомо одержаного злочинним
шляхом за вiдсутностi ознак легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i легалiзацiя
(вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом; потурання вчиненню злочину (загальним i спецiальним
суб’єктами) i залишення в небезпецi; неповiдомлення про злочин i осiб, якi його вчинили, а також
неповiдомлення: про позбавлення i жорстоке поводження, яким пiддається малолiтня чи iнша особи, не здатнi
себе захистити, i про невиннiсть арештованої, затриманої чи засудженої особи (за умови кримiналiзацiї таких
дiянь) [2, c. 440].
3. До критерiїв, що дозволяють виявити коло злочинiв, причетнiсть до яких доцiльно переслiдувати
в кримiнально-правовому порядку, слiд вiдносити не тiльки тяжкiсть основних злочинiв, але й значущiсть
об’єкта посягання (життя, фiзичне i моральне здоров’я дiтей), їх поширенiсть, складнiсть розкриття тощо.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ, ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ
Європейський суд з прав людини — одна з інституцій Ради Європи, створена 21 січня 1959 року для
контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з
прав людини, ратифікованої 1953 року. Розташований у місті Страсбурзі, Франція.
На конференції Віденського саміту глав держав і урядів держав-членів Ради Європи у жовтні 1993
року було ухвалене рішення про створення нового Європейського суду з прав людини, який замінить
колишню двоступеневу систему захисту прав та свобод. Реформований Суд як орган Ради Європи почав
свою роботу 1 листопада 1998 року.
Європейський суд з прав людини формувався протягом довгого часу. Європейська конвенція про
захист прав людини та основних свобод не тільки проголосила основоположні права людини, а й
створила особливий механізм їх захисту. Сам цей механізм включав три органи, які несли
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відповідальність за забезпечення дотримання зобов'язань, вчасних виконань рішень, узятих на себе
державами-учасницями конвенції:
— Європейську комісію з прав людини;
— Європейський суд з прав людини;
— Комітет міністрів Ради Європи;
З 1 листопада 1998 року, після набрання чинності Протоколу № 11, перші два з цих органів були
об'єднані в один, постійно діючий Європейським судом з прав людини. Почнемо з того, що за першою
системою всі скарги, подані індивідуальними заявниками або державами — учасниками конвенції,
ставали предметом попереднього розгляду Європейської комісії з прав людини. По-перше, вона
розглядала питання про їх прийнятність і при позитивному рішенні передавала справу до Європейського
суду з прав людини для прийняття остаточного рішення, що має обов'язкову силу. По-друге, якщо справа
не передавалася до Суду, то вже тоді вона вирішувалася Комітетом міністрів, але це виялося не так просто,
а саме для спрощення з 1 жовтня 1994 заявникам було надано право самим передавати свої справи до
Суду з скаргами, визнаних Комісією прийнятними.
Почавши свою діяльність в 1959 році , Європейський суд до кінця 1998 року прийняв рішення по
суті в 837 справах, переважна більшість з яких — за скаргами громадян. Перше рішення по суті справи
суд прийняв в 1960 році, перше рішення на користь заявника — в 1968 році. Після реформи Суду
в 1998 році його активність підвищилася, і до початку 2010 року суд виніс вже 12 198 рішень, з них у 10
156 рішеннях констатував порушення конвенції або її протоколів.
Європейський суд з прав людини має право:
— розглядати індивідуальні та міждержавні скарги, подані до Європейського суду з прав
людини проти одного або декількох держав — членів Ради Європи або проти Європейського союзу;
— визнавати факт того, що було порушено, те чи інше право заявника;
— присудити заявнику виграну, справедливу компенсацію;
— тлумачити Конвенцію про захист прав людини та основних свобод;
— встановлювати факт того, що будь-яке порушення в певній державі носить масовий характер через
системність проблеми, у зв'язку, з чим наказувати цій державі вжити заходів щодо виправлення цього недоліку;
— розглядати запит комітету міністрів Ради Європи з питання про те, чи не порушила держава —
відповідач своє зобов'язання по виконанню постанов Європейського суду з прав людини ;
— давати тлумачення раніше винесеної постанови на запит Комітету Міністрів Ради Європи;
— виносити Консультативні висновки про тлумачення Конвенції про захист прав людини та
основних свобод, з питань, не пов'язаних з розглядом справ;
Взагалі, Європейський суд виносить три основних види рішень, всього їх більше 10 видів:
— рішення про неприйнятність, оформлене у вигляді листа, адресованого заявника;
— рішення про неприйнятність або прийнятності у вигляді окремого мотивованого документа, тобто рішення;
— остаточне рішення у справі, іменоване постановою. Тільки в цьому документі Європейський суд
може визнати порушення прав людини. Євроопейський Суд з прав людини скаладається з трьох різних
типів органів: комісій, палат і Великої палати.
Комісія, до складу якої входить три судді, може визнати неприйнятною або вилучити з реєстру справ
індивідуальну заяву, якщо така ухвала може бути винесена без додаткового вивчення. Кожна така ухвала
є остаточною і особа, що звернулась із заявою, не може вимагати її перегляду.
В палатах, на другому рівні організаційної структури Суду, здійснюється більша частина його роботи. До
складу палат входять сім суддів, включаючи й члена палати за посадою — суддю, якого було обрано від
зацікавленої держави-учасниці, або особу, яка призначається для участі в засіданнях в разі відсутності такого судді.
Окрім створення комісій, про які йшлось вище, палата приймає ухвали щодо прийнятності та суті
міждержавних і індивідуальних заяв, які не були визнані неприйнятними у комісіях. Як правило, палата
приймає рішення щодо прийнятності окремо від рішення по суті.
Велика палата — третій рівень, на якому здійснюється робота Суду. До складу Великої палати
входять сімнадцять суддів. Окрім члена Великої палати за посадою, який засідає на тих же умовах, що
визначаються по відношенню до члена палати за посадою, пункт 3 статті 27 також зараховує до складу
Великої палати Голову Суду, заступників Голови, голів палат та інших суддів, які визначаються
відповідно до регламенту Суду.
Палата вповноважена розглядати лише ті справи, які були передані до неї і лише в трьох випадках, відповідно
до статті 30, палата може відмовитись від своєї юрисдикції на користь Великої палати за таких обставин:
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— якщо справа, яку розглядає палата, порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи
протоколів до неї;
— якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, несумісного з
рішенням, постановленим Судом раніше;
— якщо жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього;
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Однією з найважливіших проблем сучасного суспільного розвитку є питання взаємовідносин держави і
громадянина через формування ефективних національних та міжнародних інструментів захисту прав і
свобод людини, адже наявність чи відсутність основних прав і свобод людини і громадянина є найбільш
яскравим показником ступеня розвитку громадянського суспільства, побудови правової держави.
Забезпечення прав і свобод людини визначає розвиток більшості країн на шляху політичної демократії,
економічного прогресу та співробітництва, є одним із визначальних завдань процесу реформування
українського суспільства, що набуває особливого значення в контексті європейської інтеграції України.
Прагнення української держави стати повноправним членом світового співтовариства спрямовує зусилля
органів державної влади на зміщення векторів діяльності влади з метою першочергового забезпечення
гармонізації міжнародних стандартів дотримання прав і свобод людини та національних правових норм.
Системний аналіз процесів, що мають місце в організаційно-нормативній діяльності ЄС та Ради
Європи, свідчить про формування нової парадигми публічного управління – гуманізації управлінської
діяльності через посилення міжнародної компоненти в механізмі забезпечення прав людини. Її суттєвими
особливостями є:
– подолання існуючих протиріч та розмежування сфер впливу міжнародних органів захисту прав
людини, зокрема судових органів Ради Європи;
– міжрегіональне запозичення окремих змістовних елементів детермінування прав людини;
– поступове формування міжурядової уніфікованої системи змістовних стандартів прав людини;
На європейському континенті інститут вшанування прав людини існує не тільки на національному,
але й наднаціональному рівні, у межах ЄС. Такий інструмент являє собою сукупність норм права ЄС, що
закріплюють найбільш важливі та єдині для всього Союзу стандарти поведінки людини і громадянина в
суспільстві, а також принципи взаємин громадян з органами публічної влади на всіх рівнях, у тому числі
з інститутами ЄС. Інститут основ правового захисту людини і громадянина формує складову частину
комунітарного права ЄС, а за сферою застосування охоплює всю договірну базу ЄС.
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На даному етапі державотворення входження України у світове співтовариство й демократичні
перетворення всередині країни вимагають принципово нового ставлення до інституту прав і свобод
людини. При цьому змінюється ставлення держави до загальновизнаних положень міжнародного права
щодо прав людини. Зокрема, після здобуття членства України в Раді Європи у 1995 р. норми
європейського права активно впливають на національну правову систему і вона здобуває якісно новий
рівень, в українському суспільстві формуються, хоча й повільно, демократична правосвідомість і система
правовідносин, заснованих на ідеях забезпечення людської гідності, визнання й захисту основних прав і
свобод особи, пріоритету загальнолюдських цінностей. Причинами та цілями прийняття Хартії ЄС про
основні права 2000 р. стали:
– забезпечення захисту прав та свобод людини від можливих порушень з боку наддержавних органів
самого ЄС;
– наповнення більш визначеним змістом інституту громадянства ЄС;
– вирівнювання юридичних статусів соціальних і економічних прав, з одного боку, та прав
громадянських і політичних з іншого;
– визнання необхідності тлумачення прав та свобод людини, гарантованих на території ЄС,
відповідно до принципів інтерпретації Європейським судом з прав людини однойменних прав,
закріплених у Європейській конвенції;
– забезпечення однакового застосування на територіях усіх держав-членів низки прав людини,
закріплених у нормах директив відповідних органів ЄС;
– формування своєрідного правозахисного світогляду громадян, котрі перебувають під юрисдикцією ЄС.
Однією із неодмінних передумов ефективності трансформаційних процесів у нових державах
Центральної та Східної Європи є входження їх до європейського правового простору. Це вимагає втілення
в їх правопорядки європейських гуманітарних стандартів, насамперед стандартів у галузі прав людини.
Уведення в Конституцію України положення про те, що людина, її життя, здоров’я, недоторканність та
безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права й свободи людини та їх гоарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави, а також закріплення в цьому Основному Законі правила
стосовно того, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного права, становлять вагомі кроки в цьому напрямі.
Здійснення національної зовнішньої політики України в контексті історичного, геополітичного та
культурного зв’язку з Європою пов’язано з реалізацією стратегічного курсу на інтеграцію, входження до
європейського політикоекономічного та гуманітарно-правового простору. Головними передумовами вступу та
перебування України у більшості з названих організацій є визнання нашою державою принципу верховенства
права, забезпечення прав та основних свобод людини. Особливе значення надається питанням приведення
національного законодавства у відповідність до європейських норм та стандартів. Здійснення таких перетворень
можливе лише за умови активного зближення законодавства України з правом ЄС, Ради Європи, Організації з
безпеки та співробітництва в Європі та інших європейських міжнародних організацій. Для України значні
проблеми виникають також у реалізації питань безпосередньої адаптації європейських стандартів у правове
поле України. На сьогодні наша держава не може навести майже жодного прикладу повного впровадження
ратифікованих конвенцій у національне законодавство. Фактично його зближення і гармонізація з
Європейським правом залишається на рівні декларацій та побажань, а приєднання до конвенцій Ради Європи
має скоріше політичний, а не правовий характер. Щодо прямої дії ратифікованих міжнародних договорів
багаторічний досвід інших держав свідчить, що безпосереднє застосування ратифікованих міжнародних угод у
внутрішньому праві має надзвичайно низьку ефективність. Таким чином, права людини – це завжди конкретні
соціальні можливості, які, відповідаючи міжнародним стандартам, ураховують також і специфічні
внутрішньосоціальні умови, котрі є чинниками і середовищем реалізації відповідних прав.
Отже, міжнародні стандарти прав людини становлять лише той необхідний мінімум соціальнозмістовних ознак, що їх можна визначити виключно в консенсусно-договірному порядку, оскільки останні
об’єктивно не мають апріорного змісту, незалежного від соціального буття, концентроване ядро широко
визнаних загальнолюдських цінностей, які мають поважатися в кожному випадку реалізації відповідних
прав людини. До цих стандартів належать, перш за все, так звані абсолютні права людини, а також права,
котрі випливають із норм міжнародного звичаєвого права й дотримання яких має забезпечуватися на
території усіх держав – навіть у разі неприєднання якоїсь з останніх до відповідного міжнародного акта. З
формуванням наднаціональних інструментів управління соціальним розвитком захист прав і свобод людини
перестав бути суто внутрішньою справою національної держави. Після прийняття Статуту ООН і Загальної
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декларації прав людини почалося реальне співробітництво країн у забезпеченні прав людини, на сьогодні
вироблені міжнародні стандарти у сфері прав людини, що визначили загальне поняття прав людини й
основних свобод, а також їх перелік. Надалі такі положення одержали закріплення в міжнародних пактах про
права людини як міжнаціональних угодах зобов’язуючого характеру, а країни, що підписали такі угоди,
зобов’язані забезпечувати в межах своєї юрисдикції повагу до прав людини і нести відповідальність перед
міжнародним співтовариством за дотримання прав людини. При цьому окрім загальних приписів та норм
щодо загальнолюдських норм ратифіковані договори за спеціальними питаннями:
– Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації у відношенні жінок;
– Конвенція про статус біженців;
– Конвенції Міжнародної організації праці;
– регіональні договори з прав людини;
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Рванець Наталія Віталіївна,
курсaнт 2 курсу фaкультету підготовки фaхівців
для оргaнів досудовго розслідувaння
Дніпропетровського держaвного університету внутрішніх спрaв
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ОБСТАВИН ЯКІ ПОМ’ЯКШУЮТЬ
ПОКАРАННЯ
Нa сьогоднішній день особa якa вчинилa злочин мaє понести покaрaння, a сaме мaє бути притягнутa
до кримінaльної відповідaльності. Суд признaчaє обвинувaченому покaрaння яке мaє бути зaконним,
ефективним тa пропорційним. Aле в кримінaльному прaві є тaкі обстaвини, що можуть пом’якшити
покaрaння. Тa нa жaль нa сьогоднішній день це є дуже спірним питaнням, оскільки не мaє чіткої тa єдиної
думку щодо тої чи іншої обстaвини.
Метою дaного питaння є розкриття змісту тa прaвового знaчення обстaвин що пом’якшують
покaрaння, a тaкож розуміння змісту тa врaхувaння судом цих обстaвин при признaченні покaрaння.
Дaним питaння зaймaлися тaкі нaуковці як: М.М. Бaбaєв, Г.С. Гaвєров, М.К. Горя, Л.О. Долиненко,
A.Т. Івaновa, І.І. Кaрпєць, Л.Л. Кругліков, Н.Ф. Кузнєцовa, В.Т. Мaляренко, В.С. Мінськa, Л.О. Прохоров,
О.Д. Соловйов, В.І. Ткaченко, К.М. Флоря, Г.І. Чечель.
Обстaвини що пом’якшують покaрaння можнa знaйти в чaстині 1 стaтті 66 ККУ, aле тaкож згідно
чaстини 2 ст. 66 ККУ суд може сaм визнaчaти тaкі обстaвини. При признaченні покaрaння суд повинен
врaхувaти всі обстaвини, зaлежно від вчиненого особою злочину згідно з пунктом 3 чaстини 1 стaтті 65.
Тобто це знaчить, якщо суд під чaс розгляду спрaви виявить обстaвини які пом’якшують покaрaння, то
він зaбов’язaний врaховувaти їх під чaс признaчення покaрaння.
Проблемою признaчення покaрaння з обстaвинaми які його пом’якшують є те, що в ККУ не зaзнaчено
критеріїв оцінки тaких обстaвин, тобто суд нa влaсний розсуд мaє визнaчити міри впливу цих обстaвин.
Під чaс визнaчення обстaвин що пом’якшують покaрaння суд не врaховує обстaвини, його обтяжують і
нaвпaки, тaк нaприклaд місцевим судом Фрaнківського рaйону м. Львовa Р. було зaсуджено зa ч. 1 ст. 185
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КК Укрaїни 2001 року до трьох років позбaвлення волі. В мотивувaльній чaстині вироку суд вкaзaв, що
при признaченні покaрaння він врaховує тяжкість вчиненого злочину, особу винного тa обстaвини, які
пом’якшують покaрaння, зокремa, щире кaяття, aктивне сприяння розкриттю злочину, нaявність нa
утримaнні винного мaлолітніх дітей. Обстaвин, які обтяжують покaрaння, у спрaві не встaновлено. Однaк
зa тaких обстaвин суд признaчив мaксимaльне покaрaння, передбaчене у сaнкції стaтті кримінaльного
зaкону, зa якою зaсуджено винного [1].
В юридичній літерaтурі було зaпропоновaно різні вaріaнти здійснення конкретизaції кримінaльнопрaвового знaчення обстaвин, які пом’якшують покaрaння. Тaк, нaприклaд, A.Т. Івaновa зaпропонувaлa
внести зміни до КК, доповнивши стaттю про зaгaльні зaсaди признaчення покaрaння чaстиною тaкого змісту:
„зa нaявності у спрaві обстaвин спрaви, що пом’якшують відповідaльність, суд признaчaє в межaх сaнкції
стaтті Особливої чaстини КК більш м’яке покaрaння, a зa нaявності обстaвин спрaви, що обтяжують
відповідaльність – більш тяжке”. При цьому, нa її думку, вимогa зaкону про обов’язковість врaхувaння
обстaвин, що пом’якшують відповідaльність, булa б більш конкретною тa визнaченою [2, 24 с.].
Крім того, слід погодитися з Л.Л. Кругліковим, який стверджує, що повністю поклaдaтися нa судовий
угляд при признaченні покaрaння не можнa, aдже прaвосвідомість судді може бути гaрaнтом признaчення
спрaведливого покaрaння лише у поєднaнні з висококвaліфіковaним вмінням судді зaстосувaти зaкон,
признaчити покaрaння. Однaк призумувaти тaке вміння кожного судді, нa жaль, не є можливим [3, с. 83].
Під чaс признaчення покaрaння нa думку бaгaтьох aвторів суд мaє керувaтися середнім aрифметичним
знaченням сaнкції відповідної стaтті. Тобто врaховуючи усі обстaвини суд мaє прийняти рішення яке буде
серединою між нaйтяжчою мірою покaрaння тa між мінімaльною мірою. Тaкож суд мaє обґрунтовувaти своє
рішення щодо винесення строку покaрaння, для цього необхідно зaкріпити це нa зaконодaвчому рівні.
Однaк строк (розмір) покaрaння, який буде признaчено судом особі, визнaній винною у вчиненні
відповідного злочину, зaлежить тaкож від врaхувaння ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного тa
обстaвин, які обтяжують покaрaння. При цьому, нa нaшу думку, слід мaти нa увaзі тaкі зaгaльновизнaні
положення. По-перше, обстaвини, які пом’якшують тa обтяжують покaрaння, зaзвичaй поєднуються у спрaві у
нaйрізномaнітніших вaріaнтaх, a їх вплив нa строк (розмір) покaрaння визнaчaється шляхом зістaвлення їх
знaчимості. При цьому вкaзaні обстaвини можуть ніби нейтрaлізувaти вплив один одного нa покaрaння, і тоді
строк (розмір) покaрaння, що признaчaється, нaближaється до середнього [4].
У кримінaльно прaвові виділяють кількісні тa якісні хaрaктеристики обстaвин, які пом’якшують
покaрaння. Кількіснa хaрaктеристикa – обстaвин, які пом’якшують покaрaння, мaє бути декількa. Якіснa
хaрaктеристикa – у своїй сукупності вони повинні істотно знижувaти ступінь тяжкості вчиненого злочину,
тобто зменшувaти ступінь його суспільної небезпеки до тaкого рівня, який виходить зa межі злочинів
цього виду. При цьому необхідно врaховувaти не тільки мету й мотиви, якими керувaлaсь особa при
вчиненні злочину, a й її роль серед співучaсників, поведінку під чaс тa після вчинення злочинних дій.
Aктивне сприяння у розкритті полегшує встaновлення обстaвин спрaви, викриття винних осіб, дозволяє
обходитися мінімумом зaсобів і тим сaмим більш ефективно вирішувaти зaдaчі кримінaльного прaвосуддя.
Згідно КК Укрaїни винний не зобов’язaний докaзувaти свою невинувaтість у вчиненні злочину, дaвaти покaзи,
викривaти себе aбо сприяти розкриттю злочину. Тому особу не може бути примушено до вчинення дій, які
сприяють розкриттю зло- чину. Її допомогa повиннa бути добровільною, a відповіднa діяльність, спрямовaнa нa
розкриття злочину, зaохочувaтися тa визнaвaтися зaконодaвством обстaвиною, якa пом’якшує покaрaння.
Роблячи висновок можнa скaзaти що проблемa включення обстaвин що пом’якшують покaрaння є
невирішеною нa сьогоднішній день. Прaвильність признaчення покaрaння зaлежить лише від високої
обізнaності нормaми зaкону відповідного судді. Тaкож нa сьогоднішній день зaконодaвчо не визнaчено як
суд мaє пом’якшити покaрaння при тaких обстaвинaх і як прaвильно признaчити покaрaння якщо є
обстaвини які обтяжують, і які пом’якшують покaрaння.
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