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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Голуб В.С.,
студентка кафедри логістики
Національного авіаційного університету
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АУДИТУ
В сучасних ринкових умовах, існує необхідність застосування сучасних методик логістичного
менеджменту, а саме впровадження логістичного аудиту, для своєчасного та належного контролю за
роботою логістичних систем і оцінки ефективності логістичної діяльності підприємства загалом.
У наукових працях українських та зарубіжних економістів не має однозначного трактування поняття
«логістичного аудиту». Розглянемо найпоширеніші з них:
1. «Логістичний аудит – це регулярні періодичні перевірки стану окремих компонентів логістичної
системи та ефективності виконання окремих логістичних функцій та операцій» [1, с. 360].
2. «Логістичний аудит – це незалежна безстороння оцінка всіх складових ланцюга поставок на
підприємстві, яка включає аналіз системи планування та документообігу, технологічних процедур,
взаємовідносин з постачальниками і клієнтами, а також аналіз ефективності логістичної інфраструктури
компанії, системи контролю якості та рівня витрат на обслуговування логістичних процесів» [2, с. 319].
3. «Логістичний аудит – оцінка всіх аспектів ланцюгів постачань, що проводиться незалежною
стороною, включаючи взаємовідносини із постачальниками й клієнтами, планування, процедури,
документообіг, логістичну інфраструктуру, контроль над якістю й відповідністю витрат на логістику
місцевим ринковим умовам» [3, с. 99].
Тобто, в загальному розумінні, під логістичним аудитом розуміється системний процес збору
функціональних даних роботи логістичного ланцюга, їх аналіз та формування підсумкової оцінки всього
ланцюга поставок підприємства.
Якісний логістичний аудит проводиться кваліфікованими спеціалістами, у обов’язки яких входить
суттєве вивчення поточного стану підприємства, виявлення шляхів оптимізації, підтримка підприємства
в процесі змін та моніторинг ефективності діяльності після проведення рекомендованих змін.
Особливістю проведення логістичного аудиту є те, що він дозволяє проаналізувати матеріальні
потоки і відповідні їм фінансові та інформаційні, виявити приховані логістичні витрати, чітко виокремити
випадки невідповідності фінансових показників матеріальним потокам. Також метою логістичного
аудиту є залучення уваги вищого менеджменту підприємства до логістичного підходу в управлінні
ланцюгами постачання. Адже тільки контролюючи і керуючи матеріальними потоками, можна реально
управляти підприємством. Професійна діагностика логістичної системи підприємства дозволяє повністю
відчувати бізнес-процеси, що відбуваються в ланцюзі постачання. За її результатами будуть прийматися
виважені і фінансово обґрунтовані рішення, спрямовані на поліпшення всієї логістичної системи і
підвищення ефективності бізнесу [4, с. 163].
Ларіна Р.Р. пропонує логістичний аудит підприємства проводити в десять етапів [5]:
1. Перевірка системи управління логістичною діяльністю - проводиться аналіз місця логістики в
діяльності підприємства, організаційної структури, концепції та стратегії логістичних систем;
відбувається пошук шляхів покращення діяльності.
2. Перевірка системи планування логістичної діяльності - аналіз місця плану логістичної діяльності
в структурі бізнес-плану; виявлення резервів поліпшення планування розвитку логістичної діяльності.
3. Аудит закупівельної логістики - аналіз узгодженості дій між службами постачання, виробництва
та збуту, аналіз оптимальності прийняття відповідних рішень; аналіз вибору постачальників, оцінка
ефективності контролю за процесами закупівлі.
4. Аудит виробничої логістики - передбачає проведення аналізу концепції виробничої діяльності та
виробничої стратегії; проводиться аналіз ефективності підходів та систем, які використовують при
управлінні матеріальними потоками в межах господарської логістичної системи підприємства; аналіз
діючої системи організації виробництва, схеми руху матеріалів і готової продукції, пошук можливостей
їх оптимізації, оцінка основних показників продуктивності праці, витрат виробництва, та збитків.
5. Аудит розподільної логістики - аналіз ефективності діючої системи збуту: каналів розподілу,
організації та методів їх діяльності.
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6. Аудит транспортної логістики - передбачає не лише аналіз використання транспортних засобів, що
залучаються для перевезення вантажів, а й аналіз економічного обґрунтування вибору рухомого складу для
перевезення, оцінку середніх обсягів поставок, пошук можливостей підвищення ефективності перевезень.
7. Аналіз організації складських процесів - передбачає проведення аналізу та оцінку ефективності
логістичного процесу на складі, ефективності використання складських площ, розвантажувальнонавантажувального обладнання. Також на цьому етапі аналізу проводиться оцінка використання
концепції роботи складу, виявляються можливості підвищення ефективності складських робіт.
8. Аудит логістичного сервісу - проводиться оцінка ефективності існуючих на підприємстві
стандартів якості обслуговування, аналіз рівня логістичного обслуговування, оцінка ефективності
системи якості логістичних послуг, аналіз порушень договірних обов’язків, аналіз витрат, пов’язаних з
сервісним обслуговуванням; пошук резервів підвищення ефективності рівня логістичного сервісу.
9. Аудит інформаційної логістики - проводиться аналіз комунікаційних систем підприємства,
визначається ефективність їх роботи; оцінка ефективності логістичної діяльності та розробка заходів
щодо оптимізації логістичних витрат.
10. Оцінка ефективності логістичної діяльності - аналіз показників ефективності логістичних витрат
в динаміці, аналіз частки логістичних витрат, розробка заходів щодо оптимізації логістичних витрат.
Логістичний аудит, потужний сучасний діагностичний інструмент, що дозволяє оцінити поточний
стан логістики та домогтися зниження витрат, збільшення рівня логістичного сервісу за рахунок
комплексного підходу до оптимізації логістичної структури підприємства.
Результатом логістичного аудиту є звіт, який містить: оцінку стану логістичної системи на
підприємстві; перелік організаційних, інформаційних та технологічних рекомендацій для покращення
кожної з підсистем логістики; оцінку необхідності змін та попередню окупність інвестицій.
За результатами логістичного аудиту, як правило, мають місце проекти, пов'язані з: розробкою
стратегії логістичної складової компанії; розробка системи регламентації бізнес-процесів логістики.
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Національного університету «Запорізька політехніка»,
БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ: ПРИЧИНИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ
Причинами неплатоспроможності підприємств може бути: неконкурентоспроможність продукції
через її високу собівартість, застаріла технологічна база, дефіцит фінансових ресурсів тощо. Як наслідок,
більшість вітчизняних підприємств перебувають на межі виживання, що може стати підставою для
оголошення підприємства банкрутом. За таких умов виникає необхідність визначення механізмів та
методів фінансового оздоровлення підприємств, що має ґрунтуватися на поглибленому аналізі
фінансового стану підприємства та особливостей його діяльності.
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Проблеми санації розглядали та внесли певний внесок вітчизняні вчені як О. Терещенко, Т.
Клебанова, М. Колісник, П. Ільчук, І. Зятковський, А.Череп та інші. Але дослідження фінансової санації
дуже актуальні на сьогоднішній день, оскільки Україна знаходиться в нестабільних умовах, тому не всі
підприємства змогли адаптуватися до цих умов, що в свою чергу призводить до появи
неплатоспроможних та фінансово-нестійких підприємств.
Для запобігання цього необхідно впроваджувати процес санації. Провадження у справах про
банкрутство та фінансова санація регулюється Законом України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом».
Під санацією, згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі
про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на
оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або
частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни
організаційно-правової та виробничої структури боржника [2].
До основних причин можливості банкрутства підприємств відносять:
- інфляційні процеси;
- нестабільну політичну та економічну ситуацію, зокрема значне підвищення ціни на газ та бензин,
збільшення собівартості продукції;
- нестабільність фінансового та валютного ринків, значне знецінення національної валюти [4, c. 121].
Але, окрім зовнішніх причин виникнення банкрутства, існують і внутрішні.
Розглянемо внутрішні та зовнішні причини виникнення банкрутства підприємств на рис. 1.

Рис. 1 Причини виникнення банкрутства
[Складено автором на основі джерела 1]
Таким чином, розглянувши причини виникнення банкрутства на рис. 1, потрібно розробити систему
заходів, яка спрямована для підтримки фінансового стану та запобіганню банкрутству підприємства. До
неї важливо віднести такі заходи:
– розробка планів практичних заходів у разі виникнення кризової ситуації;
– проведення модернізації та оновлення виробничих фондів;
– залучання інвестицій, в тому числі іноземні;
– вчасний та постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього стану підприємства;
– запроваджувати аналіз платоспроможності покупців (для зниження ризику неповернення коштів за
реалізовану продукцію);
– для раціонального використання запроваджувати систему планування запасів;
– впроваджувати рентабельну продукцію, що має конкурентні переваги;
– впроваджувати або удосконалювати маркетингову діяльність для підвищення продажу товарів.
Отже, своєчасне діагностування фінансового стану підприємства та вжиття необхідних превентивних
заходів щодо попередження фінансової кризи, може забезпечити позитивний фінансовий стан
підприємства, так як наслідок – запобігти банкрутства.
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СВІТОВИЙ РИНОК ВЕРШКОВОГО МАСЛА:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Молочна продукція відіграє важливу роль у харчуванні людини будь-якого віку. Провідне місце на
ринку молочної продукції займає вершкове масло. Воно є цінним джерелом поживних речовин, калорій,
жирів, вітамінів А, К, Е [1].
Ключовими факторами формування попиту на ринку вершкового масла є кількість населення, розмір
доходу, цін, якість рівня життя, індивідуальні вподобання споживачів та особливості їх культури.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон відіграє найважливішу роль у формуванні глобального попиту на ринку
масла [2]. Цей регіон є лідером у споживанні масла за кількістю тон. На другому та третьому місті стоять
Європа та Північна Америка (рис.1). Виробництво вершкового масла дуже залежить від виробництва
головної сировини – молока, ефективності логістики та технологічності виробничого процесу. Найбільша
пропозиція вершкового масла у країнах Азії та Європи.

Рисунок 1. Виробництво та споживання вершкового масла у світі
Джерело: складено на основі [3]
Наразі у виробництві масла лідируючі позиції займає Індія (табл.1). Її частка становить 40% від
світового виробництва у 2020 році. Індія також є абсолютним лідером у виробництві сировини для
виготовлення масла – молока [3]. Друге місце за виробництвом масла займає США, частка яких 8% у
2020 р. Далі у рейтингу Пакистан та Нова Зеландія. Ці країни, а також Китай і Бразилія також є лідерами
з виготовлення молока.
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Таблиця 1
Виробники вершкового масла

Відносне, %

767
122
126
-39
1276

19
15
17
-8
12

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Рейтинг
1
2
3
4

Країни

Абсолютне

Відхилення
2020/2015

Значення показника по роках, тис тон

Індія
3937 4060 4224 4392 4567 4704
США
839
834
838
893
905
961
Пакистан
750
774
799
825
853
875
Нова Зеландія 502
533
504
479
495
463
Світ
10607 10860 11155 11332 11619 11883

Очікувані
Прогноз
дані
2022 р.
2021 р.
4918
995
910
454
12225

5142
1029
946
445
12577

Джерело: складено автором на основі [3]

5,61
5,02
4,29
3,85
1,48

5,14
5,05
4,64
3,89
1,49

5,41
5,11
4,61
3,94
1,53

Відносне, %

4,44
5,20
4,36
3,81
1,46

Абсолютне

2019

5,62
5,04
3,47
3,76
1,42

2020

2018

Нова Зеландія
Швейцарія
Австралія
Пакистан
Світ

2017

Країни

2016

1
2
3
4

Споживачі вершкового масла
Відхилення,
Значення показника по роках, кг/ос
2020/2015

2015

Рейтинг

Найбільший попит на масло спостерігається у Новій Зеландії, Швейцарії та Австралії (табл.2). Трохи
менші обсяги споживання має Індія та Пакистан.
Таблиця 2

Очікувані
Прогноз на
дані 2021
2022 р.
р.

6,56 6,38 1,17
7,68
8,98
5,22 0,18 3,51
5,27
5,31
4,20 0,74 21,24
4,41
4,63
3,96 0,20 5,43
4,02
4,07
1,53 0,11 7,75
1,56
1,59
Джерело: складено автором на основі [3]

За даними OECD-FAO Agricultural Outlook, найбільшу частину світового експорту (43%) масла має Нова
Зеландія, обсяги торгівлі якої мають та будуть мати надалі тенденцію до зростання (табл.3). У 2020 році друге
та третє місця займає Великобританія та Австралія відповідно, але через високий темп зростання експорту в
інших країнах у 2022 році можна спрогнозувати випередження такими країнами, як США та Індія.

1
2
3
4

Відносне, %

Абсолютне

2020

2019

2018

2017

2016

Країни

2015

Рейтинг

Таблиця 3
Експортери вершкового масла
Значення показника по роках,
Відхилення,
тис. тон
2020/2015

Очікувані
Прогноз
дані
2022 р.
2021 р.

Нова Зеландія
477 507 479 455 470 432 -45
-9
422
411
Великобританія 50
65
55
62
41
32 -18 -36
29
26
Австралія
44
34
21
16
21
19 -24 -56
16
13
Індія
8
7
14
30
44
16
8
106
19
23
Світ
1059 1109 1026 1031 1072 997 -61
-6
983
968
Джерело: складено автором на основі [3]
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Лідерами з імпорту за даними OECD-FAO є Росія, Китай та Великобританія та зміни в рейтингу не
прогнозується (табл.4).
Таблиця 4
Імпортери вершкового масла

1
2
3
4

Росія
Китай
Великобританія
Саудівська Арабія
Світ

Відносне, %

відхилення,
2020/2015

Абсолютне

2020

2019

2018

2017

2016

Країни

2015

Рейтинг

Значення показника по роках, тис.тон

Очікуван
Прогноз
і дані
2022 р.
2021 р.

97,2 105,7 99,7 90,7 120,0 130,8 33,6 34,5
140,4
150,8
71,3 81,9 91,6 113,3 114,3 117,0 45,7 64,2
131,8
148,4
105,7 99,4 90,3 84,0 135,7 104,5 -1,2 -1,1
104,2
103,9
51,7 57,2 47,8 51,5 41,9 50,4 -1,3 -2,5
50,1
49,8
969 1077 970 1024 1110 1037 68,7 7,1
1055
1072
Джерело: складено автором на основі [3]

Частка України у виробництві та споживанні вершкового масла на світовому рівні є невеликою,
близько 1 % (табл.5). Взагалі за досліджуваний період споживання вершкового масла в Україна
зменшилося на 1,7 % (1.5 тис.тон), а на світовому рівні частка попиту впала на 14%. Пропозиція за даний
період в країні зменшилась на 14%, а у світі частка України впала на 24%.

Відносне, %

Абсолютне

110,3
0,99
80,55
0,73
30,45
2,97
0,75
0,08
29,7

2020

103,3
0,95
92,37
0,85
12,06
1,09
1,08
0,1
10,98

2019

102,4
0,97
91,33
0,87
11,75
1,11
0,72
0,07
11,03

2018

2017

виробництво, тис.тон
частка у світовому виробництві, %
споживання, тис.тон
частка у світовому споживанні, %
експорт, тис.тон
частка у світовому експорті, %
імпорт, тис.тон
частка у світовому імпорті, %
Баланс, тис.тон

2016

Показник

2015

Таблиця 5
Позиції України на світовому ринку вершкового масла
Значення показника по роках
Базисне відхилення,
2020/2015

100 90,42 87,71
-15
-14
0,88 0,78 0,74
-0,2
-24
70,72 75,54 89,83
-1,5
-1,6
6,26 0,65 0,76
-0,1
-14
30,38 18,28 11,3
-0,5
-3,8
2,95 1,71 1,13
0
2,1
1,1 3,41 13,42
13
1766
0,11 0,31 1,29
1,2
1643
29,28 14,88 -2,12
-13
-119
Джерело: складено автором на основі [3,4]

Якщо подивитися на експорт та імпорт вершкового масла, то можна помітити, що сальдо
торговельного балансу до 2019 року було позитивним. Тоді експорт набув найбільшого значення та склав
3 % від світового експорту масла, але у 2020 році експорт України впав на 12 тис. тон. При цьому обсяг
імпорту набув свого найбільшого значення та у порівнянні із 2019 роком збільшився на 10 тис. тон. У
2021 та 2022 роках очікується зростання імпорту, зменшення виробництва та експорту вершкового масла.
Основними українськими торговельними партнерами за експортом у 2020 році є Азербайджан,
Молдова та Грузія. Порівняно з 2015 роком найбільше зросли поставки у Молдову (488%), зменшилися
у Ізраїль (94%). Головними імпортерами стали Польща, Нідерланди та Німеччина. Нова Зеландія завезла
у 2019 році масло на 752 тис.дол. та була найбільшим імпортером.
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Отже, попит та пропозиція на вершкове масло за досліджуваний період зростали та на основі
виконаного дослідження можна прогнозувати незмінне покращення стану ринку. Позиції України на
ринку вершкового масла поки непомітні, але вона має великий ресурсний потенціал. Тому якщо буде
відбуватися нарощення обсягів виробництва за умови незмінної високої якості продукції, то Україна може
швидко увійти у десятку лідерів експортерів та виробників вершкового масла.
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1. Скільки можна їсти масла і якого [Електронний ресурс] // Українська правда. – 2018. – Режим
доступу до ресурсу: https://life.pravda.com.ua/health/2018/12/20/234846/.
2. Global Butter Market Research Report [Електронний ресурс] // Market Research Future. – 2021. –
Режим доступу до ресурсу: https://www.marketresearchfuture.com/reports/butter-market/toc.
3. OECD-FAO. Agricultural Outlook 2021-2030 [Електронний ресурс] / OECD-FAO – Режим доступу
до ресурсу: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2021&lang=en#.
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"СПЕЦИФІКА СУСПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ГРУП
ПРОДОВОЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ"
Сутність споживання як соціально-економічного процесу полягає в першу чергу у задоволенні первинних
(базових) потреб. З кінця XIX століття феномен споживання починає перетворюватись у значущий соціальний
процес. Цілий ряд класиків соціології (К. Маркс, М. Вебер, Т. Веблен, Г. Зімель, В. Зомбарт тощо) дають у своїх
роботах теоретичне обґрунтування процесів, що відбувались в сфері споживання в період з ХVIII по ХІХ
століття, розкриваючи деякі основні поняття, пов’язані з цим явищем.
Актуальність теми полягає у важливості аналізу сфери споживання, вивченні його впливу на інші
інституційні сфери (економіку, політику, культуру, освіту тощо) та соціальні процеси, поведінку індивідів
тощо. Як на теоретичному так і на прикладному (зокрема для сфери маркетингу) рівнях потребує
вирішення питання розробки моделі індивідуального рішення про покупку, яка б відображала сутність
відтворюваних індивідами споживчих практик та враховувала особливості нашого суспільства.

Діаграма № 1 Порівняння споживання основних груп продовольства в Європі (млн т) [3]
Висновок: За даними діагарами можна зробити висновок про зростання споживання всіх
категорій товарів вказаних в дослідженні окрім зернових культур та картоплі.
11

Загальноприйнятим вважається, що в якості цілісної системи суспільство споживання виникло після
закінчення Другої світової війни спочатку у США, а трохи пізніше, у другій половині 1950-х рр., в країнах
Західної Європи, по мірі відновлення там господарчої діяльності. [1]
Сучасну добу нерідко визначають як час утвердження «суспільства споживання». Однак це
визначення зовсім не означає, що люди просто стали більше споживати та структура споживання стала
більш вигадливою. Ще Г. Маркузе писав про настання нової форми цивілізації, котра перетворює на
потребу непомірне споживання, а нові й нові потреби продукуються суспільством та слугують засобом
тотального контролю над індивідом. [2]
В умовах ринкових відносин індивідуальне споживання перетворюється на важливий чинник
розвитку економіки країни. Особисті витрати на товари та послуги в усьому світі за останні 40 років
зросли більше ніж у 4 рази.

Діаграма № 2 Споживання основних груп продовольства в Європі на одну особу, кг/рік [3]
Висновок: аналіз діаграми дає підстави стверджувати про недостатнє споживання,
порівняно з 1961 р., зернових культур та картоплі на одного європейця.

Діаграма № 3 Обсяги продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січніжовтні 2021 року (тис. т) [4]
Висновок: частка Одеської області в реалізованих зернових та зернобобових культур
становить 5, 46 % , олійних культур – 4,82 % , овочевих культур – 1,42 % .
Незважаючи на динаміку зростання показників споживання в цілому у світі, існує закономірність між
економічним розвитком країни або географічного регіону та уподобаннями споживачів. Жителі багатших
країн можуть собі дозволити вибір ширшого асортименту продукції, яка через значну вартість буває
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недоступна у країнах з низькими доходами. З урахуванням цих аспектів Україна випереджає держави з
невисокими доходами, проте поступається перед високорозвинутими країнами, маючи відповідні цифри
споживання на рівні середньосвітових. Нові уподобання щодо популяризації окремих дієт або способів
харчування мають обмежене поширення в Україні, оскільки для більшості населення ще не досягнуто
задовільного рівня кількісних обсягів споживання продуктів. [2]
Отже, незважаючи на певні негативні риси суспільства споживання, цілком відкидати його
доцільність буде шкодою для розвитку суспільства. Суспільство споживання – це риса сучасності.
Сподіватись на те, що Україна уникне розповсюдження типових соціальних практик суспільства
споживання без того, щоб не пережити його властивості у повній мірі, буде історично безглуздою мрією.
Інша мова, вчасно врахувати досвід розвинутих країн і, за можливістю, уникнути найбільш гострих
недоліків суспільства споживання буде доречним, корисним і реальним. Отже, дослідження проявів
суспільства споживання є нагальною потребою соціологічної науки та суспільної практики.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк О. О. Витоки суспільства споживання: соціально-філософський аналіз / О. О. Сердюк. //
Грані. – 2014. – №7. – С. 26–30.
2. Сінькевич О. Б. Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософськокультурологічний характер / О. Б. Сінькевич. // MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO
N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012. – 2012. – №1. – С. с. 18–31.
3. FAOSTAT. Home | Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL:
https://www.fao.org/faostat/ru/#home (date of access: 15.11.2021).
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Реалізація економічної політики України, у тому числі у сфері земельних відносин, можлива завдяки
існуванню певних суспільно-економічних інститутів, зокрема податкових. Інститутами фіскального
регулювання соціально-економічних процесів є законодавчо закріплені інституційно-правові форми
організації відносин між державою та платниками податків [1].
Податкове регулювання земельних відносин в Україні займає одну з ключових ролей не тільки в
Земельному кодексі України але і в Податковому кодексі України також, адже відносини які виникають у
сфері сплати податків та зборів України регулюються Податковим кодексом України (ПКУ), відповідно до
розділу IV п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного або річного оподаткованого доходу
включається частка доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положенням ст. 172 ПКУ [2].
Дохід від продажу нерухомого майна визначається за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу,
але не нижче розрахункової вартості об’єкта, яка розраховується органом, уповноваженим на проведення
такої оцінки відповідно до закону (п. 172.3 ст.172ПКУ).
Також ст.172.1 та ст. 172 ПКУ становить, що дохід платників податку протягом звітного податкового
року, що продавали (обмінювали) житлові будинки, квартири або їх частини, садові (дачні) будинки (у
тому числі земельні ділянки, та сімейні будинки або споруди які розташовані на земельних ділянках) та
земельні ділянки які не перевищують норми безоплатної передачі, передбачені ст. 121 Земельного
кодексу України, залежно від цільового призначення, за умови, що таке майно перебуває у власності
платника податку більше трьох років не оподатковується [3].
Зараз при продажі нерухомості не частіше разу на рік та якщо таке майно перебуває у властності 3
роки, фізичні особи сплачують державі 2%: по 1% до Пенсійного фонду і мита за покупця та продавця.
Але якщо протягом року виконати декілька продаж, то з кожної продажі продавцю необхідно сплатити
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5% на дохід фізичних осіб та 1.5% військового збору. Натомість якби квартири продавали через фірму, то
з прибудку від продажі фірмі довелося сплатити державі 18% що є невигідним для забудовників. Через те
що забудовники (продавці) використовуютьзменшену ставку при продажі квартир, тим самим вони
зменшую і ціни на квартири. Але саме така схема призводить інколи до абсурдних ситуацій, щоб
урегулювати цю ситуацію та змусити сплачувати податки як “потрібно”, уряду необхіднно прийняти
зміни та ввести корегування до Податкового кодексу України [4].
Не зважаючи на такі корупційні (обхідні) схеми, згідно з графіком доходів державного бюджету
України, станом на 1.11.2021 податок на дохід фізичних осіб становить 10.8%. Тобто саме оподатковані
фізичні особи внесли до бюджету України 109621,6 млн. грн [5]. Не зважаючи на такий колосальний дохід
з фізичних осібуряд запропонував запровадити поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) за
яким мінімальна сума податків, яку матимуть сплачувати особи або підприємства, які володіють землею
або використовують її на правах оренди та отримають з неї дохід. Тобто якщо раніше з отриманого доходу
власник землі сплачував 18% податку на доходи фізичних осіб та 1.5% військового збору та додатково
сплачував за оренду земельного участку (ставку на оренду якої встановлює місцевий орган влади) то після
ухвалення змін, якщо сума всіх сплачених податків земельного властника буде меншою за визначену
Державною податковою службою МПЗ то йому доведеться доплатити різницю. Сам розмір податку буде
визначати податкова та надсилатиме повідомлення про необхідність доплати [4].
Також Україна має найбільші сільськогосподарські угіддя та найродючіші ґрунти в Європі та в світі.
З загальної території у 60 млн. га. 42,7 млн. га. є сільськогосподарськими землями. З них 33 млн. га.
обробленної землі, у порівнянні з 18 млн. га. у Франції, 12 млн. га. у Німеччині та 11 млн. га. в Польщі.
Україна також має третину світового фонду чорнозему — дуже родючий ґрунт, здатний давати високі
врожаї за належних умов.Крім того, Україна має стратегічне розташування з доступом до
сільськогосподарських ринків Європи, Близького Сходу, Північної Африки та Азії. Ці фактори мають
дати можливість Україні скористатися своїмпотенціалом сільського господарства для стимулювання
економічного зростання та підвищення рівня життя населення.
Продуктивність сільського господарства в Україні скаладає незначну частку ніж в інших країнах
світу. Додана вартість сільського господарства за гектар у 2019 році становила 355$, це дуже мала ціна у
порівнянні з іншими країнами світу, тому як у Польщі додана вартість за гектар становить 792$, у Бразилії
502$, у Франції 1558$. Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення у поєднанні з
обтяжливим та неефективним управлінням землею є основною перешкодою до залучення інвестицій та
підвищення продуктивності сільського господарства.
Узагальнюючи вище сказане можна сказати, що з кожним днем Податковий кодекс України
розвивається, вносяться поправки, зміни, додатки тощо. Уряд націлений на те щоб прибрати корупційні
(обхідні) схеми, та зменшити деякі податки для розвитку країни. Але мораторій на продаж землі
сільськогосподарського призначення знижує безпеку землеволодіння та зменшує стимул до
землевластності в цілому. Обмежені інвестиції підривають інтерес фермерів вирощувати та просувати
продукт збільшуючи додану вартість в Україні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ЕТНОЛОГІЧНОЇ СПЕЦИФІКИ СУЧАСНОЇ
ДЕМОНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
Будь-який персонаж народних вірувань у різних локальних традиціях може мати різні найменування,
зовнішній вигляд, набори функцій тощо, чим пояснюється потреба опису демонологічних уявлень як
через систему персонажів, і через покажчик властивих їм функцій та мотивів. На сьогодні багато образів
нижчої міфології – вовкулака, чаклун, водяник, лісовик, персоніфікації хвороб, Смерті та Долі тощо –
зникли. Оповіді про них практично не фіксуються [1]. Деякі ж міфологічні персонажі зазнали змін, проте
зберігають свою традиційну основу – типове коло дій, функцій, деякі риси зовнішності. Це пов’язано з
тим, що в традиційному суспільстві високим був ступінь віри в реальність існування надприродних істот.
На кінець ХХ – початок ХІХ століття, враховуючи процеси трансформації, що відбувалися в Україні
під впливом інших держав та враховуючи міграційні процеси всередині та між етнографічними
регіонами, найактуальніша класифікація міфологічних персонажів за ступенем їхньої субстанційності.
В залежності від географічного розповсюдження міфологічні персонажі української історикокультурної зони поділяються на великі категорії: 1) персонажі, мають загальноукраїнське поширення, і
2) локально специфічні міфологічні образи. При характеристиці персонажів першої категорії опис
грунтується за принципом місця проживання (персонажі, які мають певної локалізації; персонажі
природного простору; персонажі, що у зоні простору «будинок»). Ґрунтуючись на попередніх
класифікаціях, ми вибираємо для свого опису кілька основних груп ознак та функцій українських
міфологічних міфологічних персонажів.
Проведене дослідження дозволяє говорити і про певні відмінності між українськими міфологічними
уявленнями кінця ХІХ – початку ХХ століття, а також другої половини ХХ – початку ХХІ століття.
Загалом безліч розглянутих нами міфологічних персонажів продовжує жити в уявленнях людей. Однак
образи деяких з них з часом були втрачені, інші ж існують у трансформованому вигляді і лише основні
«традиційні» характеристики небагатьох збереглися досі практично в незмінному вигляді (порівняно з
даними початку ХХ століття). Сьогодні ж фіксується часткове зникнення одних міфологічних образів,
характерних для традиційного світогляду українців; зміну інших; виникнення нових ознак і
характеристик, якими наділяються старі образи. На наш погляд, ці процеси пов’язані, передусім, із
суспільними змінами, які спричинили трансформацію традиційної свідомості, всього світосприйняття
людини, зі зміною розуміння, власне, що є надприроднім, і чи існує воно взагалі.
Всі сфери традиційної культури зачіпає народна демонологія, маючи логічне розуміння майже всім
явищам та обставинам схильності демонів; причини смерті та недуг, долю людини, атмосферного і
природного феномена, сімейне життя, посмертне входження людини на «інший світ».
- аналіз наукових робіт кінець XIX – початок XX ст. показав, що традийційні демонологічні вірування
та уявлення українців перебували у стані їхнього найширшого побутування та найбільшої збереженості. Ми
дослідили динаміку їхніх змін у контексті процесів глобалізації. Вивчення теоретико-методологічої основи
проблеми дало можливість зробити висновок, що, нинішній стан в області вивчення української демонології
характеризується вже досить представницької базою зібраного фактичного матеріалу, непоганим рівнем
його первинної обробки в рамках конкретних етнічних традицій. Ці дослідження у вивченні етнокультурних
демонологічних систем підготували базу , але комплексного узагальнюючого дослідження демонології
українців з вивченням всіх головних міфологічних персонажів, здійснено не було;
- у дослідженні розкрито змішаний характер демонології українців. Показано, що народні міфологічні
уявлення формувалися з різних джерел. В їхній основі лежать дохристиянські вірування та уявлення такі
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як анімізм та антропоморфізм, магія, культ предків. Значний вплив на формування демонології українців
справило християнство, як православ’я так і католицизм; геополітичне та культурне становище
українських земель, що дало можливість як зберегти так і принести нові елементи в культуру українців.
- одна із основних рис класифікованого традиційного персонажного склад української демонології антропоморфність. Це повязано з походження більшості демонологічних персонажів, в основі яких
лежить людський образ, а також зв’язки персонажів зі світом людей;
- у дослідженні здійснено систематизацію представників демонологічного світу та запропоновано
графічні схеми персонажного складу української демонології. Різні форми встановлення контактів людини з
міфічною істотою та способи запобігання цим контактам базуються на таких психологічних установках,
виходячи з яких людина визнає за міфічною істотою право вторгатися в земний світ. У свою чергу, після
цього часу людина вважає себе вправі виганяти з людського простору духів, що затрималися на землі понад
належний термін. Поведінка людини обмежується певними правилами, які вона сама і встановила та
обов'язковим дотриманням встановлених обмежень, що враховують присутність духів у земному просторі.
Інші причини контакту людини з міфічною істотою базуються стереотипах поведінки людей, які дозволяють
собі велику міру свободи у відносинах з нечистою силою. Всі ці моделі поведінки формувалися протягом
довгого періоду часу та включають у себе менталітет та психологію етнічних регіонів України.
Українська демонологія - це не тільки список міфологічних персонажів, а й значний комплекс
специфічних сюжетів і мотивів та ознак, які дозволяють говорити про неї як особливий культурний код,
за допомогою якого можуть бути описані практично будь-які фрагменти народної культури. Незважаючи
на те, що вона була трансформована, але однак не втрачає свого місця і значення в системі світогляду
українців. Проведене дослідження дозволяє говорити і про певні відмінності між українськими
міфологічними уявленнями кінця ХІХ – початку ХХ століття, а також другої половини ХХ – початку ХХІ
століття. Основні чинники, які впливають на зміну системи народної демонології є процеси глобалізації
та урбанізації. Деякі елементи традиційного світосприйняття продовжують жити в уявленнях людей.
Однак образи деяких з них з часом трансформовані або взагалі втрачені. Незмінними лише залишилися
основні їхні функціональні характеристики. Таким чином, на початку ХХІ століття українська
демонологія характеризується частковим зникненням образів міфологічних істот, транформацією інших;
виникненням нових ознак і характеристик, якими наділяються старі образи. Але, точно можна сказати,
що українська демонологія не зникатиме ще досить довгий період часу з вірувань народу.
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магістр кафедри Історіографії, джерелознавства та археології
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
«ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ІСТОРИКІВ ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО
(НА МАТЕРІАЛАХ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.)
Уявлення про історичне джерело як про продукт творчої діяльності людини, з якого можна вилучити
інформацію про її минуле, є головним поняттям теоретико-пізнавальної концепції сучасної гуманітаристики
[1, с. 98]. Антропологічний поворот, який відбувся в 60-х роках XX ст., призвів до зміни парадигми наукових
досліджень. На перший план почали виходити джерела особового походження, що можуть розповісти
історію крізь призму сприйняття окремої людини: її думок та суджень, емоцій та оцінок [2, с. 34].
Зі стрімким розвитком історичної науки та розширенням спектру історіографічних джерел, з ростом
археографічного рівня публікацій епістолярних комплексів, звернення істориків до листів як до
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повноцінного історіографічного джерела, набувають систематичного характеру. Тому зараз неможливо
уявити розгорнуте історіографічне дослідження без використання істориками листів [3, с. 100-106].
Вивчення епістолярних джерел не лише вводить до наукового обігу новий фактичний матеріал, а й
дозволяє розглянути цілий ряд маловивчених історико-культурних проблем. Серед них – особливості
листування представників різних поколінь та верств, соціальні функції листування, його зв’язок з
суспільним становищем, системою цінностей, життям автора листів, епістолярною культурою [4, с. 25].
У центрі уваги дослідження – українськомовний та російськомовний опублікований епістолярій гуманітаріїв
Харківського університету кінця XIX – першої третини XX ст. При цьому відзначимо, що листування
складається з епістолярних комплексів, тобто логічно та хронологічно пов’язаних листів з відповідями на них.
Епістолярні комплекси представляють надзвичайну цінність з боку аналізу їх як джерел, адже є більш
інформативними, ніжокремі листи. Вони дають змогу проаналізувати не лише зміст кожного листа, а й
взаємовідносини між членами наукового співтовариства, виявити зміни епістолярних традицій впродовж часу,
порівняти епістолярний стиль кожного з адресатів, оцінити роль листування у взаєминах кореспондентів.
Тема даного дослідження також стосується теоретичного та методологічного аспектів вивчення
джерел особового походження. На жаль, зараз не існує праці, яка б поєднувала і характеристику
епістолярію як історичного джерела, і визначала основні методи роботи з ними [5, с. 112].
Дослідження епістолярію гуманітаріїв Харківського університету, кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.
здійснювалось в три етапи. На першому етапі дослідження основною метою було пошук та
систематизація інформації про дослідження епістолярних джерел, розглядалась проблема класифікації
листів та сучасних підходів до їх вивчення. На наступному етапі була використана методика
джерелознавчого аналізу, що полягала у дослідженні передмов до публікацій листів і допомогла
визначити причини і мотиви публікацій епістолярних джерел, місця та часу їх публікації. На третьому
етапі дослідження, де головною метою було визначення відносин між кореспондентами, правил
написання епістолярію науковою інтелігенцією, наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., та дослідження листів
з тематичної та жанрової сторони, ми використали спеціальні методики.
Щодо публікації епістолярних текстів, що включають і вступні статті, і, власне, публікацію
епістолярію використані прийоми джерелознавчого та археографічного аналізу. Це дозволило нам
дослідити історію та мотиви публікації листів, визначити структуру публікації та, на основі цього,
окреслити публікаторські правила та їхню трансформацію впродовж часу тощо.
Для аналізу тексту листів був використаний метод контент-аналізу, що полягав у кількісній та якісній
обробці інформації про мотиви, цілі та тематику листів, на основі бази даних Microsoft Access. Для
дослідження отриманих даних на основі контент-аналізу, ми використали історико-порівняльний,
синхронний та ретроспективний методи, за допомогою яких простежили еволюцію публікацій
епістолярію професорів, виділити стиль листування кожного с професорів, оцінити інформаційний
потенціал публікацій листів, а саме вступної статті та безпосередньо опублікованого епістолярію тощо.
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Вижницького фахового коледжу мистецтв і дизайну імені Василя Шкрібляка
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ «ЧУДЕС» НА НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ У 1920–1930-Х РР.
«Бо всякий народжений від Бога, перемагає світ; і ця
перемога, що перемогла світ,- віра наша.» 1Івана гл.5
Анотація: У статті йде мова про з’ясування причини підвищення духовності серед подолян в 1920–1930-х рр. XX cт.
На Поділлі поширювалися прояви чудес та оновлення ікон, які були сприйняті населенням як засіб боротьби з
радянською владою.
Ключові слова: віра, духовність, релігійні чудеса, прояви чудес, релігія, релігійна творчість, антирелігійна
пропаганда, культурні репресіі, паломництво, поклоніння
Annotation: The article discusses the reasons for the increase in spirituality among the people of Podillia in the
1920s and 1930s. Manifestations of miracles and renewal of icons spread in Podillia, which were perceived by the
population as the means of fighting with Soviet power.
Key words: faith, spirituality, religious miracles, religion, religious creativity, anti-religious propaganda, cultural
repression, worship.

У зв’язку з поділами Речі Посполитої наприкінці XVIII ст. та початку XIX ст. українські землі були
розподілені між двома великими імперіями – Австрійської та Російської. Українці остаточно втратили
залишки своєї державності і почалася нова хвиля економічних, національних і культурних репресій. Все
це викликало широке незадоволення населення, породжувало соціально-політичні повстання і поклало
початок національно-визвольній боротьбі. Найбільші антирелігійні трагедії відбувалися саме в цей
період. Потреби, інтереси і права вірян ігнорували і нехтували, а переслідування, утиски українських
священнослужителів і духовенства були нормою тодішнього суспільства.
Через події періоду визвольних змагань 1917-21 рр. у національному духовному житті відбулося
загальне піднесення та значна його активізація, але через громадянську війну, голод, розруху, епідемії і
хвороби значного розвитку Українська православна церква все одно не отримала.
Народ свято оберігав і відстоював церкву, а впровадження більшовиками нового атеїстичного
політичного устрою підвищило духовну напругу населення. Їх агресивні заходи стали останньою
краплею, і щоб висловити своє невдоволення, селяни вдались до своєрідного протесту: масового
проявлення чудес та оновлення ікон, що більшовицька влада назвала «ідеологічною диверсією».
Наступ на церкву в поєднанні з економічною кризою, невдоволенням подолян політикою більшовиків
і неможливістю висловити його мирним шляхом призвів до того, що соціальний протест набув релігійної
форми у вигляді “епідемії чудес” та масового “обновлення” образів. Дива та оновлення ікон стали не
тільки проявами віри в Бога, а й протистоянням людей новій політиці радянської влади.
Релігійні заворушення мали місце в багатьох регіонах України, але найбільш активний протест вірян
відбувався на Поділлі у 1921–1922 рр. і став центром протистояння та одним із проявів його протидії
антицерковній діяльності радянської влади.
У доповідній записці начальника Кам’янецького окружного прикордонного відділення Державного
політичного управління Ф. Б. Долинського на першому з’їзді рад Кам’янецької округи (26 листопада 1923 р.)
зазначалося: «Реакційне духовенство України, відчуваючи наближення краху церкви, який може сильно
відбитися на їх особистому благополуччі, вирішило шляхом використання релігійних забобонів мас
підтримати свій авторитет і цим самим втримати за собою віруючих, серед яких почалось помітне
коливання в бік церковного обновленського руху. »
Тим більше, були вказівки Подільського Губвиконкому, в яких говорилося: «Проводити й надалі методи
боротьби з релігійним рухом, шляхом притягнення стійких, свідомих незаможників в цю боротьбу, після
індивідуального їх опрацювання. До початку і розвитку руху вислати у Сибір священиків і прислужників
духовенства, які заохочували і організовували в минулому протести, а також вислати політично
неблагонадійний елемент з районів, заражених релігійними віруваннями, і тих, які проявили себе, як
противники Радянської влади». Небхідно відзначити, що на Поділлі питання боротьби з «чудесними
явищами» неодноразово включалось не лише до порядку денного парткомітетів, а й до засідань політбюро
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ЦККП(б)України. Вирішення цієї проблеми партійними органами влади зайняло одне з головних місць
поряд з бандитизмом. Вони вдались до різноманітних методів, щоб цим самим відвернути частину населення
від участі в релігійному русі: пов’язували будівництво хрестів з крадіжкою лісу, тому селянин міг бути
покараний за паломництво з хрестом, бо несанкціоновано вирубував ліс для його створення; лякали
конокрадством, яке могло відбутись особливо вночі, а також поширенням інфекційних хвороб.
Подібні дії не давали вагомого результату, кількість вірян лише збільшувалась, тому згодом для
боротьби з масовими релігійними рухами були створені спеціальні комісії.
Потужна державна пропаганда стверджувала, що атеїзм – єдина правильна система поглядів, яка
звільняє людину від помилок і утверджує справжній погляд на природу і суспільство, а релігія
оголошувалася першопричиною багатьох негативних суспільних явищ. Тоталітарний диктат, масові
політичні репресії, етнокультурний геноцид, викорінення історично-культурних надбань і історичної
пам’яті українства – ось такою насправді була політична ідеологія войовничого атеїзму радянської влади,
яка була націлена на руйнування української релігійної свідомості і культури.
Рух навколо чудес відбувався в умовах посилення антирелігійної пропаганди і боротьби з церковними
структурами, а найяскравіші події розвивалися в 1923 році. Протягом всього 1923 року у донесеннях
Вінницького та Могилів-Подільського окружних комітетів КП(б)У фігурувала інформація про появу
чудес. І не дивлячись на те, що Окружний виконавчий комітет своєчасно приймав відповідні заходи для
роз’яснення населенню їх суті, вони продовжували проявлятись. Вінницький окружком свідчив, що
чудеса і оновлення охопили весь округ. Партійні органи детально вивчали характер чудес та шляхи
протидії їх поширенню серед населення. Постійно тривало обговорення цієї проблеми, висловлювались
пропозиції щодо боротьби з таким явищем. На той час керівництво краю не могло застосувати відкрито
репресивні заходи, тому протидія набувала різних форм.
Могилів-Подільський окрпартком дав таку вказівку: «В справу розвінчування явища оновлення ікон
втягувати в першу чергу безпартійні наукові кадри, представлені в комісіях».
Для розвінчанням фактів чудес до роботи в комісії переважно активно залучались вчителі фізики та
хімії і педагоги, які прибули з різних регіонів. Створення комісій із представників інтелігенції та учителів
були до певної міри вимушеними. Вони проводили роз’яснювальні роботи, виступали на різноманітних
зібраннях, гуртках, конференціях, доводячи неможливість появи чудес, презентувались доповіді про
утворення всесвіту, планет, зокрема нашої Землі; про виникнення і розвиток людини; про зародження
існуючих релігій. Щоб спростувати хибні факти комісією проводилось безліч дослідів і експериментів.
На вчителів покладалися великі надії: вони повинні були вести роз’яснювальну роботу, фіксувати
випадки появи чудес, по можливості на очах населення самостійно проводити власні «чудеса».
Наприклад, доводити, що зміна кольору на церковних речах зумовлена фізичними властивостями
предмета. Один із членів комісії, як правило хімік, повинен був взяти ікону і продемонструвати, які зміни
відбуваються під дією окремих речовин.
Зате віра в чудесні явища поширювалася серед вірян без кінця. Народна думка була особливо збентежена
і нахилена в бік надзвичайного, тому в саме в цей час виникла найбільша кількість легенд про чуда,
осередком яких став Подільський край. Від лихої дійсності люди шукали порятунок в мріях, що творила їх
божа віра – так і виникали легенди про відновлення хрестів, образів, церков. Найбільшого розвитку і
поширення по всій Правобережній Україні зазнали чудеса Йосафатової долини біля села Галинчинець
Могилівської округи і Калинівського хреста поблизу станції Калинівка поблизу села Сальник.
За свідченнями очевидців і архівними матеріалами органів безпеки тодішньої влади 7 липня 1923 року
сталося перше диво, яке отримало найбільший суспільний розголос. Калинівський хрест був чудом,
слідом за яким відбулося масове оновлення та мироточіння ікон у всьому районі й поза його межами.
Первісна легенда гласить: «Стояв під Калинівкою при дорозі хрест, а на тому хресті було розпяття. У
той хрест вистрелив один збитошник і потрапив як раз у розпяття; з тієї рани полилась кров і все йшла,
точилася по хресту. Прийшла Божа мати, обмивала рану сльозами, обтирала своїм волоссям, а кров усе
точилася. Стали люде ходити до того хреста і которі щиро молилися, то над ними робилося чудо: сліпі
ставали видющими, хворі видужували. А з тих сліз Божої матері – стала криниця».
Невдовзі, як зазначалося в звіті Вінницького окружного виконавчого комітету (окрвиконкому)
шостому з’їзду Рад Вінницької округи, «широкою хвилею по всім куткам Поділля і далі навіть до Сибіру
покотилась чутка, що в Калинівці з простреленої ікони на придорожньому хресті тече кров, яка майже
заливає м. Калинівку».
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Вналідок цього були зареєстровані випадки приїзду паломників не лише з України, а й з центральних
губерній Росії і навіть з Уралу.
Для дослідження дива Подільський губернський виконавчий комітет (губвиконком) створив
авторитетну комісію з представників влади, вчених, лікарів і духовенства. Фельдшер з Калинівки
П. Мурований, який разом з головою Калинівського районного виконкому (райвиконкому) К. Горловським
24 липня обстежив ікону та відібрав аналізи, зазначив, що це не іржа, а кров.
За словами очевидців, фельдшер Мурований, який повинен був засвідчити фальсифікацію, «в
присутності багатотисячного натовпу заявив, що кров справжня, а чи вона справді потекла з пробоїни чи
нею її мазнули, не знає». За що і був покараний, так як його з того часу ніхто не бачив.
Серед людей спостерігалось велике релігійне й духовне піднесення, тому ні результати експертизи,
ні переконання комісії бажаного результату не мали. За свідченням документів відділу управління біля
Калиновського «чудесного» хреста 26-27 вересня перебував «натовп чисельністю до 25 тисяч чоловік.
Не дивлячись на репресії, потік паломників до святині не припинявся навіть після того, як в ніч на
1 жовтня прострелена ікона зникла з хреста. Влада розпустила слухи, що її вкрали убогі інваліди, яких
там було багато. Бачачи це, влада зробила рішучі кроки для припинення релігійного руху. Так, на початку
листопада, вночі хрест було зрізано та знищено. Криницю засипано. Спиляний місцевими безбожниками
хрест, за одними переказами, був кинутий до криниці і засипаний, за іншими - спалений, або ж взагалі
вивезений. Місце, де стояв хрест, приєднали до поля. В 1924 році пшениця, посаджена на місці зрізаного
хреста, зійшла у формі знищеної святині. Як тільки це явище здобуло розголосу, то влада цей феномен
також ліквідувала. Проте, паломництво продовжувалась…
Релігійні рухи не зникли безслідно. Вони відроджувалися, набули нового вияву і існують як
сприятливий грунт для нової духовної творчості.
Чудеса і оновлення на Поділлі 1920–1930-х рр. відіграли велику роль в історії християнства. Ці події
врятували віру людей в Бога і послужили основою для духовного і релігійного відродження православ’я.
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У статті розглянуто сутність понять «критичне мислення». Розкрито підходи різних авторів до
створення формування в дітей молодшого шкільного віку особливостей критичного мислення. Акцентовано
увагу на педагогічних умовах формування і розвитку критичного мислення в учнів НУШ.
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Динаміка прогресу соціуму вимагає від сучасної людини здатності швидко адаптуватися до значної
кількості інформації, яка потрібна їй для життя і професійної діяльності. Набуття умінь самостійно
опрацьовувати, змінювати і вдосконалювати знання, знаходити шляхи розв’язання проблем різного плану
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надає особистості здатності до повноцінного існування у змінюваних умовах сучасності. Такі дії можливі
за умови сформованості у людини креативного (творчого) мислення.
Дослідження зі становлення креативності особистості, розвиток мислення учнів достатньо глибоко
досліджувалися психолого-педагогічною наукою. Творчість, творчі здібності, творча діяльність стали
надзвичайно актуальним предметом аналізу багатьох вчених, як вітчизняних (О.Сисоєва, С. Гончаренко,
В. Моляко, О. Савченко, М. Холодна, І. Волощук, О. Савенко та інші), так і зарубіжних (Дж. Гілфорд, Ч. Спірмен,
Е. Торранс, А. Крафт, Р. Стернберг, В. Вільямс, А. Хуторський, Я. Пономарьов та інші).
Сучасний підхід до формування креативного мислення учнів початкової школи міцно пов’язаний з
питаннями як розвитку мислення учнів, формування їх свідомості та процесів пізнання. Беззаперечним є
тісний зв’язок формування креативності з розвитком творчої особистості, що визначає прогресивний
розвиток людства та вплив на його подальше становлення. Особливо актуальною на сьогодні є потреба у
розвитку творчого потенціалу кожної людини, нації, суспільства в цілому. Як і будь-яку творчу
властивість, креативне мислення в учнів важливо формувати якомога раніше.
Молодший шкільний вік – це вік, коли спонтанна креативність дітей дошкільного віку поєднується з
активним формуванням абстрактного мислення логіки та інтелекту дітей 7-10 років, який швидко зростає.
Цей вік характеризується появою можливості самостійної постановки цілей, здатності до виокремлення
мотивів діяльності, пошуку способів дій та контролю своїх результатів. Однак, нажаль, наукові
спостереження показують, що значна частина учнів під час навчальної діяльності перетворюються на
пасивних виконавців завдань. Сучасні педагогічні підходи НУШ спрямовані створення на створення умов
розвитку креативного потенціалу дітей молодшого шкільного віку.
Актуальність обраної теми зумовлена швидкоплинним розвитком науки, інтенсивним зростанням
обсягів нової інформації, що потребує формування у дитини такої якості як креативне мислення впродовж
навчання у початковій школі. Природничий напрям науки має значний потенціал для формування
креативного мислення учня як складової особистісного розвитку дитини в процесі навчання у НУШ.
Мета ‒ на основі аналізу літературних досліджень з теми визначити педагогічні умови формування в
учнів початкової школи креативного мислення.
Кожна людина має певний рівень сформованості «креативності мислення», але, нажаль, вона може
бути не сформована у достатній мірі. Саме тому, формування креативності мислення є достатньо
важливою задачею у системі початкової освіти у нашому суспільстві.
Спираючись на думку О. Захарової, що «креативність дозволяє нам відкривати нове в знайомому, і
не лякатися зіткнутися з невідомим, а прийти до нового досвіду» [2], можна стверджувати, що
формування креативності особистості можливий через виховання і в процесі діяльності, тільки з часом
вона проявляється у житті.
Терміни «креативності», «креативне мислення» набули свого глобального використання та
поширення в 60-х роках XX століття. Раніше ці питання мало розглядалися вченими і не сприймалося
багатьма науковцями як наукові поняття. За сучасних умов вони часто використовуються у дослідженнях
вітчизняних та зарубіжних авторів і у різних сферах діяльності.
Трактування понять «креативність» «креативне мислення» є різноманітними та багатогранними. А
саме, різняться поняття з визначення їх у структурі особистості, рівнем її усвідомленості особистістю, а
також умови та джерела формування і розвитку. Незважаючи на різні підходи ми виділяємо низку погляді
вчених, щодо даного поняття. Такі дослідники як: С. Сисоєва, Л. Виготський, Л. Пузеп, Л. ЄрмолаєваТоміна, О. Ярошинська, В. Дружинін, О. Кононко,О. Куцевол, В. Фрицюк, І. Подорожна, О. Приходько,
Л. Байтімерова, К. Батовріна ‒ розглядають дане поняття як загальну здатність до творчості; Є. Гергель,
Дж. Гілфорд,E. Nęcki Е. Торренс ‒ схильні до думки, що креативність це звичайні властивості особистості;
І. Гриненко, Ф. Баррон,І. Шахіна, Д. Богоявленська, Л. Байтімерова, С. Медник, В. Моляко, О. Дунаєва,
В. Сластьонін, О. Кульчицька, Н. Добровольська, Н. Вишнякова, Л. Виготський, Е. Фромм ‒ стверждують,
що це здатності особистості виходити за межі поданої ситуації, створювати оригінальні цінності; О. Войтенко,
О. Яковлєва, ‒ поділяють думку процесу прояву власної індивідуальності особистості; А. Морозов, І. Гриненко,
І. Подорожна, О. Антонова, С.Сисоєва, О. Куцевол, А. Шадріна, О. Дунаєва, В. Фрицюк ‒ переконані, що
креативність є обов’язковою характеристикою представника педагогічної професії.
Дж. Гілфорд стверджував, що креативність ‒ це здатність відмовитися від стереотипних типів мислення.
Він чітко визначив різницю між типами мисленнєвих дій – конвергенцією і дивергенцією, концепція
креативного підходу набула популярності і активно почала опрацьовуватися світовими вченими [4].
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Тож, проаналізувавши роботи вчених, ми розуміємо поняття «креативності» як практичну та розумову
діяльність особистості, що спрямована на створення нового, незвичайного, оригінального продукту.
Важливе значення у формуванні креативності мають створені психолого-педагогічні умови, які
спрямовані на розвиток креативного мислення учнів початкової школи. Вчені пропонують різні підходи
щодо формування педагогічних умов, ми дотримуємося поділу педагогічних умов на дві групи:
об’єктивні (ситуативні), суб’єктивні (особисті) [2]. Суб’єктивні умови ‒ сукупність характеристик
особистості, впливаючи на які формується досвід креативного мислення.
Проаналізувавши умови запропоновані вченими, ми дійшли до висновку, що вони є невід’ємною
складовою навчального процесу у формуванні креативного мислення учнів. Тому, нами розроблено
власні умови формування креативності, які на нашу думку, є достатньо важливими та потрібними саме,
для дітей початкової школи:
− створення позитивної атмосфери під час уроків спрямованих на розвиток креативності;
− емоційна підтримка дітей у роботі при виконанні творчих завдань;
− сприйняття будь-яких ідей учнів у процесі розвитку креативного мислення;
− використання евристичних та проблемних підходів у навчальному процесі.
Отже, психолого-педагогічні умови формування креативності, є важливою частиною навчання
молодших школярів, а якість засвоєних знань буде залежати від реалізації всіх вище згаданих умов.
Застосовуючи в освітньому процесі технології розвитку критичного мислення, молодші школярі
мають навчитися: визначати мету, завдання власної діяльності, обстоювати свої погляди під час дискусії
з дотриманням культури спілкування, формувати власну думку щодо отриманої інформації та виражати
її, розуміти тексти, спростовувати аргументи авторів цих текстів, пропонувати нові ідеї, наводити
контраргументи, поважати думку інших учнів, постійно шукати нові джерела здобуття знань [3, с. 19–21].
Висновки з проведеного дослідження. У сучасних умовах становлення України і створення Нової
української школи важливе значення має формування творчо і критично мислячих учнів, адже критичне
мислення є складним розумовим процесом, який починається з отримання дітьми інформації й закінчується
прийняттям обдуманого рішення, формуванням власного ставлення. Це здатність не тільки інтерпретувати й
аналізувати інформацію: адже критично мислячий учень завжди зможе аргументовано довести свою позицію.
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студентка кафедри технологічної і професійної освіти і декоративного мистецтва
Хмельницького національного університету
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Сьогодення поставило завдання перед як педагогами, так і здобувачами освіти(студентами)
навчальний процес виконувати онлайн. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і різних форм
навчання дозволяє використовувати дистанційне навчання. Така система повинна сформувати мотивацію
до навчання і саморозвитку, забезпечити якість, доступність та неперервність навчального процесу.
У наш час постає задача у підготовці фахівців, які вміють творчо мислити, володіють дослідницькими
вміннями і навичками, здатні орієнтуватися в просторі наукової інформації і сучасних інформаційних
технологій. У зв’язку з цим високоефективним є використання в навчальному процесі технологій
дистанційного навчання.
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Під дистанційними технологіями розуміють технології, які реалізуються із застосуванням сучасних
інформаційних та телекомунікаційних мереж, що дозволяють здійснювати процес навчання на відстані,
без особистого контакту між викладачем і студентом[1,397].
Використання технологій дистанційного навчання дозволяє:
– знизити витрати на проведення навчання (не потрібно витрат на оренду приміщень, поїздок до
місця навчання, як студентів, так і викладачів та інше);
– проводити навчання великої кількості людей;
– підвищити якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів, об'ємних електронних
бібліотек та інше;
– створити єдине освітнє середовище (особливо актуально для корпоративного навчання).
Щоб студент і викладач зміг безперервно спілкуватись, щоб проводився контроль засвоєних знань,
відбувався індивідуальний підхід в навчанні. Можливість навчання відбуватись у будь-який час, що
відбувається за індивідуальним графіком, для поєднання із роботою. Це максимально зручно для всіх
учасників освітнього процесу. Для цього всього і використовуються дистанційні ресурси. А так описують
стандартний процес електронного навчання в корпоративному секторі «Для кожного співробітника залежно
від його ролі в компанії і рівня знань і навичок може бути створений індивідуальний навчальний план, який
збирається з різних навчальних модулів. Щоб упевнитися, що матеріал буде вивчено, встановлюються
граничні терміни його проходження, які контролюються за допомогою програмного забезпечення.
Співробітник може бути проатестований на знання кожного аспекту матеріалу. Його взаємодія з навчальним
матеріалом також відстежується. З огляду на те, що навчальний матеріал розміщений централізовано, він
легко оновлюється і поширюється, на відміну від друкованого матеріалу»[3].
Щоб дистанційне навчання було успішним, потрібна ефективність його організації, керівництво
самим процесом і майстерність викладачів, що приймають у ньому участь. Математичні дисципліни у
випадку дистанційного навчання мають свою специфіку і особливості, що дозволяють значно розширити
види навчальної роботи порівняно із традиційним навчанням. Звичайні лекції можуть бути замінені відеолекціями, слайд-лекціями; місце практичних занять займають індивідуальні комп’ютерні тренінги та
лабораторні заняття; підсумковий контроль можна здійснювати за допомогою колективного тренінгу,
тест-тренінгу, заліку, іспиту.
Для здійснення дистанційного навчання необхідно подбати про мультимедійний супровід курсу, що
викладається. Такий курс дозволяє поєднувати в собі теоретичну, практичну і контролюючу частини і
забезпечувати неперервний дидактичний цикл[2,324]. Може містити графічну, текстову або відео
інформацію та способи інтерактивної взаємодії з нею.
Дистанційне навчання має як перспективи, так і проблеми. Перспектива. Відкрита освіта дає широке
поле для наукових досліджень, що сприяють розвитку творчих ініціатив розробників і педагогів,
переходячи з об’єкта вивчення в об’єкт прогнозування, конструювання та проектування. Проблема. Немає
повної гарантії, що студент навчається самостійно, виконує ті чи інші завдання необхідні для засвоєння
дисципліни, що підтверджують наявність знань. Частковим вирішенням цієї проблеми є контроль в
режимі on-line, або використання технологій змішаного навчання.
У педагогіці розглядають різні методи і прийоми для роботи з різними групами здобувачів освіти у
традиційній формі навчання. Але оскільки сьогодення пропонує стрімкий розвиток комп’ютерних
технологій та певні життєві ситуації освіта починає практикувати із дистанційним навчанням. Тому
педагогічні методи і прийоми, які використовуються при дистанційному навчанні, можна класифікувати так:
 методи навчання за допомогою взаємодії слухача з освітніми ресурсами при мінімальній участі
викладача і студентів (самонавчання). Для розвитку цих методів характерний мультимедійний підхід,
коли за допомогою різноманітних засобів створюються освітні ресурси: друковані, аудіо-, відеоматеріали
та навчальні матеріали, що надходять з комп'ютерних мереж;
 методи індивідуалізованого викладання і навчання, для яких характерні взаємини одного
студента з одним викладачем чи одного студента з іншим студентом (навчання "один до одного"). Ці
методи реалізуються в дистанційній освіті в основному за допомогою таких технологій, як телефон,
звичайна та електронна пошти;
 методи, в основі яких лежить надання студентам навчального матеріалу викладачем чи експертом, при
якому студенти не відіграють активної ролі у комунікації (навчання "один до багатьох"). Ці методи, властиві
традиційній освітній системі, одержують новий розвиток на базі сучасних інформаційних технологій;
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 методи, для яких характерна активна взаємодія між всіма учасниками навчального процесу
(навчання "багато до багатьох"). Розвиток цих методів пов’язаний з проведенням навчальних колективних
дискусій і конференцій[4].
Комп’ютерно-опосередковані комунікації дозволяють активніше використовувати такі методи
навчання, як дебати, моделювання, рольові ігри, дискусійні групи, мозкові атаки, методи Дельфи, методи
номінальної групи, форуми, проектні групи[5].
Метод "мозкової атаки" являє собою стратегію взаємодії, що дозволяє групам студентів ефективно
генерувати ідеї. Цей метод заохочує членів групи мислити творчо і розвивати ідеї інших членів групи.
Основною ціллю методу “Мозкової атаки” являє створити фонд ідей по визначеній темі. При мозковій
атаці виключається критицизм, заохочуються вільні асоціативні судження[4].
Процедура “Дельфи” являє собою метод для виробітки надійного консенсусу номінальної групи
студентів за допомогою серії анкетних опитувань[4].
Термін номінальна група відбувається тому, що студенти тільки номінально являють собою групу на
початковій стадії генерації ідей. Спочатку кожного учасника такої групи просять сформулювати і
проаналізувати ідеї. Потім складається спільний список ідей звичайно шляхом виявлення ідей, що
одержали самий високий пріоритет у окремих учасників, потім другі по значимості і т.д. доти, поки список
у кожного учасника не 6уде вичерпаний. Після цього усі запрошуються до обговорення ідей. Після
дискусії проводиться голосування, у ході якого членів групи просять проаналізувати ідеї які були
генеровані в ході дискусії. У University of Auckland була розроблена програмна система для підтримки
синхронних групових занять (groupware system), що застосовувалася в курсі по менеджменті[4].
Принципи, методи, форми, мультимедійні курси та технології є певними «інгредієнтами» для
дистанційного навчання, які допомагають педагогічним працівникам і здобувачам освіти комфортно
відчувати себе у on-line навчанні.
Отже, дотримання методичних аспектів дистанційного навчання з різних дисциплін допоможе
здобувачам освіти орієнтуватися і успішно володіти інформацією, а педагогам - контролювати дії,
оцінювати, корегувати, допомагати. Дистанційне навчання здатне повною мірою і в поєднанні з очним
навчанням сформувати в майбутніх професіоналів своєї справи необхідну комунікативну компетентність.
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Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ З СЕРВІСУ LEARNINGAPPS ДЛЯ
РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Вимушене впровадження технологій дистанційного навчання у практику роботи закладів освіти
різних рівнів, зумовило інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність, зміни
у формах, методах та засобах навчання [2]. Зазнали модифікацій і підходи до формування основних
життєвих умінь, зокрема і критичного мислення. В умовах віддаленої (дистанційної чи змішаної) освіти
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основна кількість навчальної інформації здобувається у on-line форматі, що породжує потребу у
застосуванні віртуальних сервісів, які могли би сприяти досягненню освітніх цілей загалом і розвитку
критичного мислення здобувачів освіти зокрема.
Проаналізувавши психолого-педагогічні літературні джерела з теми наукової розвідки, маємо
зауважити, що багато вчених визначають саме Таксономію навчальних цілей та результатів, розроблену
американським педагогом Бенджаміном Блумом, як базовий інструмент у розвитку критичного мислення [3].
У її змісті лежить визначення 6 навчальних рівнів з об’єднанням їх у дві групи: низький (знання,
розуміння, застосування) та високий рівень (аналіз, синтез, оцінювання). Таким чином, для розвитку
критичного мислення необхідно створювати завдання для здобувачів освіти за всіма цими рівнями і варто
усвідомити, що знання – це тільки перший, базовий щабель.
Одним із ресурсів, здатним сприяти розвитку критичного мислення учнів є онлайн-сервіс для
створення інтерактивних вправ LearningApps. Це – інтуїтивно зрозуміла платформа, що дає змогу на базі
вже готових шаблонів створювати власні вправи або використовувати готові. Для того щоби змоделювати
завдання у цьому сервісі потрібно: придумати, яку саме вправу ви хочете створити, обрати для неї шаблон,
наповнити його змістом, зберегти та поширити (рис.1).

Рис 1. Етапи створення завдань на платформі LearningApps [1]
LearningApps пропонує своїм користувачам 21 шаблон для створення інтерактивних вправ, зокрема:
«Знайди пару», «Класифікація», «Числова пряма», «Просте упорядкування», «Вільна текстова відповідь»,
«Фрагменти зображення», «Вікторина», «Пазл», «Кросворд» та ін. Приклади завдань для розвитку
критичного мислення, створених на їхній основі, представлено у в табл. 1.
Таблиця 1
Приклади завдань для розвитку критичного мислення учнів 4-го класу,
створених на сервісі LearningApps
Навчальна мета,
Назва
що досягається під
Особливості
інтерактивної
Зміст вправи
час виконання
виконання завдання
вправи
вправи
Яке озеро є найглибшим у світі?
Уважно прочитайте a) Світязь;
Знання
Вікторина
завдання та виберіть b) Байкал;
правильну відповідь. c) Ялпуг;
d) Синевир. [4]
Порахуйте та запишіть відповідь.
Вільна текстова Виконайте завдання та
Розуміння
Перший множник 14, а другий – 27.
відповідь
запишіть відповідь.
Знайдіть добуток. (378)
Розмістіть планети Сонячної системи у
правильній послідовності. Розпочніть з
Просте
Укажіть
правильну планети, яка знаходиться до Сонця
Застосування
упорядкування послідовність.
найближче. (Меркурій, Венера, Земля,
Марс, Юпітер, Сатурн, Уран,
Нептун). [4]
Об’єднайте зображені природні
Об’єднайте у групи за
Аналіз
Класифікація
об’єкти у дві групи: тіла живої
спільними ознаками
природи та тіла неживої природи. [4]
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Синтез
Оцінювання

Розуміння

Поєднайте ілюстрацію
та її опис чи назву.
Уважно
подивіться
Аудіо- та відеовідеоролик.
Дайте
контент
відповіді на запитання.
Знайти пару

Заповнити
пропуски

Застосування

Числова пряма

Аналіз

Фрагменти
зображення

Синтез

Оцінювання

Аналіз

Синтез
Оцінювання

Заповніть пропуски.
Розташуй у порядку
(спадання, зростання,
хронологічній
послідовності).
Підпишіть фрагменти
зображення.
Знайдіть
правильне
розташування елемента.

Поєднайте
фото
представника
тваринного світу та його назву.
Подивіться відео «Цікаві факти про
воду». Подумайте, яку користь
приносить вода людям?
Доповніть текст словами, які пропущено.
____ – найбільший материк Землі,
який умовно поділяють на дві
частини: Європу і _____. (Євразія,
Азію). [4]
Розташуйте морських ссавців у
порядку
від
найважчого
до
найлегшого.

Підпишіть англійською мовою фрукти
та овочі, які зображені на малюнку.
Позначте на карті України визначні
Де це?
місця, які вказані у переліку. [4]
Яку назву має тверда гірська порада
чорного кольору, що має блиск і
Гра
«Перший важча від води? Поясніть, яку користь
мільйон».
Визначте вона приносить людям?
Перший мільйон
правильну відповідь на a) Торф;
запитання.
b) Кам’яне вугілля;
c) Природний газ;
d) Нафта. [4]
Напишіть
слово,
обираючи
потрібні
літери на екрані (за Розшифруйте ребус. Напишіть словоВгадай слово
його
описом,
за відповідь за допомогою клавіатури на
звучанням іноземною екрані.
мовою чи розшифруй
його у ребусі)
Поєднайте
портрети
видатних
Таблиця
Заповніть
таблиць
особистостей з їхніми прізвищами та
відповідностей склавши відповідності.
іменами.
Знайдіть усі слова Знайдіть серед літер усі слова, перелік
Знайти слова
серед
літер,
що яких розміщено у колонці справа.
розміщені у квадраті. Оцініть якість виконання своєї роботи.

Як підсумок можемо зазначити, що розвиток критичного мислення – це важливий аспект становлення
успішної особистості в інформаційному суспільстві в цілому. Тому, важливо шукати нові шляхи генезису
критичного мислення у здобувачів освіти та упроваджувати вже знайдені, зокрема онлайн-сервіс LearningApps.
ЛІТЕРАТУРА:
1. LearningApps. URL: https://learningapps.org/
2. Vasіutina T. ., Cherednyk L. ., Klymenko O. ., Sokur O. ., Shevchuk A., & Zatserkivna M. (2021). New Trends
and Strategies For the Integration of Information and Communication Technologies in Educational Activities. IJCSNS
International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.9, September 2021.р. 169 – 172
https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.9.23 URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202109/20210923.pdf
3. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи: методичний посібник для
вчителів/автори укладачі: О.І. Пометун, І.М. Сущенко. Київ. 2017. 96с.
4. Я досліджую світ: підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти. (У 2 ч.) Тетяна Гільберг, Світлана
Тарнавська, Ніна Павич. Київ: Генеза, 2021. 160с.
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Кравченко А.М.,
Бібліотекар ДПТНЗ
ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну»
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
На сучасному етапі розвитку, враховуючи надзвичайну динамічність і мобільність ринку праці,
суспільство пред’являє підвищені вимоги до якості підготовки спеціалістів різного профілю та рівня.
Вони повинні мати необхідні знання у своїй професійній галузі та володіти уміннями їх
комплексного застосування, тобто бути професійно-компетентними. Суспільству потрібні спеціалісти,
які здатні мобільно змінювати професію, адаптуватися до будь-яких перетворень, безперервно
розвиватися, навчатися протягом усього життя, долати стереотипи, самостійно приймати рішення і
бути готовими до саморозвитку, самоосвіти та самореалізації [6; с.193-197].
Саме тому професійно-технічна освіта потребує модернізації і має бути спрямована на
вдосконалення навчально-виховного процесу з акцентуванням на розвиток самостійної, ініціативної,
творчої особистості випускників професійно-технічних закладів освіти.
Важливою метою професійно-технічної освіти стає необхідність розробки та впровадження у
практику системи розвитку інформаційної компетентності здобувачів освіти з метою їх самореалізації.
Інформаційна компетентність розглядається як основний компонент інформаційної культури, яка є
частиною загальної культури людини. Методологічні засади розуміння сутності інформаційної культури
висвітлено у працях Г. Воробйова, М. Вохрищевої, А. Гречихіна, Ю. Вобленко, Т. Проценко [4; с.34-38].
Термін «інформаційна культура» з’явився на сторінках преси у 70- 80-х рр. ХХ ст. і активно ввійшов
до наукового обігу у 90-х р. Це поняття завжди розглядалося і досліджувалося за різними аспектами:
психологічним, педагогічним, методологічним, бібліотекознавчим. Хоча воно багатогранне, але всі
аспекти тісно пов’язані між собою [2; с.67-73].
«Інформаційна культура» термін не сталий, тому визначити, який із компонентів цього терміну –
«інформація» чи «культура» є пріоритетним, майже не можливо. У багатьох випадках перевага надається
інформаційній складовій. Тоді як «інформаційна культура» означає комплекс знань, умінь та навичок,
необхідних для виявлення, зібрання, обробки та збереження інформації у традиційному та автоматизованому
режимах. Важливу роль у вихованні майбутніх освічених членів інформаційного суспільства можуть і повинні
відігравати освітньо-виховні заклади, інформаційним центром яких є бібліотека [7; с.209].
Саме бібліотека забезпечує єдність загальнокультурної та професійної освіти впродовж усього життя
людини через інструментарій інформаційної підтримки безперервного освітнього процесу. Сучасна бібліотека
перестала бути пасивним інформаційним посередником, вона перетворилися на одну з найпродуктивніших і
масових систем управління знаннями. Бібліотека надає широкі можливості для звернення до колективної
пам’яті, збираючи і зберігаючи документовану інформацію та знання, бере участь у формуванні
документального потоку і здійснює його аналітико-синтетичну обробку, систематизує і оцінює інформаційні
ресурси. Це створює основу для багатьох сучасних інформаційних і знаннєвих процесів [5; с.288].
Водночас глобалізація усіх сфер суспільної діяльності та техногенна революція у сфері комунікацій
створили умови для трансформації функцій сучасної освітньої бібліотеки орієнтованої не тільки на
збирання інформації, закладеної в документах, а й на розвиток комунікації з користувачами та всім
суспільством, яка сприяє успішній соціалізації користувачів, їх орієнтації в сучасному світі, перетворенню
бібліотеки в інтелектуальний простір міжособистісної та суспільної комунікації [1; с.42-43].
У роботі з користувачами бібліотека пов’язує інформаційну компетентність не тільки з вміннями
використовувати нові інформаційні технології, сучасні технічні засоби та методи для пошуку,
отримання, обробку, подання, передачу інформації, а ще і з вміннями здійснювати аналітико-синтетичну
переробку інформації, вирішувати інформаційно-пошукові завдання, використовувати бібліотеку як
інформаційно-пошукову систему, тобто здійснювати інформаційну діяльність з використанням як нових,
так і традиційних технологій. [3; с.103].
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В рамках реалізації професійно-навчальних програм, бібліотека закладу професійно-технічної освіти
проводить цілеспрямовану роботу по формуванню інформаційної культури і підвищенню інформаційної
компетентності користувачів шляхом лекційних, практичних занять, консультаційної допомоги.
Бібліотека ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну» проводить постійну роботу щодо
формування інформаційних потреб та інформаційної культури користувачів. З цією метою у бібліотеці
відбуваються регулярні екскурсії для першокурсників, під час яких вони знайомляться з фондом
бібліотеки, її технічними засобами й технологічними можливостями; із діяльністю бібліотекаря;
навчаються вести вибір і пошук необхідної інформації; вчаться користуватися довідково-пошуковим
апаратом й окремими його елементами, базами даних.
Процес формування інформаційної культури читачів потребує диференційованого підходу, добору
методик і програм навчання з урахуванням професійної спеціалізації читачів, рівня їх інформаційних
потреб та інформаційної підготовки, наявних навичок володіння комп’ютерною технікою. Тому
організація заходів з інформаційної освіти у бібліотеці освітнього закладу проводиться на трьох рівнях:
- традиційне навчання користуванню бібліотекою, що обмежується наданням інформації про
фізичне розміщення фондів та обладнання;
- бібліографічне, що передбачає навчання методом пошуку інформації та вивчення
бібліографічних джерел;
- навчання читачів користуванню інформацією на новітніх носіях, електронними базами даних із
застосуванням комп’ютерної техніки.
Формування інформаційної культури користувачів проводиться за певною системою, оскільки тільки
системний підхід до організації роботи може дати відчутний ефект. Тому бібліотека професійнотехнічного закладу працює за спеціальною програмою підвищення інформаційної грамотності
користувачів «Інформаційна грамотність – успішна особистість» на базі традиційної бібліотечнобібліографічної культури і комп’ютерних засобів.
Зміст програми не змінюється, а форми і прийоми проведення занять за лежать від теми, рівня
підготовленості користувачів, способу передачі інформації, широти охоплення аудиторії. Захоплююча та
незвична форма проведення занять, оригінальність викладу матеріалу допомагають перетворити
отриману інформацію в знання, а знання – у навички.
Заняття проводяться у лекційно-практичній формі у групах від 5 чоловік і більше. Найбільш
ефективною формою взаємодії бібліотекаря й читача є діалогове спілкування. Обов’язковим і важливим
елементом є практичні заняття, які дозволяють закріпити отримані навички. Здобувачі освіти навчаються
використовувати здобуті знання як у навчальній діяльності, так і оволодінні професійною майстерністю.
Заняття з інформаційної грамотності та роботи в мережі Інтернет проводяться згідно тематичного плану:
- бібліотека як центр інформації: інформаційні потреби, інформаційні ресурси суспільства та
інформаційна культура особистості;
- книга, її структура: елементи книги, довідковий апарат;
- довідкові видання бібліотеки: енциклопедії, довідники, словники.;
- «У світ книги – через комп’ютер»: електронний каталог бібліотеки;
- Інтернет: пошукові системи і сервіси. Інформаційні технології на допомогу освітньому процесу;
- «Поштова скринька»: електронна пошта.
Невід’ємною складовою при проведенні занять є використання консультацій із серії «Інформаційна
компетентність користувача бібліотеки» з урахуванням різнобічних освітніх потреб: «Як працювати з
книгою», «Основні вимоги до структури і оформлення дипломних робіт» і багато інших. Здійснюючи
роботу з формування інформаційної культури користувачів бібліотеки, традиційно проводяться: Дні
інформації, Дні нової книги, Місячника абітурієнта, тощо. Присутнім на заходах обов’язково надаються
консультації з практичними порадами: «Як психологічно налаштуватись на ЗНО», «Як швидко та якісно
підготуватися до іспитів», «Молодіжні конкурси, гранти, освітні програми», «Навчання в Європі:
можливості для українських студентів», та багато інших.
Отже, значення інформаційної культури та інформаційної грамотності в сучасному суспільстві
велике, особливо для молодого покоління. Інформаційна культура дає впевненість у собі, у завтрашньому
дні, відкриває можливість більш успішної самореалізації, розвиває здібності до самоосвіти та комунікації
в сучасному світі, робить молодь відкритою для інформації, підвищує її культурний рівень в цілому.
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ВОКАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ НАРОДНОЇ ТРАДИЦІЇ
Народна традиція співати – давно відома і трохи призабута в сьогоденні. Заняття з вокалу, що
проводяться викладачами в різних закладах освіти та культури, мають на меті розвиток творчих
здібностей учня на обраному пісенному матеріалі. Що співати, як і для чого – це перші питання, на які
мають відповісти педагог та учень. З-поміж різних видів вокальних занять - індивідуальних чи гуртових
та хорових, важливо визначитися зі специфікою манери – академічної, народної чи естрадної.
Метою цієї статті є зосередження уваги саме на народній співочій традиції, яка є предметом наукового
дослідження та складовою процесу вокального навчання учнів чи дорослих – без винятку. Вікові
обмеження в навчанні народного співу є недоречними, оскільки українська пісня може і повинна
виконуватися всіма нами від народження до старості. Такою була народна традиція, яка не втрачає
актуальності та потребує осмислення значущості в повсякденному житті та освітньому процесі.
Згадуючи плеяду видатних імен в сфері музичного мистецтва та педагогіки варто відмітити, що
більшість з них акцентувало увагу на важливості музичного навчання з опорою на національні традиції
та культуру. Так, М. Леонтович, Я. Степовий, С. Людкевичем, В. Верховинець, К. Стеценко у своїй
педагогічній діяльності активно використовували кращі зразки української пісенної культури та вважали
її пріоритетом у методиці навчання музики.
Справді, збереження народної традиції, зокрема, української пісні в її багатожанровості та
високоформуючій змістовності, напряму впливає на майбутній розвиток української етнічної культури.
Тому важливо, щоб музично-естетичне виховання дітей базувалось на фольклорі, а мистецтво народного
співу дедалі ширше знаходило методичне підґрунтя та практичну реалізацію.
Спробуємо обґрунтувати актуальність теми статті на описі вокального заняття зі збереженням
народної традиції. Варто зауважити, що «вокальне заняття» трактується як урок зі співу, що передбачає
індивідуальну роботу викладача з учнем, спрямовану на розвиток правильних вокальних навичок та
вмінь. Будемо мати на увазі навчання саме «народного співу», який трактується як «особливий вид
вокального мистецтва, що ґрунтується на традиції фольклорного виконавства та має такі ознаки:
традиційність; автентичність побутування; індивідуальні та колективні начала; варіативність та
імпровізаційність; взаємозв’язок з народною мовою і діалектом (словесне першоначало); специфічне
звуковидобування («розмовність», «відкритість» звука, нейтральне положення гортані); насичене грудне
резонування; різноманітність типів звучання голосу (горлове, мікстове, фальцетне тощо); особливий
тембровий колорит народного голосу; своєрідна класифікація народних голосів, локально-регіональна
різноманітність мовно-пісенних діалектів, комплекс специфічних народноспівацьких прийомів («з’їзди»,
«під’їзди» до звука, «мелізматичний спів», глісандо, словообрив, редукція, «огласовка» тощо) [3, с.29].
Традиційно урок вокалу розпочинається з розспівки. Розспівки мають своє призначення та мету:
розігріти голосовий апарат, активізувати язик та губи, налаштувати м’язи живота на активну дихальну
роботу тощо. Для формування народної манери співу важливими є вправи на формування грудного
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звучання голосу, на відтворення мікстового звучання та «білого звука», на відпрацювання специфічних
прийомів. До прикладу, вправа на закритий звук «гм» акцентує учня на правильний вдих та фіксацію
дихання, опору звука та віднаходження «грудного» звучання голосу. Вправа на «го-го-гм», що сприяє
відкриттю звука при овальному положенні рота; «го-ге-го-ге-го» - для вирівнювання голосних та
формування грудного тембру; «дай-зай-дай» - на квінтовий мажорний тризвук для розширення діапазону,
звільнення нижньої щелепи, чистоти інтонування тощо.
Варто відмітити, що найкращим вокально-технічним матеріалом для навчання народного співу є вправифрагменти з народних пісень, що дозволяють знайти природне тембральне звучання співацького голосу [5].
Після розспівки на окремих фразах корисно одразу перейти до роботи над творами, щоб вспівати пісню
частинами, а потім з’єднати в єдине ціле і додати художньо-емоційної виразності. Виконання окремих
частин твору передбачає: роботу над диханням, дикцією, мелодичним проведенням фрази, рухливістю
голосу, засвоєння окремо вивчених мотивів, мелізмів та відпрацювання складних моментів і прийомів.
Педагог з вокалу відповідно до природи голосу учня формує навчальний репертуар, серед якого мають бути
твори акапельного характеру та зі супроводом. При виконанні народних пісень акапела важливого значення слід
надавати чистоті інтонації. Розвиваючи музичний слух учнів, необхідно спрямовувати їх на внутрішній
самоконтроль, відчуття тональності, чіткість дикції, ведення мелодії з опорою на тоніку твору, особливо при
нисхідному русі мелодії. Попри те, що народному співу «згладжування регістрів і використання змішаного
звучання не характерне», навчання пісенній традицій має базуватися на професійному підході викладача вокалу
до особливостей народно-академічної виконавської манери [4, с.66]. Це зумовлює пошук нових засобів для
відтворення автентичного фольклору у сценічних інтерпретаційних формах.
Під час вокальних занять формуються не лише практичні вміння та навички традиційного співу, а й
артистизм, що передбачає створення концертної обстановки в класі та власну демонстрацію твору
педагогом з бесідами щодо художньо-інтерпретаційного виконання народної пісні. Імпровізаційне
начало, як характерна особливість народного співу, спрямовує виконавця пісенного фольклору на
відтворення мелізматичного розспіву, власне трактування фермат і темпо-ритмічного малюнку, відчуття
особистого проведення фрази кантиленно чи з «обривом», витримування фермат тощо.
Передати образ твору в народній традиції допоможуть методи «створення асоціацій» та «атмосфери життя
пісні». Вони полягають в тому, щоб усвідомити місце побутування народної пісні та уявити себе в тій природі,
оточенні, в побуті: на відкритому просторі (обрядові, вуличні) чи в приміщенні (колискові, ліричні, весільні
тощо). Доречним є використання різних технічних засобів для вивчення фольклору – аудіозаписів, відео
концертів, фотоілюстрацій виконавців минулих часів, доступ до інтернет-архівів нот та прикладів традиційного
співу. Наприклад, чудовим методичним матеріалом для вивчення народнопісенної традиції Черкащини є
відеофільм «Живі мелодії села», доступний на Youtube та нотна збірка з однойменною назвою [1].
Процес вокального навчання вимагає від кожного – від учня, вчителя, концертмейстера – знань
особливостей традиційного виконавства, глибокого і ретельного вивчення фольклорних зразків, бережливого
ставлення до пісень та виконавської культури рідного народу. Адже, навчаючи мистецтву народного співу, ми
не лише виховуємо голос учня, а, насамперед його душу, покликану любити і берегти національні традиції.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Теоретичні дослідження з питань дистанційного навчання базуються на методологічних працях
С. Архангельського, Ю. Бабанського, С. Гончаренка, М. Махмутова, Є. Полота, В. Сагарди, Л. Виготського,
П. Гальперіна, Г. Костюка, О. Матюшкіна, Н. Тализіної та інших. Значних зусиль до формування системи
дистанційного навчання доклали вчені С. Батишев, О. Кірсанов, Ч. Куписевич, І. Огородніков, О. Пєхота,
Л. Романишина, П. Сікорський, І. Харламов; психологи Б. Ананьєв, Г. Балл, В. Виготський, М. Данилов
та інші, у творчому доробку яких аналізується процес індивідуалізації особистісно орієнтованого навчання [1,2]
Впровадження сучасних інформаційних технологій у повсякденне життя українських громадян стало
каталізатором для розвитку процесів пов’язаних з дистанційним навчанням. Інтернет, як джерело
інформації, давно вже став реальністю, а розвиток телекомунікацій, без яких ця форма навчання
немислима, йде швидкими темпами. Таким чином, одна з умов реалізації дистанційного навчання, а саме
підготовка технічної бази, фактично поступово виконується.
Головним завданням все-таки є наявність і розробка учбово-методичного забезпечення для
самостійної роботи студентів. Електронні носії інформації дозволяють впроваджувати так звані
«електронні лекції». [3] Лекційний матеріал може бути викладений у вигляді тексту, озвучений і
доповнений відеоматеріалами; мова йде про відеолекції, слайди-лекції, якісні комп’ютерні тренінги,
різного роду тести та навчальні програми, додатковий ілюстративний матеріал, а також доступ у
потрібний час до довідкових даних, словникових термінів. Головна перевага даних матеріалів полягає у
тому, що студент зможе самостійно користуватись ними в зручний для себе час. Для дистанційного
навчання особливого значення набуває наявність і найголовне якість електронних підручників, що
повинні бути по всіх дисциплінах навчального плану. Робота з електронним підручником дозволяє
зробити навчальний процес індивідуальним. Кожен студент сам вибирає послідовність вивчення
навчального матеріалу виходячи зі свого інтересу і можливостей.
Але на шляху дистанційної освіти є чимало труднощів. Залишаються невирішеними питання проведення
контролю знань студентів.. При наявності якісних комунікаційних каналів іспити можна проводити за
допомогою двосторонніх відеоконференцій. Але тут виникає проблема – якості зв'язку. На сайтах деяких вузів
працюють системи конференцій, але це скоріше виключення, ніж правило. Інші переваги Інтернету - доступ до
глобальних бібліотек, баз даних найбільших університетів, жива робота з викладачами й іншими слухачами,
здача іспитів у режимі "онлайн", цифрове відео - поки що так і залишаються проблемами. Тому єдиним реально
працюючим інструментом для дистанційного навчання стала електронна пошта.
Дистанційне навчання забезпечує можливість навчатися тоді, коли зручно студенту, у тому темпі, що
він сам обирає (в рамках установлених строків проведення курсів), в тому місці де він перебуває (не має
потреби витрачати час на дорогу до ВНЗ, для здачі поточних, а іноді і підсумкових контролів). Тому до
контингенту потенційних студентів дистанційної форми навчання можна віднести тих, хто часто
перебуває у відрядженнях, військовослужбовців, територіально віддалених слухачів, жінок, що
перебувають у декретній відпустці, людей з фізичними вадами, тих, хто поєднує навчання й роботу,
співробітників, що підвищують свою кваліфікацію. Вивчення досвіду впровадження дистанційної форми
навчання в системи освіти різних країн дозволило виділити основні мотиваційні причини, що спонукають
навчальні заклади до організації системи дистанційного навчання: поліпшення якості навчання; переваги
нових педагогічних технологій; зростаючий попит на нову форму навчання; отримання доходів;
можливість постійної взаємодії викладачів і студентів; необхідність виживання в інформаційному
суспільстві; можливість скорочення витрат на реорганізацію освіти.
Загалом, дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам, що ставляться до інформаційного
суспільства і не забезпечує повноцінного входження України в міжнародний освітній простір. Щоб
система дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України, потрібно, передовсім,
створити глобальну компʼютерну мережу освіти й науки, оскільки саме компʼютер дає змогу отримувати
навчальний матеріал, є водночас і бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним
центром, що робить його одним з учасників реалізації програми безперервної освіти в Україні .
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Отже, значне відставання України від країн зарубіжжя з питань дистанційної освіти, зумовлене
об’єктивними та суб’єктивними причинами, стримує розвиток вітчизняної освіти, уповільнює темпи її
входження в світовий освітній простір як рівноправного партнера.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кремень В.Г. – Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. –
К: Грамота, 2005 – 448с.
2. Сайт Українського центра дистанційного навчання www.distance-learning.com.ua
3. Козлакова Г.О. Використання засобів Ітернет у науково-Педагогічних дослідженнях. Нові
інформаційні технології в навчальних закладах України. – Матеріали Міжнародної конференції пам'яті
проф. І.І. Мархеля. – Одеса, 2005

Марко М.М.,
канд. пед.н.,
Любка Н.І.,
магістрант.
Мукачівський державний університет
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Демократичні перетворення в українському суспільстві пов’язані насамперед з розгортанням
соціокультурних процесів, формуванням принципово нових соціальних відносин, зміною пріоритетів, коли
на перший план виходить не держава чи певна соціальна спільнота, а людина. За цих умов актуалізується
необхідність виховання людини творчої, здатної безперервно самовизначатися не тільки і не стільки за
цілями діяльності, скільки за загальнолюдськими цінностями. Лише така людина спроможна залучатися до
соціальної співтворчості, суттєво впливати на суспільний розвиток, усвідомлено його реалізовувати.
Сьогодні дедалі актуальніше постає питання особистості керівника закладу соціальної сфери та
закладів освіти. Проте у вітчизняних закладах освіти і в системі управління всіх рівнів багато керівників
не володіють уміннями і навичками оперативної адаптації до нових, швидкоплинних умов. Усе це
зумовлює необхідність впровадження в практику нової генерації керівників закладів вищої освіти (ЗВО).
У практиці діяльності навчальних закладів з’явилася потреба в подальшій розробці наукових основ
управлінської діяльності керівників. В умовах реформування освіти в Україні та зростання вимог до
управлінської діяльності керівника закладу вищої освіти виникають реальні протиріччя між потребами
підвищення наукового рівня його діяльності та наявного розвитку досліджень з цієї проблеми.
У роботах О. Ануфрієвої, В. Бондаря, Л. Даниленко, Г. Дмитренка, Г. Єльнікової, О. Зайченко,
І. Зязюна, В. Кременя, В. Маслова, В. Пікельної окреслено системну сутність управлінської діяльності
керівника закладу освіти.
Сучасні науковці розглядають проблеми управлінської діяльності в інформаційному (Л. Калініна,
О. Спірін), компетентнісному (Л. Бірюк, А. Богуш, В. Мельник), професійному (Н. Островерхова,
Л. Савенкова), критеріальному та технологічному (Т. Рогова, М. Сметанський), рефлексивному й
адаптивному (П. Третьяков, Т. Шамова, Є. Ямбург) та інших контекстах.
Якість системи управління загалом так як і якість керованої організації та показників діяльності
залежні від системи методів управління, обраних керівником. За В. Колпаковим визначається
класифікація таких методів управління, як методи управління організацією і управління діяльністю.
Для спільного проведення діяльності з людьми в закладі освіти використовують наступні методи управління:
– організаційно-стабілізуючий: включає організаційне планування проєктів щодо раціональної
діяльності і структури закладу, ознайомлення з обставинами і особливостями роботи, регламентування,
нормування, інструктування;
– організаційно-технологічний: узгодження діяльності, встановлення співпраці з членами колективу;
– організаційно-розпорядницький: включає нормативну документацію;
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– соціально-психологічний: передбачає заохочення, діалог, критику, пропаганду, переконання та ін 3.
Методи управлінської діяльності передбачають виконання завдань з планування, контролю, корекції,
експертної оцінки, аналізу, творчої праці за допомогою мозкової атаки, дискусії, сценарію, ділової гри, а
також самоуправління, саморегуляції та психічного захисту.
На систему методів впливають якісні показники управління та діяльність закладу, а на їх вибір –
рівень професійної компетентності керівника, його досвід та особистісні орієнтації, що складають стиль
його управління. Ці методи не можуть бути оптимальними не в конкретних умовах: при виборі методів
бажано вміти окреслити проблему використовуючи мотивуючий підхід; здійснити моделювання в
системі методів; вміти відокремлювати методи порівнюючи їх ефективність; обрати оптимальний метод
виходячи з часу, ресурсів, можливостей 1.
Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що управління – це цілеспрямована суб’єктнооб’єктна взаємодія для забезпечення стійкого функціонування й розвитку конкретної системи на основі
мети, задач та змісту, що стоять перед нею та реалізуються за допомогою основних управлінських
функцій: планування, організація, контроль, регулювання, аналіз. Якість управління як і якість показників
діяльності залежні від системи методів управління, обраних керівником закладу. Саме такий комплексний
склад і послідовність в управлінні закладом освіти може забезпечити реалізацію мети управління.
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ДО ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID -19
У сучасній системі освіти використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструменту, що
підвищує ефективність навчання, є незаперечним. Інформаційні технології використовуються як для
підтримки традиційної системи освіти, так і для впровадження нової моделі – дистанційного освітнього
процесу. Протягом останніх двох десятиліть дистанційне навчання стало глобальним явищем освітньої та
інформаційної культури, змінивши вигляд освіти у багатьох країнах світу. Розвиток дистанційної освіти
визнано одним з ключових напрямків основних освітніх програм.
Незважаючи на зростаючу кількість вітчизняних (П. Асоянц, В. Бондаренко, В. Бебих, В. Биков,
Г. Китайгородська, С. Кустовський, В. Кухаренко, О. Паньков, Л. Школяр та інші) та зарубіжних
досліджень (T.Barker, M.Hines, S.Hsu, C.White та інші), ця сфера перебуває у стані постійного і
безперервного розвитку і саме тому залишається не до кінця вивченою і актуальною.
Наголосимо, що останні два роки з виникненням і розповсюдження вірусу Covid-19 усі країни
змушені були вжити карантинних заходів, що в тому числі призвели і до закриття на неозначений час усіх
освітніх закладів, таких як школи, вузи, університети, приватні навчальні курси тощо. Виникла негайна
потреба змінити звичайний освітній процес на дистанційний. Але рівень готовності викладачів до повного
переходу на дистанційне навчання та технічні проблеми, пов’язані з цим (відсутність або низька
швидкість Інтернету, низьке забезпечення комп’ютерною базою, недостатня кількість навчальних
матеріалів у мережі тощо) стали нагальною проблемою, яка потребували швидкого і ефективного
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рішення. Це дало поштовх до подальшого розвитку дистанційної системи освіти у світі в цілому та в
Україні зокрема. На державному рівні Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку
дистанційної освіти в Україні регулюють права та обов'язки учасників освітнього процесу [2, 4].
Як зазначають сучасні науковці, дистанційне навчання – це специфічна форма освітнього процесу,
оскільки вона передбачає основну опору на нові інформаційні й комунікаційні технології, мультимедійні
засоби, засоби відеозв'язку, іншу форму взаємодії викладача та здобувача освіти, здобувачів освіти між
собою [3]. Освітні ресурси стають однаково доступними всім незалежно від географічного розташування
споживача. Разом з тим, як будь-яка форма або система навчання, дистанційне навчання має той самий
компонентний склад: цілі, зумовлені соціальним замовленням для всіх форм навчання; зміст.
Хaрaктeрними риcaми дистанційного освітнього процесу, які відрізняють його від традиційного, є
гнyчкicть, мoдyльнicть, пaрaлeльнicть, eкoнoмiчнicть, тeхнoлoгiчнicть, вeликa ayдитoрiя, coцiaльнa
рiвнiсть, iнтeрнaцioнaльнicть, нoвa рoль викладача, пoзитивний вплив на здобувача освіти.
Диcтaнцiйний освітній процес має свою майже 200-річну історію. В.Биков виділяє чотири моделі
дистанційної системи освіти [1]. Перша модель була сформована в XIX столітті й залишалася майже
незмінною до 60-х років XX століття. Її основа – передача знань від викладача до учня. Знання
передавалися за допомогою матеріалів друкованого характеру, радіо чи телевізійних передач. Ця модель
мала завдання звести до мінімуму взаємини учня та педагога, при цьому графік був дуже жорстким.
Друга модель, запропонована у 60-ті роки, створювала перехід до нових методичних принципів
викладання. Тепер разом із друкованими матеріалами, радіо- та телепередачами стали впроваджуватися
аудіо- та відеокасети. Але залишався головний недолік: зв'язок був одностороннім, звичайно, за рідкісним
винятком відбувалися консультації телефоном або поштою, але цього було явно недостатньо.
Третя модель, заснована в 1985 році, почала застосовувати інноваційну методику освіти,
використовуючи новітні технології, наприклад комп'ютера, який відкривав можливості, пов'язані з
компакт-дисками, електронною поштою, дощок оголошень (інтерактивного характеру), відео- та аудіоконференцзв'язку. За такої моделі педагог відповідав насамперед за координацію процесу доставки
інформації здобувачам освіти. Велика кількість освітніх закладів почали використовувати
багатофункціональні сайти, тепер став можливим вже двосторонній зв'язок. Хоча взаємодія відбувалася,
в основному, не синхронно, але це не призводило до проблем.
Четверта модель дистанційного навчання схожа на третю, але доопрацьована за участю комп'ютерних
технологій, що забезпечило високу швидкість передачі інформації та покращило синхронізацію взаємодії
викладача та здобувача освіти. Але все одно існує межа, обумовлена здатністю підключення до мережі та
швидкістю передачі інформації. Однак дистанційний освітній процес з огляду нв вимогу часу постійно
розвивається, і вже найближчим часом очікуються нові моделі.
Диcтaнцiйний освітній процес нaдaє дocтуп дo нeтрaдицiйних джeрeл iнфoрмaцiї, пiдвищyє
eфeктивнicть caмocтiйнoї рoбoти, дaє aбсoлютнo нoвi мoжливocтi для твoрчoгo caмoвирaжeння,
знaхoджeння тa зaкрiплeння рiзних нaвичoк, a виклaдaчaм в свою чергу дoзвoляє рeaлiзoвувaти aбсoлютнo
нoвi фoрми i мeтoди нaвчaння, впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу.
Звернімо увагу на той факт, що одна з головних проблем контролю знань під час дистанційного
освітнього процесу – ідентифікація; у міру переходу до комп'ютерних та мережевих програм контролю знань
все складніше визначати, чи справді здобувач освіти сам правильно відповів на всі запитання чи йому хтось
допомагав. Проблемою може бути й інформаційна перевантаженість: кількість повідомлень, одержуваних
електронною поштою для читання, обмірковування та відповіді на них, може бути надмірною, а швидке
зростання баз даних та сайтів потребує добре розвинених навичок з управління інформацією. Також рівень
розвитку вітчизняних телекомунікаційних технологій відстає від розвинених країн; усе це позначається на
якості послуг, що надаються й іноді може унеможливити сам освітній процес.
Наголосимо, що всі ці проблеми особливо актуальні для України з її величезними територіями та
зосередженням наукових центрів у великих містах. Нині Міністерство освіти України переймається
створенням єдиної освітньої телекомунікаційної мережі.
У даний час розвитку системи дистанційної освіти сприяють як зовнішні, так і внутрішні передумови.
Зовнішні передумови є одним із факторів формування спеціального замовлення, висунутого до
дистанційного освітнього процесу, внутрішні передумови впливають на функціонування системи,
перебудову її роботи на основі використання технологій дистанційного навчання.
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Тaким чинoм, диcтaнцiйний освітній процес має низку переваг над традиційною системою освіти та,
водночас, певні недоліки та особливості використання, які обов’язково необхідно враховувати. З огляду
на нагальну потребу часу в період пандемії COVID-19 дистанційна освіта як сучасна освітня технологія
перебуває y цeнтрi yвaги бaгaтьoх вiтчизняних i зaрyбiжних учeних тa педагогів і потребує подальшого
розвиту та вдосконалення.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИРІШЕННЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Сучасність вимагає від корекційної педагогіки тримати нові виклики. Корекційна педагогіка є
індикатором нестабільності життя в цілому та неблагонадійності радянської спадщини, намагається
врахувати всі важливі показники стану суспільства та знайти актуальні шляхи допомоги кожному, хто в
ній має потребу. І вже зовсім не є новиною, що сучасні заклади освіти мають бути домівкою для всіх
учасників освітнього процесу – і звичайних дітей, і дітей з особливими освітніми потребами, і педагогів,
і, звичайно, батьків. Такі поняття, як «доступність» та «універсальний доступний дизайн» не стосуються
лише дітлашні. Вони дають можливість почувати себе впевнено всім, хто має особливості розвитку та
потребує відповідних умов для здійснення та досягнення певних освітніх задач та цілей [1, с. 112].
Нова українська школа як сучасна освітня модель для здобуття знань покликана формувати особистість
учня з початковим потенціалом і всіма нюансами розвитку в досконалу особистість з валізою знань,
впевненими навичками та умінням їх застосувати. Безумовно, в цьому питанні яскравим показником
гармонійного розвитку виступає чітка гарна мова, що забезпечує якісне спілкування людини. Для багатьох
поняття «мова» – це звичайне явище, просто засіб спілкування [2, с. 9]. На жаль, не всі замислюються про її
якість, ще менше людей розглядає її значення для малюка, починаючого вивчати світ, але ж саме в ній
поєднуються та переплітаються культурна спадщина народу з особистим світоглядом батьків та майбутнім
запитом громадянського суспільства отримати повноцінну, дієздатну, творчу, креативну особистість.
Важливе благо для людини – можливість чути мову як у фізіологічному, так і в функціональному
сенсі, вміти нею користуватись [3, с. 401]. Але, що роботи людям, хто не має такої можливості, внаслідок
фізичних особливостей розвитку, не спроможній використати навичку читання, має ураження зорових
центрів або втратив функцію самостійно відтворювати мовлення?
Такі поняття як «особлива людина», а тим більше «особлива дитина», ще довго будуть засмучувати
багатьох керівників закладів освіти, батьківську спільноту, пересічних громадян, особливо, людей
«поважного віку», тому що вони в своєму житті, під час власного онтогенезу зустрічали тільки
«виключні» способи спілкування з такими особистостями. Виключні – від понять «виключити,
виокремити» із загальних, повсякденних правил людського існування. Так склалось, що в недалекому
минулому держава намагалася об’єднати особливих дітей в «особливі» умови [4, с. 29-30].
Наявним сучасним прикладом такому явищу є спеціальні школи за різним профілем психофізичних
порушень та оновлені їх моделі – навчально-реабілітаційні центри. Сама по собі ідея створення осередків
корекційної педагогіки, а ці заклади є саме джерелами спеціальної освіти, геніальна. Адже в них зберігалась
основна ціль загальної педагогіки як навчання, виховання, соціалізація та розвиток особистості, корисної для
35

суспільства. В сучасних моделях багатопрофільних навчально-реабілітаційних центрів передбачена також
реабілітаційна складова корекційно-розвиткового процесу [5, с. 68]. Такі заклади стають ресурсом для
педагогічної спільноти, яка працює в умовах інклюзії. Крім того значущим фактором в даному питанні є те,
що для ефективності процесу всі педагогічні працівники таких закладів повинні мати спеціальну освіту, яка
передбачає вивчення медичних дисциплін для більш глибокого розуміння порушень анатомічних,
психічних, фізіологічних, неврологічних особливостей дітей. В подібних закладах був створений
спеціальний режим дня, а головне – умови для процесів навчання, виховання, відпочинку та навіть
лікування, якщо того потребує учень. В спеціальних школах – це особливий розклад уроків з довгими
перервами, зменшена норма наповнюваності класів, передбачений виховний супровід під час навчального
процесу, покращений режим харчування тощо. Всі ці «особливі» умови переважно позитивно впливали й
впливатимуть на особистість дитини с труднощами в розвитку, але…
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ЕЛЕМЕНТИ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНИХ ВІЙН
Термін «гібридна війна» був введений американським дослідником М. Маклюеном у ХХ столітті, а
набув популярності вже у цьому тисячолітті після публікації книги працівника збройних сил США Ф.
Хоффмана. Він дав наступне визначення цьому поняттю: «Гібридні війни не є новими, але вони щоразу
різні. Гібридні війни об'єднують у собі летальний характер державних конфліктів із фанатичним та
затяжним запалом нерегулярної війни»[1]. Отже, вони передбачають використання нетрадиційних
методів ведення бойових дій у кількох напрямах. Ці методи спрямовані на те, щоб вплинути на
супротивника, не вступаючи з ним у відкриті бойові дії.
Незважаючи на те, що концепція є досить новою, її обговорення є надзвичайно актуальним у міжнародному
співтоваристві. Факти використання елементів гібридних війн були зафіксовані ще до нашої ери, коли державні
об’єднання використовували чужоземних найманців для ведення бойових дій. Така практика була поширеною
і у часи Середньовіччя. Адже «оренда» військових вважалась економічно вигідною, бо не було потреби
постійного утримання чисельної армії. Згодом почали використовувати ще одну складову гібридних воєн –
економічну. Вона проявлялась у блокуванні торгівлі, друкуванні фальшивих грошових знаків держависупротивника, введенням санкцій. Одним з найбільш жорстоких елементів цього типу війни були ресурсні
блокади, коли перекривався доступ до провіанту, води. З розвитком технологій виник ще один метод впливу –
інформаційний. На сучасному етапі саме він є найбільш ефективним і поширеним. Адже держави формують
цілі інститути для проведення інформаційних кампаній та протидії ворожих дезінформаційних актів.
Яскравими прикладами сучасних гібридних війн з використанням більшості елементів, притаманних
саме даному типу війни, є громадянська війна у Іспанії в 1936-1939 роках, японсько-китайська війна 19371945 рр., криваві події у В’єтнамі 1959-1975 рр., війна між Ізраїлем та угрупуванням Хезболлою у 2006 р.,
агресія Російської Федерації проти України, конфлікт в Нагорному Карабасі. Ці події були поєднанням
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заходів, включаючи дезінформацію, економічні маніпуляції, використання довірених осіб, найманців і
повстанців, дипломатичний тиск і військові дії.
Феномен дезінформації викликає значний інтерес з боку різних дисциплін (медіа та комунікацій,
політології, психології, науково-технічних досліджень). Фейкові новини, сфабрикований і
маніпуляційний вміст, чутки, створення інформаційного шуму, декоративна інформація, інформаційний
безлад, непотрібні новини, пропаганда є складовими дезінформації. Її метою є формування
соціокультурних розривів для створення соціальної напруги, поляризації суспільства, вселяння страху у
населення або підриву його довіри до влади. Під час виборів використовуються фейкові новини та інші
стратегії дезінформації, щоб викликати плутанину та шкоду, включаючи використання міфів, чуток,
забобонів. Дуже часто цивільні особи не усвідомлюють, що інформація, яку вони поширюють, є
недостовірними новинами і сфабрикована з наміром розпалити сумніви та недовіру. Поширення
дезінформації є відносно легким процесом у зв’язку з розвитком технологій. Спроби вплинути на
суспільство починаються з націлювання на існуючі вразливі місця. Деякі джерела неправдивої інформації
можуть навіть не намагатися замаскуватися чи приховатися, оскільки певні громадяни вже схильні
довіряти таким джерелам і охоче поширюють їхні наративи для просування суспільно-політичних ідей,
які вони підтримують. Таким чином, для поширення дезінформації достатньо вимагати лише мати
інформаційні ресурси через які можна здійснювати інформаційний вплив.
Економічні санкції, позики МВФ, іноземна допомога та міжнародні фінанси використовуються як
інструменти впливу на політику уряду цільової держави. Наприклад, США мають великий вплив на
процес призначення кредитів МВФ, а також часто використовують економічні санкції як геополітичний
інструмент впливу. Наприклад, Спільний комплексний план дій США щодо Ірану зумів змусити Іран
підписати ядерну угоду зі США, оскільки економіка Ірану залежала від іноземних покупців нафти і була
пов’язана зі світовою економічною структурою. Навпаки, економічні санкції США не спрацювали проти
Північної Кореї з двох причин: по-перше, тому, що вона не залежала від світу економічно, і, по-друге,
тому, що Китай допоміг Північній Кореї і виступив у ролі компенсатора наслідків.
Соціально-економічні засоби боротьби застосовуються для підриву економічного потенціалу держависуперника шляхом провокування спецслужбами або агентами впливу (вербуються серед політиків,
громадських діячів, журналістів, державних чиновників, релігійних діячів, інших впливових осіб)
внутрішньополітичної напруженості та соціального протесту в його крайній екстремістській формі,
організації і фінансування масштабних страйків, а також шляхом інформаційного впливу на суспільство з
метою зниження довіри до економічних інститутів держави. Серед фінансово-економічних засобів боротьби
можуть бути економічні санкції, ембарго, спричинення банківської кризи та обвал національної валюти,
маніпулювання цінами на значущі для економіки держави-суперника товари (нафта, газ та інше)[2].
Отже, гібридні війни є ефективним і дієвим способом впливу на супротивника. Використання
військової сили перестало бути обов’язковим атрибутом війни. Для проведення агресії достатньо
застосувати економічні методи або провести кампанії з дезінформації і буде відчутний вплив на
політичну, економічну, енергетичну, соціальну, культурну сфери діяльності держави-ворога.
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GENDER IMPACT ON FEMALE POLITICAL LEADERS
A classic analysis of gender and leadership believes that people expect women to be the more communal sex-warm,
supportive, and kind—and men to be the more agentic sex—assertive, dominant, and authoritative. To the surprise
of some observers, these gender stereotypes have not disappeared in the United States as women’s roles have
changed. Representative U.S. public opinion polls show that the expectation that women are the more communal
sex has increased since the mid-20th century, while the expectation that men are the more agentic sex has held
steady. People also ascribe mainly agentic qualities to leaders, with the result that beliefs about leaders are more
similar to beliefs about men than women [1]. Therein lies the cultural incongruity between women and leadership.
Nearly a half century ago, this incongruity appeared in stark terms in Schein’s (1973) “think manager, think
male” experiments. In this research, separate groups of participants rated “men in general,” “women in general,”
or “successful middle managers” on a list of 92 traits. Correlational analyses then showed that the traits ascribed
to managers were more similar to those ascribed to men than women. Schein and other researchers replicated this
provocative experiment many times, sometimes with “successful middle managers” replaced by other leader roles.
A meta-analysis of 40 studies in the Schein paradigm revealed that, over the years, people have gained somewhat
stronger expectations that leaders have communal as well as agentic traits [2]. Nevertheless, the traits ascribed to leaders
have remained predominantly agentic, with the result that leaders continue to be regarded as more like men than women.
This expectation of masculinity holds for political leaders as well as other types of leaders, most especially for high offices
such as the presidency and vice presidency. This analysis suggests continuing prejudice so that women leaders seem less
legitimate than their male counterparts, producing reduced cooperation and influence [3].
Despite this evidence of the cultural masculinity of leader roles, polls have found attitudinal shifts favorable to
women leaders. For example, a frequent Gallup poll question asks, “If you were taking a new job and had your choice
of a boss, would you prefer to work for a man or woman?”. The responses from the first presentation of this question
in 1953 through the most recent poll in 2017 show a dramatic decline in the preference for male over female bosses,
while indifference about the sex of the boss has increased considerably. In the 2017 poll, 55% of respondents
volunteered that they would have no gender preference. Nearly equal percentages favored each sex, with 23%
preferring a man and 21% preferring a woman. Yet, as recently as the 1980s, preference for male over female bosses
was as large as 34 points. Similarly, in other polls, willingness to vote for a well-qualified woman for president has
increased from only 33% in 1937 to 94% in 2019 [4]. However, interpretations of these data should consider that these
two very direct questions—about bosses and presidents—may elicit some social pressure to appear unbiased.
Despite barriers, women are rising into leadership roles in many nations, even at the tops of organizations and
governments. The media give frequent coverage to business leaders such as Sheryl Sandberg, prime ministers such as
Angela Merkel, and heads of international organizations such as Christine Lagarde. Their presence gives the lie to the
glass ceiling metaphor: There is no absolute barrier preventing women from attaining such positions. Moreover, in
the United States, women are now 30% of college and university presidents and 34% of the Senior Executive Service
of the federal government [5]. In nonprofit organizations, women are 45% of chief executive officers. Overall, women
constitute 40% of managers and 28% of chief executives when all organizations are considered.
All in all, women are rising into leadership roles, in politics as in other institutions. Research has shown that,
in general, these women are not clones of male leaders. They typically are more participative and democratic than
men in their approach to leadership. The goals that they pursue tend to place greater emphasis on the public good,
consistent with their more compassionate and egalitarian values. These trends can advantage or disadvantage
female leaders, depending on the political and ideological context. Nevertheless, the fundamental fairness that is
highly valued in democratic societies as well the competence of women who vie for political office and other
leader roles should facilitate women’s increasing participation in leadership.
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КОМУНІКАЦІЯ В МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИНАХ
Термін “комунікація” у широкому тлумаченні означає спілкування. У вузькому розумінні
міжособистісна комунікація є складним процесом, під час якого відбувається не лише обмін інформацією,
а й її формування, отримання, відправлення, уточнення, перероблення та обговорення.
Міжособистісна комунікація розуміється як процес одночасної взаємодії співрозмовників та їх
впливу один на одного. Для неї характерний цілий ряд особливостей, що відрізняють її від інших видів
комунікації. Міжособистісна комунікація може здійснюватися в різних формах, специфіка яких
визначається числом учасників, їх соціальними ролями, комунікативною настановою, особливостями
простору і часу комунікації. [1]
Специфіку міжособистісної комунікації виявляють в таких аспектах:
— наявність спільного комунікативного простору;
— активність учасників комунікації як суб'єктів взаємного інформування;
— під час виголошування думки кожним учасником налагоджується спільна діяльність;
— активність суб'єктів комунікації передбачає не формальний “рух інформації”, а активний обмін нею;
— у процесі комунікації відбувається взаєморозуміння (непорозуміння), яке досягається наявністю
зворотного зв'язку, а також значущістю інформації;
— інформація, яка дійшла до співрозмовника і повернулась назад, організовує партнерів
міжособистісної комунікації в спільне інформаційне поле;
— спільний смисл у міжособистісній комунікації виробляється за умови, що інформація не просто
прийнята, а й осмислена, тобто за наявності процесу спільного осягнення предмета розмови;
— характер обміну інформацією визначається можливістю взаємного впливу партнерів за допомогою
системи знаків;
— ефективність комунікації вимірюється тим, наскільки значущим є взаємний вплив партнерів;
— комунікативний вплив можливий лише за умови, що індивід, який спрямовує інформацію (комунікатор),
та індивід, який її приймає (реципієнт), мають єдину або подібну систему кодифікації і декодифікації;
— комунікація психологічно можлива за умови, що знаки, закріплені за ними значення (відображення
найсуттєвіших та узагальнених сторін предметів і явищ) та смисли (суб'єктивний зміст, якого набуває
слово в конкретному контексті) відомі учасникам комунікативного процесу;
— учасники комунікації повинні ідентично розуміти ситуацію спілкування;
— під час обміну інформацією можуть виникнути комунікативні бар'єри. [2]
Специфіка міжособистісної комунікації виявляється у конкретних ситуаціях комунікативного
процесу. Залежно від спрямованості інформації виокремлюють:
1) Аксіальна комунікація — комунікація, що спрямовує свої сигнали на окремого одержувача інформації
(особу, групу). Особливості її здебільшого використовують у безпосередньому міжособистісному спілкуванні.
2) Ретиальна комунікація — комунікація, адресатами якої є багато реципієнтів.
У комунікативному процесі взаємодіють такі елементи:
1) відправник – особа, яка генерує ідеї або збирає і передає інформацію;
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2) повідомлення – закодована за допомогою символів інформація;
3) канал (засіб) передачі інформації;
4) одержувач – особа, якій призначена інформація і яка її інтерпретує.
Комунікації пов’язані з інформаційним обміном між учасниками спілкування. Під час обміну
інформацією відправник і одержувач долають декілька взаємопов’язаних етапів комунікативного процесу,
завдання яких – створення повідомлення і використання каналу для його передавання у такий спосіб, щоб
обидві сторони однаково зрозуміли вихідну ідею. Основними етапами комунікативного процесу є:
Зародження ідеї. Обмін інформацією розпочинається з формулювання ідеї або відбору інформації.
Відправник визначає, яка ідея (повідомлення) стане предметом інформаційного обміну.
Кодування й вибір каналу інформування. Перш ніж передати інформацію, відправник повинен за
допомогою певних символів закодувати її (кодування перетворює ідею на повідомлення), а також вибрати
канал інформування, здатний передати символи, які використовують для комунікації.
Передавання інформації. Відправник використовує канал (засіб) передавання інформації для доставки
повідомлення (закодованої ідеї або сукупності ідей) одержувачу. Існують дві моделі передавання
інформації: без зворотного зв’язку і зі зворотним зв’язком. [3]
Декодування інформації. Одержувач інформації декодує повідомлення (розшифровує символи
відправника), щоб зрозуміти про що йдеться.
Можна зробити висновок, що комунікація в міжособистісних відносинах є необхідною умовою
діяльності людини. Правильно організована комунікація забезпечує ефективний обмін інформацією, дає
змогу глибше пізнати співрозмовника та спрогнозувати особливості подальшої взаємодії з партнером.
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ЛОКУС КОНТРОЛЮ ТА ЯК ВИЗНАЧИТИ СВІЙ ТИП ЛОКУСУ
Поняття «локус контролю» існує у психології з ХХ століття. Термін ввів американський соціальний
психолог Джуліан Роттер у 1954 році. Це поняття характеризує властивості особистості, які спрямовані,
в першу чергу, на прояв своїх невдач або успіхів, у внутрішніх або лише зовнішніх факторів.
Зовнішній фактор (локус) виявляється тоді, коли особистість приписує виключно зовнішнім
факторам все результати своєї роботи. Якщо ж людина частіше схильна приписувати результати
діяльності лише внутрішнім факторам — в такому випадку, тут виявляється внутрішній контроль.
Приписування результатів діяльності зовнішнім факторам називають екстернальністю. Існує також
протилежний тип — інтернальний, який пов'язаний із внутрішніми факторами.
«Значить не доля!» або «Від долі не втечеш!» — ознака осіб з екстернальним типом. Екстернали
більш агресивні, тривожні, не впевнені у своїх силах і бояться брати на себе відповідальність, прагнучи
відкласти виконання завдань. Постійним їх супутником є думка, що від них нічого не залежить і вони
покірно пливуть за течією.
«Людина – творець своєї долі» — близько до людей з інтернальним типом поведінки. Інтернали
характеризуються врівноваженістю, схильністю до самоаналізу, знанням своїх позитивних та негативних
рис, наполегливим прагненням досягти поставлених цілей. Вони вірять, що здатні впливати на ситуацію
та змінювати її у своїх інтересах.
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У психології існують такі методики вимірювання локусу контролю:
1. Методика дослідження локусу контролю, запропонована Джуліаном Роттером у 1966 році на
основі власної теорії суб'єктивної локалізації контролю.
2. Психодіагностична методика «Тілесний локус контролю» (Розробники: Т.Б. Хомуленко, В.О. Крамченкова,
Д.М. Туркова, Н.П. Лесніченко, Б.С. Миронович.).
Ідеальним варіантом для кожної людини буде рівномірний розвиток як внутрішнього, так і
зовнішнього локусів. Звідси з'являється прагнення змінитись, стати кращим. Зміна локус контролю може
відбуватися тільки під наглядом психотерапевта, який розробить програми, спеціально призначені для
підвищення самооцінки.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Сім'я є найголовнішим і значущим інститутом, роль якого у вихованні та формуванні особистості дитини
неоціненна. Гармонійний розвиток дитини можливий лише тоді, коли батьки виявляють щирий інтерес до
його справ, розуміння до його почуттів та переживань, мрій та бажань. Порушення дитячо-батьківських
взаємин вчителів початкової школи полягають у невідповідності батьківської позиції потребам дитини, які
можуть призвести до дезадаптації, проявів негативізму та агресії, невпевненості, боязливості.
Відмітимо, що особливе місце у дитячо-батьківських взаєминах вчителів початкової школи належить
батьківській компетентності, яка не може сформуватись сама по собі. Вона не є вродженою програмою
або інстинктом, що автоматично запускається після появи дитини на світ. Для досягнення високого рівня
компетентності батькам необхідно прагнути до саморозвитку, вдосконалення власної особистості як
основний інструмент, що впливає на психіку дитини. В цьому їм можуть допомогти спеціально
розроблені корекційно-розвивальні програми [1, с. 54].
Арт-терапія використовується як засіб гармонізації та розвитку дитячо-батьківських взаємин через
художню творчість. Арт-терапія, будучи м'яким гуманним засобом підтримки особистості дитини,
розвиває її здатність до самопізнання, дає можливість відображати стан внутрішнього «Я» дитини на
продуктах його творчості. Через творчість дитина спільно з батьками має можливість зняти напругу,
тривожність, агресивність, набути впевненості в собі та успіху, а також отримати досвід спільного
переживання та зразки поведінки [2, с. 43].
На підставі аналізу наукових публікацій ми припускаємо, що підвищення батьківської компетентності за
допомогою програми групового психологічного консультування на основі арт-терапії сприятиме гармонізації
дитячо-батьківських взаємин. Після проведення програми будуть спостерігатись такі позитивні зміни:
– з боку дітей: підвищення оцінок батьківської компетентності, зниження сприйняття директивності
та ворожості батька, ворожості та автономності матері, поліпшення ставлення дитини до життєвої ситуації,
підвищення рівня тонусу, розкутості, спокою, стійкості емоційного тону; зниження тривоги;
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- з боку батьків: підвищення рівня прийняття дитини, формування прагнення до кооперації з ним,
зниження рівня симбіозу та авторитарної гіперсоціалізації, формування оптимального ставлення до
невдач дитини, зниження виразності таких порушень у виховному стилі, як гіперпротекція, гіпопротекція,
ігнорування потреб підлітка, надмірність вимог (обов'язків), надмірність санкцій, нестійкість стилю
виховання, виховна невпевненість батьків. Крім того, знизиться виразність переваги чоловічих якостей
(особливо у батьків дівчаток) та жіночих якостей (особливо у батьків хлопчиків). Стратегія сімейного
виховання загалом має наблизитись до демократичного типу.
У процесі інтенсивної групової роботи нам вдасться підвищити поінформованість батьків про
закономірності психологічного розвитку дітей, ефективні методи сімейного виховання, поширені
батьківські помилки та їх наслідки, а також реалізувати отримані знання практично, під час різних вправ.
Крім того, ми бажаємо досягти такого важливого результату, як рефреймінг образу дитини у сприйнятті
батьків. Матері та батьки, які братимуть участь у заходах програми, стануть сприймати своїх дітей більш
позитивно, навчаться бачити їхні переваги та потреби, розуміти причини, що стоять за епізодами небажаної
поведінки. Перелічені зміни позначуться і на емоційному стані дітей, який буде значно благополучнішим.
Таким чином, програми групового психологічного консультування із застосуванням арт-терапії, як засобу
гармонізації дитячо-батьківських взаємин, дають: можливість відреагування та прийняття почуттів, досвід спільної
діяльності та співпереживання, навички конструктивного вираження почуттів та вирішення конфліктів.
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ВАРІАНТИ НАДЯГАННЯ КАЙДАНКІВ ЯК СПЕЦЗАСОБІВ
Анотація. Професійна підготовка працівників Національної поліції України – організований та
цілеспрямований процес оволодіння знаннями, уміннями та навичками, які необхідні для успішного виконання
оперативно-службових завдань. Одним з основних завдань органів та підрозділів ОВС є припинення та
попередження правопорушень на вулиці та інших публічних місцях.
Виконуючи службові обов’язки по охороні публічного порядку, працівники Національної поліції часто
опиняються у ситуаціях, коли необхідно застосовувати спеціальні засоби. Рішення про застосування спеціальних
засобів приймає особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку, або керівник конкретної операції.
Поліцейські, які діють індивідуально, приймають рішення щодо застосування спеціальних засобів самостійно.
Володіння технікою і тактикою застосування засобів для обмеження ступеню свободи правопорушника дає
працівникам ОВС впевненість в собі, в своїх діях, психологічну перевагу над затримуваним, а також забезпечує
особисту безпеку у критичній ситуації.
Дана методична розробка має на меті ознайомити читача з різновидами кайданків, їх будовою, технікою та
тактикою застосування, з правовими засадами застосування спеціальних засобів.
У даній роботі автор наводить методику навчання та особливості використання прийомів надягання
кайданків, але не вважає, що не існує інших, не менш ефективних прийомів. При підготовці до навчального
заняття, на етапі удосконалення, кожен викладач, спираючись на власний досвід, має можливість добирати
прийоми, опис яких тут не наведено.
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Abstract. Professional training of employees of the National Police of Ukraine is an organized and purposeful process of
mastering the knowledge, skills and abilities necessary for the successful performance of operational and service tasks. One of the main
tasks of law enforcement agencies is to stop and prevent offenses on the street and in other public places.
In the course of their public order duties, National Police officers often find themselves in situations where special means are
required. The decision to use special means is made by the person responsible for maintaining public order or the head of a
particular operation. Police officers, acting individually, decide on the use of special means on their own.
Possession of techniques and tactics of using means to restrict the degree of freedom of the offender gives police officers
confidence in their actions, psychological advantage over the detainee, as well as provides personal safety in a critical situation.
This methodological development aims to acquaint the reader with the types of handcuffs, their structure, technique
and tactics of application, with the legal basis for the use of special tools.
In this paper, the author provides teaching methods and features of the use of handcuffs, but does not believe that
there are no other, no less effective techniques. In preparation for the lesson, at the stage of improvement, each teacher,
based on their own experience, has the opportunity to choose techniques that are not described here.

Викладення основного матеріалу. Кайданки (пластмасові разової дії та браслети ручні сталеві (БР-С) –
спеціальний засіб, який призначений для обмеження ступеня свободи затримуваного, та застосовується для
його затримання та подальшого конвоювання. Особам, які підозрюються у вчиненні тяжких злочинів проти
життя та здоров’я людей, раніше засуджених за такі злочини, а також особам, які поводять себе агресивно,
кайданки необхідно надягати тільки ззаду. В усіх інших випадках кайданки надягаються спереду.
Кайданки пластикові разової дії являють собою гнучкий пластиковий пасок довжиною 0.5 метра,
шириною 0.005 метра та товщиною 0.001метра. Працюють за типом «зашморгу». Складаються зі стрічки,
по всій довжині якої розташовані регулюючі зубці, та фіксуючих пристроїв з фіксуючими зубцями.
Регулюючі та фіксуючі зубці розташовані по відношенню до полотна стрічки під кутом 45 градусів. У
разі застосування фіксуючий зубець попадає між регулюючими зубцями і «замикає» кайданки. Так як після
застосування кайданки неможливо відімкнути, їх розрізають гострим предметом (ножем, ножицями тощо).
Браслети ручні сталеві (БР-С) являють собою пристрій, який складається з двох кілець та
з’єднувального ланцюжка. У свою чергу кожне кільце браслетів складається з двох напівкілець, одне з
яких рухоме та має регулюючі зубці, а друге статичне, до якого кріпиться з’єднувальний ланцюжок.
Статичне напівкільце має також фіксуючий пристрій з замком, фіксатором та отвором для ключа. Ключ,
окрім зуба для відмикання, має внутрішній отвір, в який входить вісь, запресована в статичне напівкільце.
Тому вісь захищає кайданки від відмикання сторонніми предметами. БР-С витримують розривне
зусилля до 200 кг. Використовують також кайданки на жорсткій зчіпці та кайданки для етапування
засуджений особливо небезпечних злочинців.
Надягання кайданків здійснюється натисканням ребра їх рухомого напівкільця на кінцівку
затримуваного, розміщуючи його у найвищій частині зап’ястка. При цьому, натискання необхідно
проводити збоку променевої або ліктьової кістки таким чином, щоб овал, який утворюють напівкільця,
збігався з овалом зап’ястка. Це полегшить замикання кайданків та зменшить можливість травмування
кінцівки затримуваного. Точка прикладення сили повинна розташовуватись приблизно на 1/3 від осі оберту.
Больовий контроль здійснюється шляхом обертання браслета та тиску його ребрами на зап’ясток.
Будь-яке затримання, а тим паче, з використанням кайданків, доцільно проводити тоді, коли кількість
поліцейських, що найменше, вдвоє перевищує кількість правопорушників, від чого залежить особиста безпека
працівників ОВС та безпека оточуючих. В такому випадку один із співробітників контролює можливу
несанкціоновану поведінку затримуваного під загрозою вогнепальної зброї, больового чи задушливого прийому, а
другий безперешкодно займається надяганням кайданків. Але існують ситуації, коли поліцейський знаходиться
сам-на-сам із злочинцем і крім навичок володіння прийомами силового впливу та кайданків іншої зброї та
спеціальних засобів при собі не має. Тому крім навичок рукопашного бою кожен працівник Національної поліції
повинен володіти технікою надягання кайданків, вміти використовувати їх як ударне, та метальне знаряддя.
Для чіткого, без затримки надягання кайданків необхідно ретельно відпрацювати правильний
“жорсткий” хват.
При правильному хваті, ланцюг, що з’єднує браслети – міцно затиснутий у кулаці. Рухливі напівкільця
браслетів спрямовані від себе в одному напрямку. При такому хваті браслети разом з рукою утворюють
єдине ціле та повністю виключають можливість самотравмування при фізичному опорі правопорушника.
Необхідно пам’ятати, що найбезпечніше здійснювати затримання та надягання кайданків, коли
затримуваний знаходиться у невигідному для себе положенні і не може чинити опір працівнику ОВС.
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Тому після застосування прийому фізичного впливу буде доцільним привести затримуваного у
положення “лежачи на землі обличчям вниз”, одночасно контролюючи його дії за допомогою больового
впливу. Надягання кайданків необхідно починати зі скованої кінцівки правопорушника не послаблюючи
на неї больового впливу, та подаючи усні команди. У разі ігнорування правопорушником усної команди –
посилити больовий вплив на кінцівку і примусити його дану команду виконати.
У даному розділі методичної розробки наведено декілька варіантів надягання кайданків після
застосування заходів фізичного впливу, але це не означає, що не існує інших, не менш ефективних варіантів.
Варіант 1: За допомогою прийомів затримання (важіль руки усередину, важіль руки назовні, загин
руки за спину чи іншого больового прийому) покласти правопорушника на землю обличчям вниз. Не
послаблюючи больового впливу на руку, одним коліном заблокувати спину, а другим голову
правопорушника, примусивши його витягнути вільну руку в сторону долонею догори. Зігнувши
захоплену руку правопорушника у ліктьовому суглобі, зафіксувати його лікоть в упорі в області своєї
лобкової кістки не послаблюючи больового впливу на кисть, дотискуючи її одним із способів. Для
надягання кайданків на заблоковану таким чином руку, необхідно, вільною рукою дістати кайданки,
звільнити зап’ясток затримуваного від одягу та надягнути один браслет. За допомогою усної команди та
больового впливу на сковану кінцівку, примусити противника завести за спину іншу руку, захопити
зворотнім хватом її великий палець, та надягнути другий браслет.
Варіант 2: За допомогою прийомів затримання покласти правопорушника на землю обличчям вниз та
виконати загин руки за спину. Заблокувавши кисть противника однойменною рукою а його лікоть
різнойменною, не послаблюючи больового контролю, заблокувати його голову та плече своїми ногами.
Продовжуючи здійснення больового контролю на кінцівку затримуваного однією рукою та
продовжуючи блокувати його плече вільною рукою, дістати кайданки, звільнити зап’ясток заблокованої
кінцівки від одягу та надягти один браслет. За допомогою усної команди та больового впливу на сковану
кінцівку, примусити противника завести за спину іншу руку, на яку надягнути другий браслет.
Варіант 3: За допомогою кидка із захопленням двох ніг правопорушника при підході ззаду кинути
його на землю обличчям вниз, виконати больовий прийом на його ногу. За допомогою усної команди та
посилення больового впливу, примусити противника завести за спину однойменну руку та захопити
зворотнім хватом великий палець цієї руки для здійснення больового контролю.
Вільною рукою звільнити руку затримуваного від одежі, дістати кайданки і надягти один браслет.
Посилюючи больовий вплив на сковану руку за допомогою замкненого на ній браслета та подаючи усні
команди, примусити затримуваного завести за спину іншу руку і надягти на неї другий браслет.
Варіант 4: За допомогою кидка із захопленням двох ніг правопорушника при підході спереду кинути
його на землю. Виконавши ущемлення ахіллового сухожилля передпліччям, припинити опір,
перевернути його в положення “на животі”, та заблокувати ногу ущемленням литкового м’язу. За
допомогою усної команди та посилення больового впливу, примусити противника завести за спину
однойменну руку та захопити зворотнім хватом великий палець цієї руки для здійснення больового
контролю, після чого надягнути кайданки як у попередньому варіанті.
Після того як кінцівки правопорушника сковані, для особистої безпеки та безпеки оточуючих,
необхідно провести його огляд на наявність у нього заборонених предметів, та супроводити його до
машини, поліцейського відділку тощо. За допомогою спеціальних команд та больового впливу на
кінцівку, перевернути правопорушника на бік, змусити підібрати коліна до грудей та стати на коліна.
Здійснюючи різнойменною рукою больовий вплив на великий палець його руки або кисть, а іншою
контролюючи його дальнє від себе плече, підштовхнути уперед і примусити встати.
Висновки. Конвоювати правопорушника слід не припиняючи больового впливу на великий палець
його руки, кисть, лікоть. При цьому конвоювання можна здійснювати як звичайним способом, так і
спиною вперед. Для особистої безпеки під час конвоювання розташовуватись необхідно збоку від
правопорушника, одночасно контролюючи різнойменною рукою його дальнє від себе плече або голову.
Забороняється під час конвоювання тримати правопорушника за з’єднувальний ланцюжок браслетів,
тому що такий спосіб утримання може призвести до травмування своїх пальців.

44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів
внутрішніх справ: навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. К.: Національна академія
внутрішніх справ України, 2003. 338 с.
2. Дідковський В.А. Техніка і тактика застосування спеціального засобу БР-С та підручних засобів
при силовому затриманні правопорушника: Метод. рек. – Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 30 с.
3. Дідковський В. А., Бондаренко В. В., Кузенков О. В. Фізична підготовка працівників Національної
поліції України [Текст]: навч. посіб. / В. А. Дідковський, В. В. Бондаренко, О. В.Кузенков. – Київ: Нац. акад.
внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П. 2019. – 98 с.
4. Дідковський В. А., Бондаренко В. В., Кузенков О. В. Фізична підготовка працівників Національної
поліції України [Текст]: навч. посіб. / В. А. Дідковський, В. В. Бондаренко, О. В.Кузенков. – Київ: Нац. акад.
внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П. 2019. – 98 с.
5. Дідковський В. А., Кузенков О. В. Силове затримання неозброєного правопорушника: навч.
посіб. – К.: УкрДГРІ, 2014. 104 с.

Журавель А.А.,
викладач кафедри фізичної підготовки,
Трофимченко М.В.,
здобувач освітнього ступеня «бакалавр».
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ТІЛЕСНЕ НАВЧАННЯ І ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У КОНЦЕПТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Анотація. У статті представлено особливості застосування сучасних технологій у підготовці плавців
та їх вплив на зростання спортивних досягнень. Ключові слова: загальна фізична підготовка, спеціальна
фізична підготовка, плавці, спортсмени, дослідження. Не дивлячись на це організаційна структура нашого
спорту сьогодні все ще влаштована так, що впродовж багатьох років вона буквально відторгає передові
технології підготовки плавців. В умовах, що склалися, багатьом тренерам набагато легше ігнорувати так
звані високі технології підготовки, чим упроваджувати їх в життя. На практиці виявляється, що існування
і благополуччя організаційно-адміністративного керівництва системою спорту вищих досягнень ні в
якому ступені не залежить від того, чи упроваджує воно передові інтенсивні технології в підготовку
плавців чи ні. Практично сьогодні, як і було раніше, тренери поставлені в такі умови, що їм набагато
простіше використовувати відсталі, так звані, екстенсивні витратні технології підготовки
висококваліфікованих плавців, при яких результат процесу лінійно (безпосередньо) залежить тільки від
загальної суми коштів, що витрачаються на нього. На таких витратних технологіях і раніше працювала
вся наша економіка, наша промисловість, яка споживала величезні не сумірні з іншими країнами ресурси
і якимсь чином забезпечувала стерпний (але все ж таки недостатньо високий) результат. На таких
принципах, мабуть, за інерцією вона рухається і зараз. Те саме, по тій же інерції відбувається і в спорті.
Провали ж в найбільших міжнародних змаганнях при такому положенні простіше виправдовувати
недоліком матеріальних засобів, що витрачаються державою на такий спосіб підготовки.
Ключові слова: загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, плавці, спортсмени, дослідження
Abstract. Professional training of employees of the National Police of Ukraine is an organized and purposeful
process of mastering the knowledge, skills and abilities necessary for the successful performance of operational
and service tasks. One of the main tasks of law enforcement agencies is to stop and prevent offenses on the street
and in other public places.
In the course of their public order duties, National Police officers often find themselves in situations where
special means are required. The decision to use special means is made by the person responsible for maintaining
public order or the head of a particular operation. Police officers, acting individually, decide on the use of special
means on their own.
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Possession of techniques and tactics of using means to restrict the degree of freedom of the offender gives
police officers confidence in their actions, psychological advantage over the detainee, as well as provides personal
safety in a critical situation.
This methodological development aims to acquaint the reader with the types of handcuffs, their structure,
technique and tactics of application, with the legal basis for the use of special tools.
In this paper, the author provides teaching methods and features of the use of handcuffs, but does not believe
that there are no other, no less effective techniques. In preparation for the lesson, at the stage of improvement, each
teacher, based on their own experience, has the opportunity to choose techniques that are not described here.
Keywords: General physical training, special physical training, swimmers, athletes, research
Основний виклад матеріалу. Останнім часом у фізкультурно-спортивній науці активно формується
гуманітарний напрям, де соціологічні, психологічні, педагогічні, історичні, управлінські вчення вимагають
узагальненого концептуального визначення спорту, фізичної культури і фізичного виховання в континуумі
їх суспільноісторичної значущості як соціокультурного феномену [1]. Спеціальна фізкультурно-спортивна
підготовка військовослужбовця, у першу чергу передбачає формування світоглядної мотивації його дій у
складних, напружених і неординарних ситуаціях, особливо таких як воєнні дії, патрулювання, а також у
процесі застосування заходів, що є запобіжниками непередбачуваних соціальних конфліктів.
В сучасних умовах спорт і фізичну культуру відносять до важливих сфер суспільної життєдіяльності
людини, що у взаємодії з іншими формує специфічну сферу буття людини в життєвому просторі й часі, а
саме: «фізкультурно-спортивну реальність», «світ спорту». Основними культурологічними його
іпостасями є наука, мистецтво, мораль, політика та інші форми самоусвідомлення людини у світі.
Зокрема, у філософському відношенні сутнісні риси спорту та його соціально-цільове призначення
розглядається уже не як «розвага», «відволікання», «полювання на дичину», що було характерно для
англійського терміну «insport», а як фізкультурноспортивна діяльність з певним цілепокладанням,
створюючи систему цінностей та ідеалів, що в цілому становить фізкультурно-спортивний світогляд.
Наразі у вітчизняному теоретичному просторі поняття «спорт» розглядається структурним
елементом поняття «фізична культура», як еталонний її вид. Дискусії, що тривалий час відбувалися
навкол взаємозв’язку цих понять, не враховували філософського розуміння відмінностей матеріальної і
духовної практики, а протиставляли спортивну культуру і фізичну культуру чи індетифікували їх. В той
час вони завжди позначали, культивували і маніфестували загальні тілесні практики людства [2]. При
цьому, кожного разу у різні історичні епохи фізична культура, включаючи і змагальну діяльність, під якою
розуміється спорт, мали певну соціальну роль.
Крім того, з точки зору світоглядних установок, у контексті спеціальної фізкультурно-спортивної
військової підготовки необхідно наголосити два важливих компоненти, а саме: 1) її людиноцентричність,
де передбачається цілісне сприйняття природних, біофізіологічних властивостей організму людини у
поєднанні з його соціально-психологічними емоційномотиваційними потягами; 2) її соціоцентричність, у
контексті якого розмежовуються понять «тілесне навчання» і «фізичне виховання». Якщо у першому
випадку акцентується формування навичок володіння військовослужбовцем своїм тілом, виконання
особливих тілесних вправ, дій, комплексів, то у другому – основна увага приділяється потребам держави
у підготовці її громадян здатних до забезпечення її політико-економічний потреб, тобто, тут формується
цілеспрямованість тіла для виконання тих чи інших завдань, що мають соціальний зміст: захист мирного
населення, знищення ворога, групова єдність дій, бойовий дух тощо.
Наведені в постановці проблеми міркування були необхідні з точки зору формування сучасної
спортософії, як вчення про культуру тілесності, про те, в який спосіб тіло культивується, пропагується,
оздоблюється різнобічними вимірами у соціальних параметрах його буття. По-іншому: названі проблеми
фахівцям необхідно розглядати в соціогуманітарному дискурсі, а не обмежуватися лише вивченням
досконалості фізичних вправ і на цій основі складати загальну теорію фізичної культури. Історично в
західноєвропейському стилі мислення навчання і виховання розглядались переважно або відокремлено,
або синонімічно, що суперечить єдиному розумінню культурноісторичного процесу.
У термінах «тілесного навчання» і «фізичного виховання» − закладений не ідентичний смисл.
Тілесному навчанню приділяє увагу експериментальна наука, а фізичному вихованню – педагогічна
теорія. Тілесну силу фізично не вихована людина (якою є не інтеорізована тілесність) може застосувати в
будьяких цілях, а тому виникає соціальна потреба у цілісному осмисленні досягнень фізкультурно46

спортивної науки і філософії тілесності у системі сучасної культурологічної вітчизняної традиції і, так
званих, європейських цінностей.
Не вдаючись до культурно-педагогічних екскурсів, зосередимо увагу на тому, що на Заході про
фізичне виховання мова ніколи не йшла, а все цілісно включало у весь процес тілесного навчання.
Оскільки філософським підґрунтям світоглядної парадигми виступав раціоналізм, тривалий час аж до
«христових походів» проти арабів, європейцям були мало відомі традиції античної філософської Пайдеї,
де тіло розглядалось в кращому разі в гармонії з душею.
Світ видавався тілесним, а людина його частиною. Будь-яке навчання у гімназіях (термін походить
від грец. gymnastike, oт gуmnazo – рос «упражняю», укр. «вправляю», треную) започатковувалось
тілесними вправами. Тілесні вправи у греків не розглядались як самоціль у розвитку фізичної мускульної
сили, що пізніше стало основним завданням войовничих римлян, а використовувалось як шлях
випробування і гартування внутрішнього світу людини. Термін «тілесне навчання» культивувався у
педагогічній культурі різних народів до початку XX ст., хоча зазнав численних смислових відтінків.
Висновок. Отже, термін «фізичне виховання» вперше ввів в кінці XIX ст. у систему наукової
педагогіки М. Новіков, що відповідало витокам синкретичної Ведичної культури. Тілесна спритність
яскраво демонструвала духовну енергетику людини як частини всесвітнього космічного устрою, а тому
процес становлення людини як homosapiens відбувається завдяки homoludens («людини, що грається»).
Фізичне виховання в контексті виявлення сутнісних рис людини (антропогенезу) розкривало її
душетілесність у майстерній витівці богів, чи тілодушевність у забаганках мудрої природи.
У формуванні суспільної самосвідомості військових важливо формування розуміння тілесного
навчання як засобу успішного виконання бойових завдань, витривалості організму у складних життєвих
ситуаціях, збереження фізичної і емоційної рівноваги, що трансформується у фізичне виховання.
Фізкультурноспортивні тілесні вправи у військовослужбовців завжди цілеспрямовані, що характеризує їх
соціальну доцільність і значущість.
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«СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ»
Постановка проблеми. Готовність до професійної діяльності майбутніх працівників поліції залежить
від рівня їх специфічних компетентностей, які вони отримали за період навчання у закладах вищої освіти
міністерства внутрішніх справ (ЗВО МВС).
Специфіка сучасної правоохоронної діяльності вимагає від майбутніх поліцейських не тільки
ґрунтовних юридичних знань, а й розвиненої на належному рівні психофізичної підготовки. Саме це є
одним із визначальних факторів від яких залежить ефективність виконання професійних функцій [1 c.7].
Поліцейський, задіяний для виконання службових та професійних обов’язків, повинен психологічно
та фізично бути готовий до несподіваного, нестандартного розвитку ситуацій. Важливим є впевненість в
собі, у своїх знаннях, уміннях, навиках та можливостях. Найважче вступати в “схватку зі злочинністю”
молодим поліцейським, які нещодавно закінчили навчання у спеціалізованих закладах. Бо на відмінну від
діючих поліцейських у них не має практичного досвіду затримання правопорушника та не достатня для
цього психофізична підготовка. Якісно та вдало виконувати професійні обов’язки можуть поліцейські, які
володіють сукупністю необхідних компетентностей.
Н.В. Лигун [2] стверджує, що подальше удосконалення системи професійної підготовки працівників
МВС, відповідно до нових вимог і сучасних методів навчання, вимагає застосування сучасних технологій
тренінгу психологічних якостей та посилення професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх
поліцейських в процесі навчання[2 c.51].
Забезпечення процесу формування умінь поліцейських що виконують службові обов’язки,
розв’язують ситуаційні завдання можуть бути ефективним при використанні інтерактивних методів
навчання. Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має
передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен слухач відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність]. Інтерактивне навчання передбачає спів навчання,
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учасники є рівнозначними суб’єктами
навчання, розуміють, що вони роблять, реагують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.
Викладач виступає як організатор процесу навчання під час інтерактивного навчання, він накладає на себе
роль консультанта, який ніколи не “замикає” навчальний процес на собі. Взаємозв’язки між слухачами,
їхня взаємодія і співпраця є головними у процесі навчання. Тільки взаємними зусиллями слухачі можуть
досягнути, хороших результатів у навчанні.
Фізична підготовка – це педагогічний процес, спрямований на виховання фізичних якостей і розвиток
функціональних резервів, що створюють сприятливі умови для забезпечення життєдіяльності людини.
Поняттям “фізична підготовка” користуються тоді, коли необхідно підкреслити прикладну спрямованість
фізичного виховання стосовно трудової, військової, спортивної та інших видів діяльності. Цей вид
підготовки є одним з пріоритетних напрямків підготовки майбутніх поліцейських до виконання
професійної діяльності[3 c.42].
Курсантам ЗВО МВС України під час їх навчання викладаються такі дисципліни як “фізична
підготовка” та “спеціальна фізична підготовка”. Дані дисципліни реалізуються протягом всього періоду
навчання. Навчальна програма по цим дисциплінам включає в себе такі розділи як: теоретична та
методична підготовка, загальна фізична підготовка та тактика самозахисту й особиста безпека.
Курсанти повинні оволодіти прийомами боротьби та рукопашного бою, кидками та прийомами
боротьби лежачи, больовими та задушливими прийомами, способами звільнення від захоплень та хватів,
захисні і атакуючі дії за допомогою спецзасобів, повинні адекватно розуміти коли, як і де використовувати
дані прийоми в оперативно-службовій діяльності. Окрім цього, на базі ЗВО МВС України у вільний від
служби та навчання час проводиться секційна спортивна робота. Через високу небезпеку роботи
поліцейського та з урахуванням специфіки діяльності підрозділів Національної поліції, заняття з фізичної
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підготовки у ЗВО МВС проводяться відповідно до навчально-методичної та матеріально технічної бази,
яка у більшості навчальних закладів перебуває на етапі модернізації[4 с. 98].
Отже, для формування та удосконалення фізичних і спортивних навиків у курсантів викладачі
обирають найбільш ефективні та необхідні засоби, методи і форми навчання. Загалом фізична підготовка
організовується та проводиться у формі навчальних занять, ранкової фізичної зарядки, спортивномасової
роботи й має оздоровчу, виховну та прикладну спрямованість. Але також для удосконалення рівня
підготовленості майбутніх поліцейських створюють експериментальні програми фізичної підготовки.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ
1. Бандурка ОМ. Юридична деонтологія. Харків : НУВС, 2002. 336 с.
2. 2. Євдокімова ОО. Професійна підготовка правоохоронців у контексті системного підходу.
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2017.
3. Лигун НВ. Професійно-психологічна підготовка працівнків внутрішніх справ: основи та шляхи
оптмізації. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013.
4. Мартишко АЮ, Рябуха ОС. Особливості формування теоретичних і методичних знань із фізичної
підготовки поліцейських. Юридична психологія. 2016.

Щерба В.В.,
студент Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У
СПОРТСМЕНІВ-ПОЧАТКІВЦІВ У ПАУЕРЛІФТИНГУ
Зустрічаються спортсмени та спортсмени-початківці, які вважають, що пауерліфтинг не потребує
особливих технічних навичок. Три силові вправи здаються нескладними, і при присутності певної силової
підготовки можна демонструвати значні результати. Однак, як і в будь-якому іншому виді спорту, в
пауерліфтингу є безліч особливостей та чинників, які є обов’язковими для отримання будь-яких
результатів. Насамперед це загальні основи техніки, а також індивідуально підібрані техніка та методика
тренувань, що враховують вік, анатомічні, біомеханічні, психологічні особливості спортсмена, його
фізичну підготовку. Отже, детальніше розглянемо методику розвитку силових здібностей окремо при
виконанні станової тяги, присдіння та жим лежачи на горизонтальній лавці.
Якщо говорити про особливості методики розвитку силових здібностей у становій тязі, то відзначимо,
що станова тяга в пауерліфтингу виконується у двох варіантах – класична тяга (з середньою або вузькою
постановкою ніг) і тяга «сумо» (з широкою постановкою ніг) [1].
У пауерліфтингу розвиток сили м’язів спини також дуже впливає на техніку виконання, та й власне
на сам результат у такій вправі як присідання, яке також є змагальним [2]. Варто відзначити, що
найзручнішим хватом рук для виконання цієї вправи є «змішаний» («різнохват»). При використанні
великих пальців рук спрямовані в один бік. Цей хват запобігає вислизанню снаряда з рук, проте він сприяє
створенню моменту, що крутить, на хребетний стовп, тому його найчастіше використовують професійні
спортсмени, які намагаються підняти максимальну вагу. Серед початківців та любителів найбільш
популярний «прямий хват», що забезпечує максимальне навантаження на передпліччя спортсмена [3].
При більш вузькому хваті скорочення амплітуди руху у становій тязі значно полегшує виконання вправи.
На нашу думку, варіант 1 найбільш прийнятний для спортсменів з високим зростом, а також для
атлетів, у яких недостатньо добре розвинені м’язи поперекового відділу спини. У міру тренованості та
підвищення силових можливостей м’язів ніг та поперекового відділу спини можливе поступове
збільшення ширини хвату та перехід до виконання класичної станової тяги, згідно з варіантом 2.
Методика розвитку силових здібностей у присіданні зі штангою характеризується певним набором
методів навантаження. При розвитку силових здібностей у присіданні зі штангою найчастіше
використовуються: метод змінно-асиметричного навантаження; метод розвитку «вибухової» сили.
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Метод змінно-асиметричного навантаження. Кожною ногою по черзі виконуються присідання з
однаковою кількістю підходів та повторень, з інтервалом відпочинку 1–2 хв на кожну ногу в одному підході
без зовнішніх обтяжень. Дана поперемінно-асиметрична робота в присіданнях, виконується в тому випадку,
коли спортсмен-початківець може присісти без обтяження мінімум 30 разів в одному підході на двох ногах.
Присідання виконуються на плінтах, встановлених біля додаткової опори. Присідання виконуються на одній
нозі із середньою швидкістю, при необхідності спортсмен допомагає рукою.
Кількість повторень залежить рівня фізичної підготовки. При досить повному освоєнні цієї вправи
вона повинна виконуватися без допомоги рук, що також вплине на розвиток координаційних здібностей.
При освоєнні від 3 до 6 підходів, по 5–8 повторень подальше збільшення кількості підходів та повторень
є неефективним. Подальше підвищення навантажень відбувається за рахунок застосування додаткових
зовнішніх обтяжень та збільшення швидкості виконання вправи. При виконанні присідань на двох ногах
процес втоми значною мірою охоплює симетричні м’язові групи стегна обох ніг та поперекового відділу
спини, внаслідок чого для відновлення опорно-рухового апарату потрібен тривалий час, а при змінно –
асиметричній роботі м’язів. однієї ноги, втома, що розвинулося при роботі однієї з них, достатньо
знижується, якщо під час відпочинку включається в роботу симетрична кінцівка. З акцентом на розгинач
стегна (квадрицепси) зазначений метод застосовується у вправі випади на тренажері «Сміта».
Метод розвитку «вибухової» сили. Поряд із власне – силовою тренувальною роботою включається до
тренувальної методики робота з розвитку «вибухової» сили. Дослідження показали, що розвиток
«вибухової» сили відбувається в прискореному режимі, якщо присідання виконуються без додаткового
вагового навантаження (з вагою власного тіла), оскільки відсутність тиску штанги на опорно-руховий апарат
дає змогу значно підвищити швидкість виконання вправи. Присідання виконуються у темпі 50–60 разів
повторень за хвилину. Тренувальне навантаження в присіданнях з різною швидкістю виконання та з різними
силовими навантаженнями дає можливість прискорити зростання не тільки швидкісно-силових, а й власне
силових якостей необхідних у пауерліфтингу. Крім того, метод значно розвиває силову витривалість.
На даний момент у пауерліфтингу існує два технічні варіанти присідань зі штангою на плечах [4]:
а) штанга знаходиться низько на спині, тобто лежить на трапецієподібних м’язах, забезпечується кут
нахилу спини і відведення таза під час руху тіла вниз, кут між стегном і гомілкою менше ніж у варіанті (б).
б) штанга знаходиться високо на спині, тобто лежить на плечах, при цьому практично відсутній нахил
спини вперед, кут між стегном і гомілкою близький до прямого (90 градусів).
Варіант (а) застосовується лише у пауерліфтингу. Варіант (б), застосовується для розвитку силових
здібностей ніг у пауерліфтингу, у важкій атлетиці та бодібілдингу.
Спортсмени, у яких добре розвинені м’язи поперекового відділу спини та мають невисокий зріст
можуть виконувати присідання варіанта (а) без обмежень.
З погляду біомеханіки, на нашу думку, варіант (б) найбільш прийнятний для спортсменів з високим
зростом, а також для атлетів, у яких недостатньо добре розвинені м’язи поперекового відділу спини. У
міру тренованості та підвищення силових можливостей м’язів ніг та поперекового відділу спини
високорослим спортсменам також рекомендується переходити на присідання варіанта (а).
При виконанні присідань зі штангою на грудях необхідно розташовувати штангу на верхній частині
грудних і дельтоподібних м’язів, при цьому руки на хрест розташовуються на грифі штанги зверху [5].
Така техніка виконання вправи використовується у спортсменів-початківців протягом перших двох
місяців тренувальних занять. Далі спортсмени переходять на класичний стиль цієї вправи, що
застосовується у важкій атлетиці, коли штанга утримується на руках із прогнутою кистею.
Жим лежачи штанги на горизонтальній лаві – вправа в пауерліфтингу. Вправа є багатосуглобовою, в
роботу включаються ліктьові та плечові суглоби [6]. Мета виконання вправи максимальна більша вага.
При побудові методики для розвитку силових здібностей при жиму лежачи найчастіше
використовуються: метод високошвидкісних повторень та метод розвитку динамічних стабілізаторів.
Оскільки спортсмени мають різні антропометричні дані, зокрема й довжина плеча, і під час жиму
штанги лежачи на початковому етапі тренувальних занять, у технічному виконанні слід орієнтуватися не
так на ширину хвата, тобто відстань між кистями рук на штанги, але на кут між плечем та передпліччям.
Хват при куті в 90 градусів слід використовувати протягом перших 6 місяців тренувань.
Метод розвитку динамічних стабілізаторів. Динамічними стабілізаторами під час виконання жиму лежачи
виступають: 1) найширші м’язи спини – переважно; 2) двоголові м’язи плеча (біцепси) – меншою мірою.
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Отже, у тренуванні спортсмена-початківця одним із найбільш відповідальних є підготовчий
(початковий) період. Саме на цьому етапі пауерліфтери-початківці розвивають здатність до прояву
максимальної сили у змагальних вправах.
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ЯВИЩЕ АНДРОГІННОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БІОФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ
СЕПАРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Образ андрогінності у різних джерелах протягом розвитку суспільства цікавив багатьох філософів,
письменників, поетів та митців. У сучасних соціокультурних практиках явище андрогінності
представляється у мистецтві, моді та релігії. Він також зустрічається у повсякденному житті і може
виступати як індивідуальним досвідом, тобто бажанням бути відмінним від оточення, так і культурою
народу, як один із головних аспектів приналежності.
Актуальність дослідження зумовлена відсутністю систематизації і культурологічного аналізу різних
форм репрезентації концепту андрогінності у момент розвитку культури декількох народів. Прийняття
андрогіну у суспільстві важливо у рамках вивчення практик між особових відносин у соціокультурному
контексті, тому що вони у будь-якому випадку пов’язані з певною ідеологією. На сьогодні, проблеми
гендерної тематики набувають все більшого значення. І актуальність також підкріплена існуючою
проблемою трансформації гендеру , що нерідко призводить до добровільної, або вимушеної втраті
гендерної ідентичності і людина визначає свій гендер як «андрогін». Нерідко зустрічаються ті, хто
позиціонує себе андрогінном, через політичні погляди і бажання підтримати меншість. Але наразі більш
розповсюджений термін «гермафродит» або «інтерсекс-людина», що означає не особисту чи політичну
позицію, а фізіологічну особливість людини.
Андрогінність є актуальним явищем, що буде продовжувати розвиватись у відповідності до динаміки
розвитку суспільства і історії, ми можемо затверджувати це, через те, що саме так все і відбувалось від
найдавніших часів. Наразі, у законодавстві деяких держав цей феномен офіційно закріплений, але Україна
не входить у цей список. Це спричинено тим, що українське суспільство не готово до таких змін. Таким
чином ми можемо прийти до висновків згідно наших завдань:
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1. Нами було досліджено трактування концепту андрогінності у міфологемах і філософських та
антропологічних працях. Відстеживши динаміку розвитку ставлення суспільства до цього в античності,
світових релігіях і мистецтві у різних епохах, можемо сказати, що це явище від самого початку й до наших
днів було невід’ємною частиною людства. У міфах, картинах та біофілософських дискурсах, цей феномен
не раз було обговорено і проаналізовано. Нами були розкриті питання щодо античної міфології та
першого теоретичного обґрунтування феномену, яке дало поштовх сучасникам до використання терміну
«гендерна ідентифікація». На базі таких трактатів було проаналізовано зміни у суспільстві. Люди по
різному ставилися до цього, з плином часу то гірше, то краще. Суспільство не мало стійкої позиції, але це
не завадило науковцям і далі проводити дискурси.
2. На нашу думку, відбулась значна трансформація явища андрогінності у біофілососфських
практиках. Наразі більшість людей відноситься до андрогінів нейтрально, а це вже великий внесок у зміну
феномену, бо якщо порівнювати відношення навіть 200 років назад, воно значно відрізняється від
сьогодення. У результаті проведення заходів, дискусій, написання трактатів людство почало міняти свою
точку зору, що дає надію на толерантне ставлення до всіх членів суспільства незалежно до окремих
характеристик. Зі зміною думок у наукових роботах, мінялося і людство, тут не було точного початку
зміни, це все пов’язано і один із елементів дає поштовх для розвитку іншого і навпаки.
3. Нами було визначено актуальні тенденції андрогінності у біофілософських практиках, що
неодмінно допомогло нам у дослідженні явища у різні епохи. А на основі промов відомих діячів,
документів, історичних подій та пам’яток, ми сформували приблизне враження від різних заходів та
нововведень пов’язаних з тією темою.
4. Також, ми відстежили гендерну асиметрію і ідентифікацію у сучасному суспільстві. Що ще
більше розкрило питання гендерної трансформації. Нами проведено детальний розбір інформації,
пов’язаної з життям інтерсекс-людей в Україні та медичні послуги, що можуть надати спеціалісти. Було
проведено соціологічне опитування, що розкрило питання обізнаності, кругозору і уважності людей, що
дало зрозуміти, що, безумовно, розвиток у цієї теми є, але, нажаль, він дуже повільний і, наразі, українське
суспільство не підготовлене до нововведень, пов’язаних з законодавством і андрогіністю.
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ВІДМІННІСТЬ ЮРИСДИКЦІЙ СУДУ ЄС ТА ЄСПЛ ЩОДО РОЗГЛЯДУ
ІММІГРАЦІЙНИХ СПРАВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ СТОСОВНО ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС
Імміграційні проблеми в Європейському Союзі є досить частим явищем. Велика кількість
іммігрантів, що прибувають в Союз, підриває спільну імміграційну політику в ЄС в сфері дотримання
прав людини. В таких випадках активізується діяльність судових органів, як національних судів державчленів ЄС, так і міждержавних. І якщо з підсудністю імміграційних справ в національних судах все
зрозуміло, то щодо других постає питання з визначенням їх юрисдикції, особливо коли сторонами
процесу стають дві держави-члена ЄС.
Як відомо, на території Європейського Союзу знаходяться два великих судових органи Європейський суд з прав людини та Суд ЄС. Імміграційні справи, що виникають стосовно держав-членів,
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можуть стати предметом розгляду для обох з цих судів. Однак, варто визначити яким же чином
розділяється їх юрисдикція в імміграційній сфері, що стосується захисту прав людини.
ЄСПЛ це міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на держав-членів Ради
Європи, які ратифікували Європейську конвенцію про права людини. Суд уповноважений розглядати
справи за поданням фізичних осіб до держав членів Ради Європи та за поданням держави-члена Ради
Європи до іншої держави-члена.
Натомість, Суд ЄС це судовий орган Європейського Союзу, юрисдикція якого поширюється на
держав-членів ЄС. Суд уповноважений: перевіряти на відповідність договорам документи, видані
європейськими інституціями та урядами; тлумачити право Союзу на запит національних судів;
розглядати спори між Комісією та державою-членом; розглядати порушення державою-членом
установчих договорів ЄС щодо звернення інших держав-членів; розглядати законність законодавчих актів
Ради, Комісії, Європейського центрального банку.
Основною відмінністю двох судових інстанцій є умови ухвалення справ до розгляду. Суд ЄС
розглядає справи з питань притулку переважно в рамках преюдиційної процедури. Згідно з цією
процедурою, після пояснень Суду ЄС рішення по суті приймаються судовими органами держав-членів.
Така процедура забезпечує високу ефективність виконання судових рішень. ЄСПЛ, навпаки, приймає на
розгляд справи після ухвалення рішень національними судовими органами касаційної інстанції згідно з
критерієм вичерпання всіх внутрішньодержавних заходів правового захисту[1, с. 235].
Крім того, станом на сьогодні в рамках ЄС розроблено свою систему захисту прав людини. Ця
система ґрунтується на Хартії ЄС про основні права, яка має юридично обов'язкову силу і на яку
поширюється юрисдикція Суду ЄС.
Хартія ЄС про основні права була розроблена на основі ЄКПЛ, але не обмежена нею. Відповідно до
ст. 52.3 Хартії ЄС про основні права, «сенс і межі» прав, закріплених Хартією, повинні бути такими ж, як
вони передбачені ЄКПЛ, але ЄС зберігає за собою право надавати більш широкий захист. Також у ст. 51.1
закріплюється сфера застосування положень Хартії ЄС про основні права щодо дотримання принципу
субсидіарності. Ці положення адресуються як інститутам та органам ЄС, так і державам-членам, «але
лише тоді, коли останні забезпечують імплементацію права ЄС»[2].
Як передбачає Савочкін П. В., обмеження, закріплене у ст. 51 Хартії ЄС про основні права, має на
меті уникнути конкуренції між Судом ЄС, ЄСПЛ та судовими органами держав-членів у питаннях
прийняття рішень щодо захисту прав людини. Суд ЄС забезпечує захист прав людини у сферах, що
регулюються правом ЄС, а в інших сферах діє юрисдикція ЄСПЛ[3, с. 183].
Такою є нині і позиція Суду ЄС, який у грудні 2014 р., відповідаючи на звернення ЄК, ухвалив
висновок щодо приєднання ЄС до ЄКПЛ. Згідно з висновком Суду ЄС, проект угоди про приєднання ЄС
до ЄКПП несумісний із правом ЄС. Суд ЄС дотримується позиції збільшення ролі Хартії ЄС щодо
основних прав у питаннях захисту прав людини на противагу ЄКПЛ. При цьому Суд ЄС спирається на
те, що Хартія ЄС закріплює ширший захист, ніж ЄКПЛ. Для цього Суд ЄС відходить від посилань на
практику ЄСПЛ у своїх рішеннях та розробляє власну систему захисту прав людини. ЄСПЛ, у свою чергу,
не має права на розгляд скарг проти інститутів та органів ЄС, а також актів ЄС безпосередньо. Але при
цьому ЄСПЛ розглядає скарги щодо порушень на основі нормативно-правових актів держав-членів, які
імплементують норми права ЄС[4].
Отже, зважаючи на компетенцію ЄСПЛ та Суду ЄС проблемним аспектом є те, що більшість державчленів ЄС є одночасно державами-членами Ради Європи, а отже, обидва суди можуть розглядати
імміграційні питання, що стосуються держав-членів ЄС. Однак, незважаючи на такі, на перший погляд,
протиріччя двох систем Ради Європи та Європейського Союзу, два величних судових органи вирішують
імміграційні питання кожен в рамках своєї юрисдикції. Всі імміграційні питання, що стосуються
безпосередньо ЄКПЛ є підставою для розгляду Європейським судом з прав людини. Якщо ж імміграційне
питання, що підлягає розгляду, стосується органів Європейського Союзу чи тлумачення установчих
договорів або вторинного законодавства ЄС у сфері імміграції – це підлягає розгляду Судом ЄС. Крім
того, всі питання, що стосуються компетенції Суду ЄС подаються національними судами держав-членів
ЄС під час судового розгляду. Натомість, звернення до ЄСПЛ відбувається після вичерпання всіх
можливих засобів судового захисту.
Однак, варто зазначити, що Суд ЄС та ЄСПЛ, формально розділивши свої юрисдикції, не
співпрацюють один з одним. Деякі проблеми все-таки можуть виникати при розмежуванні юрисдикцій
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цих судів. Зокрема, не виключена можливість того, що деякі аспекти однієї справи можуть бути
розглянуті судами по-різному. Саме тому, питання приєднання Європейського Союзу до ЄКПЛ не
виключається, а залишається на порядку денному інституційних органів ЄС.
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ВІДМЕЖУВАННЯ ІДЕАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ ВІД КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО
ПРАВОВИХ НОРМ ПРИ ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
У науці кримінального права сукупність кримінальних правопорушень становить один із видів
множинності кримінально караних діянь, що у свою чергу, являє собою окремий інститут кримінального
права, незважаючи на відсутність у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) відповідно
регламентованого законодавцем поняття множинності злочинів (проступків).
Насамперед, для подальшого розуміння такого явища кримінального права як сукупність, слід
попередньо охарактеризувати множинність кримінальних правопорушень, що являє собою вчинення однією
особою або у співучасті декількох (двох чи більше) одиничних кримінальних правопорушень передбачених
Особливою частиною КК України, кожен із яких зберігає своє кримінально-правове значення.
Відповідно до ч. 1 ст. 33 КК України сукупністю визнається вчинення особою двох або більше
кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті
Особливої частини КК України за жодне з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються
кримінальні правопорушення, за які особу було звільнено від кримінальної відповідальності за
підставами, встановленими законом [1].
Варто звернути увагу на різнорідність як ознаку сукупності при кваліфікації кримінальних
правопорушень. Тобто, для встановлення сукупності необхідна наявність посягання на різні безпосередні
об’єкти, або встановлення різних форм вини при вчиненні кримінальних правопорушень.
Сукупність може поділятися на реальну та ідеальну. Реальну сукупність становить сукупність
одиничних злочинів, за яких особа різними самостійними діяннями вчиняє декілька (два чи більше)
одиничних злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої
частини КК України. Основне правило реальної сукупності становить: кількість вчинених
правопорушень, дорівнює кількості вчинених діянь.
Зрештою, ідеальну сукупність становлять дії особи, за яких одним діянням вона вчиняє два чи більше
одиничних злочинів, передбачених різними статтями Особливої частини КК.
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Конкуренція кримінально-правових норм є наявною, коли у вчиненому діянні містяться ознаки
елементів складів злочинів, що передбачені декількома (двома чи більше) кримінально-правовими нормами,
кожна з яких претендує на застосування при кваліфікації вчиненого суб’єктом злочину [2, с. 268].
На практиці виникають певні труднощі під час розмежування конкуренції кримінально-правових
норм від ідеальної сукупності кримінальних правопорушень.
Так, наприклад, ситуація, за якої посадовою особою отримано неправомірну вигоду (хабаря) у вигляді
наркотичних засобів, є одночасним вчиненням двох кримінальних правопорушень шляхом скоєння
всього лише однієї дії, тобто отримання неправомірної вигоди. На перший погляд може здатися, що за
цих обставин є достатнім кваліфікації за ч. 2 ст. 308 КК України, що встановлює відповідальність за
заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Але
кваліфікація в такому випадку буде відбуватися за ч. 1 ст. 368 та ч. 2 ст. 308 КК України.
Проте обставини, за яких скоєно вбивство поліцейського при затриманні правопорушника,
характеризуються вчиненням одного діяння, яке в свою чергу не охоплює декілька кримінальних
правопорушень, і при цьому має місце конкуренція загальної та спеціальної кримінально-правових норм.
Відтак ч. 1 ст. 348 КК передбачає посягання на життя працівника правоохоронного органу при виконанні
ним службового обов’язку, однак п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України також передбачає умисне вбивство особи у
зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку. За загальним правилом, у
вищевказаному випадку застосуванню підлягає спеціальна норма, тобто ч. 1 ст. 348 КК. Але, як бачимо,
в цій обставині наявне лише одне діяння, а при ідеальній сукупності завжди вчиняються два або більше
кримінальних правопорушення.
Отже, ідеальна сукупність злочинів передбачає вчинення однією особою або в складі співучасті двох
чи більше самостійних одиничних злочинів, що встановлені двома чи більше статтями Особливої частини
КК України. За наявності конкуренції кримінально-правових норм особа або декілька осіб вчиняють один
самостійний одиничний злочин, який, частіше за все, має сукупність ознак складу декількох кримінальноправових норм, кожна з яких претендує на застосування при кваліфікації вчиненого.
Як можна бачити з наведених раніше прикладів, при конкуренції кримінально-правових норм
кваліфікація кримінального правопорушення проводиться за однією статтею Особливої частини КК
України, на відміну від ідеальної сукупності, що передбачає кваліфікацію вчиненого особою діяння за
двома і більше статтями Особливої частини КК України.
Таким чином, для призначення законного, обґрунтованого, індивідуально визначеного та
справедливого покарання, досить важливим є встановлення правильної кваліфікації ідеальної сукупності
кримінальних правопорушень та вміння відмежовувати її від конкуренції кримінально правових норм, а
також інших видів множинності кримінальних правопорушень, або ж інших подібних інститутів
кримінального права. Поряд із цим, кваліфікація у відповідності до законодавства становить безпосереднє
значення для боротьби із вчиненням злочинцями множинності кримінальних правопорушень.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ
УКРАЇНИ
Відповідно до затверджених міжнародних стандартів, Україна має проводити свою діяльність з ціллю
удосконалення державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів та створювати відповідні
норми, які дублюють аспекти зазначені у таких стандартах.
Безперечно, одним з напрямків діяльності будь-якої держави є виявлення ризиків з методами
подальшого усунення недоліків задля відповідності чинним нормам та стандартам, а також виділення
необхідних ресурсів для підтримки компетентності інспекторів зі складу персоналу.
Тому, в законодавстві України певним чином відображаються норми затверджені міжнародними
договорами та іншими ратифікованими документами, що має на меті удосконалити цивільну авіацію
України та забезпечити реалізацію міжнародних стандартів на практиці.
Основоположним документом, який регулює режим повітряного простору України та всю діяльністю
у ньому - є Повітряний кодекс України. Повітряний кодекс України являє собою систематизований акт
законодавства, що регулює діяльність користувачів повітряного простору України з метою задоволення
інтересів України та її громадян і забезпечення безпеки авіації. Повітряний кодекс України встановлює правові
основи діяльності в галузі авіації. Державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного
простору України спрямоване на гарантування безпеки авіації, забезпечення інтересів держави, національної
безпеки та потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах.
Наступним вагомим джерелом для регулювання діяльності у повітряному просторі України, є
Авіаційні правила України «Правила використання повітряного простору України». Відповідно до цих
правил встановлюється право на впровадження зони обмеження польотів та небезпечної зони на постійній
або одноразовій основі, що й впровадили у повітряному просторі над Кримом та Чорним морем.
Щодо національної безпеки, то Кабінетом Міністрів України створена Постанова від 06.12.2017 № 954,
яка визначає організацію використання повітряного простору України в інтересах національної безпеки та
економіки, з метою задоволення потреб користувачів повітряного простору, забезпечення безпеки
використання повітряного простору. Постанова класифікує повітряний простір України, надає перелік
заборон та обмежень повітряного простору, обслуговування повітряного руху, координації діяльності
використання повітряного простору та деталізує управління використанням повітряного простору України.
Щодо порядку використання повітряного простору в цілому, доцільно використовувати документи
Державної авіаційної служби України, а саме Наказ ДАСУ та МОУ від 11.05.2018 № 430/210 – він
визначає ключові аспекти та вимоги щодо організації та порядку використання повітряного простору
України міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами
та організаціями, юридичними і фізичними особами - користувачами повітряного простору. Наказ
стосується переважно управління повітряним рухом та обмежень у зонуванні повітряного простору.
Також, документи Мінстерства інфраструктури України, Наказ від 2011 № 478, який регулює переважно
цивільні польоти повітряних суден України.
Як висновок, всі надані правила стосуються спільної теми: визначення, регулювання та безпеки
повітряного простору України, (включно з Кримом та окупованими територіями), а також мають на меті
конкретизацію відповідних аспектів на різних рівнях регулювання.
В цілому, досліджені нормативно-правові акти направлені на встановлення механізмів регулювання
використання повітряного простору України. Також, можна говорити про різнобічне дослідження, адже
всі джерела розглядають регулювання повітряного простору та польоти у повітряному просторі України
з різних сторін, а також аргументують певні деталі, від глобальних речей – класифікації повітряного
простору, до конкретних – регулювання польотів цивільних суден у повітряному просторі.
Розглядаючі питання національного законодавства, доцільно проаналізувати й відмінності від
стандартів та рекомендованої практики ІСАО. З першого погляду норми ІСАО мають м’який характер
дії, але професор Мільде проаналізував норми положення ст. 37 Чиказької конвенції , які вказують на те,
56

що держави зобов’язані співпрацювати для ухвалення національних законодавчих положень відповідно
до SARPs1 у найбільш можливий для них спосіб, а в разі неможливості – повідомити про відмінність у
практиці, та дійшов до висновку, зо держави мають позитивне зобов’язання гармонізувати національне
законодавство з положеннями SARPs, всі випадки які суперечать цим нормам враховуються, як
порушення та спричиняють відповідальність держави, і в цьому випадку норми «soft law» - SARPs
набувають de facto ознак обов’язкових норм права «hard law».
Однак, існують й інші думки дослідників, які вважають норми SARPs скоріше продуктом діяльності
міжнародної організації, а не джерелом права чи волевиявленням держав, тому держави можуть
відмовитись від їх дотримання. У той же час, недотримання стандартів SARPs може призвести до
заборони здійснювати польоти, а це прямо змушує держави імплементувати норми у свої законодавства
з їх подальшим дотриманням. Таким чином, Україна не може повнястю імплементувати рекомендовану
практику до національного законодавства.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ – УЧАСНИЦІ КОНВЕНЦІЇ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
ДІЇ СВОЇХ АГЕНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ
НА ПРИКЛАДІ РІШЕННЯ ЄСПЛ ВІД 21 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ У СПРАВІ
«КАРТЕР ПРОТИ РОСІЇ» (№ 20914/07)
В умовах загострення геополітичної ситуації в світі гостро постає питання ефективного реагування
на порушення прав та основоположних свобод людини внаслідок «гібридних» методів агресії.
Одним з дієвих механізмів контролю за реалізацією державами – учасницями Конвенції про захист
прав і основних свобод людини (далі – Конвенція) взятих на себе зобов’язань став Європейський суд з
прав людини (далі – ЄСПЛ) як постійно діючий суд, юрисдикція якого поширюється на всі питання, які
стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї [1; 3].
Справа «Картер проти Росії» (№ 20914/07) стосувалася отруєння чоловіка заявниці, російського
перебіжчика і дисидента Олександра Литвиненка, в Сполученому Королівстві.
Заявник, Марія-Анна Картер, відома як Марина Литвиненко, стверджувала, що вбивство було скоєно
за вказівкою або з мовчазної згоди або потурання російської влади і що російська влада не провела
ефективного внутрішнього розслідування вбивства.
ЄСПЛ було встановлено, що у жовтні 2006 року Андрій Луговий, давній знайомий пана Литвиненка,
тричі відвідував Лондон, щоразу в компанії Дмитра Ковтуна [2, с. 7].
31 жовтня 2006 року пан Луговий та пан Ковтун втретє повернувшись до Лондона наступного дня
зустрілися з паном Литвиненком і пили чай у барі готелю.
2 листопада 2006 року пан Литвиненко захворів і відчував біль у животі та інші симптоми. Наступного
дня його госпіталізували. Після переведення в лікарню Університетського коледжу була підозра, що він
отруєний хіміотерапевтичними засобами або радіоізотопами. 23 листопада 2006 року пан Литвиненко помер.
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Причиною смерті став гострий променевий синдром, спричинений дуже високим вмістом полонію-210, який
потрапив до організму у вигляді розчинної сполуки при споживанні всередину [2, с. 8].
Насамперед ЄСПЛ у рішенні встановив, що Росія, не обґрунтувавши своїх дій, не надала запитуваних
матеріалів (документів із матеріалів розслідування, включаючи показання пана Лугового, та копій запитів
на правову допомогу, адресованих органам влади Сполученого Королівства), які необхідні для
розслідування ЄСПЛ у справі, на порушення статті 38 Конвенції.
ЄСПЛ також відхилив заперечення Уряду Росії про використання звіту публічного розслідування
Великої Британії як доказу. ЄСПЛ встановив, що оскільки розслідування відповідало вимогам
незалежності, справедливості й прозорості, то він не міг не враховувати своїх висновків лише тому, що
російська влада утрималася від реалізації свого права на участь у цих провадженнях.
ЄСПЛ вважав, що процесуальний юрисдикційний зв’язок між Росією та смертю пана Литвиненка у
Великій Британії був установлений через те, що Росія розпочала національне розслідування цього
питання. Крім того, той факт, що Росія зберегла виключну юрисдикцію щодо особи пана Лугового,
обвинуваченого у серйозному порушенні прав людини, становить «особливу рису» справи у встановленні
юрисдикції Росії щодо ймовірного процесуального порушення статті 2 Конвенції.
Незважаючи на те, що Уряд надав схему вжитих слідчих дій, ЄСПЛ зазначив, що на підтвердження
своїх тез жодних документальних доказів подано не було. ЄСПЛ звертався до Уряду з проханням надати
докази (документи) разом із своїми міркуваннями, проте Уряд цього не зробив.
Через це Уряд держави-відповідача не зміг продемонструвати, що російська влада провела ефективне
розслідування, яке сприяло б установленню фактів, і, у разі доцільності, встановленню та покаранню
винних у вбивстві осіб.
Крім того, ЄСПЛ зауважив, що депутатська недоторканність, яку пан Луговий мав із 2007 року, не
була абсолютною перешкодою для розслідування чи навіть притягнення його до кримінальної
відповідальності; відповідні правові положення та їх застосування вказували на те, що його могли
позбавити імунітету за згодою нижньої палати парламенту, членом якої він був.
ЄСПЛ дійшов висновку, що мало місце порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції, через
те що російська влада не провела ефективного розслідування смерті пана Литвиненка [2, с. 9].
На час отруєння пан Литвиненко перебував у Великій Британії, тобто не на території, де Росія
здійснювала ефективний контроль. Для встановлення того, чи має Росія юрисдикцію через її агентів, які
діють за її межами («особиста концепція юрисдикції»), ЄСПЛ розглянув два взаємопов’язані питання: (i)
чи було вбивство пана Литвиненка рівнозначне реалізації фізичної сили та контролю над його життям у
ситуації безпосереднього нападу; та (ii) чи це було здійснено особами, які діяли як державні агенти.
ЄСПЛ встановив, поза межами розумного сумніву, що вбивство вчинили пан Луговий та пан Ковтун.
Спланована і складна операція, пов’язана з придбанням рідкісної смертельної отрути, організація поїздок для цих
осіб, а також неодноразові та тривалі спроби отруїти свідчили про те, що об’єктом операції був пан Литвиненко і
що він перебував під фізичним контролем пана Лугового та пана Ковтуна, які мали владу над його життям.
Щодо того, чи пан Луговий та пан Ковтун діяли як агенти держави-відповідача, ЄСПЛ встановив, що
немає жодних доказів того, що будь-хто із цих осіб мав особисті причини для вбивства пана Литвиненка,
і що, якби вони діяли від свого імені, то не мали б доступу до рідкісного радіоактивного ізотопу,
використаного для його отруєння. За результатами розслідування, Сполучене Королівство спростувало
декілька теорій причини вчинення вбивства, і єдиним вірогідним поясненням була участь держави. ЄСПЛ
вказав, що ідентифікація підозрюваних у вчиненні вбивства осіб та вказівка на їхній зв’язок із російською
владою дають вагомі підстави prima facie вважати, що, вбиваючи пана Литвиненка, пан Луговий та пан
Ковтун діяли за вказівкою чи під контролем органів влади Російської Федерації.
Якби два чоловіки були залучені до «несанкціонованої операції», то інформація, що підтверджувала
б таку теорію, була б повністю в руках російської влади. Однак Уряд не зробив жодних серйозних спроб
надати таку інформацію або спростувати висновки органів влади Сполученого Королівства.
Таким чином, ЄСПЛ зробив висновки на основі відмови Уряду Росії надати документи з матеріалів
національного розслідування та його нездатності спростувати серйозні докази prima facie причетності
держави. Було встановлено, що вбивство пана Литвиненка можна вважати таким, за яке відповідальна Росія.
Оскільки Уряд не прагнув довести, що вбивство пана Литвиненка може бути виправдане винятками,
закріпленими в другому абзаці статті 2 Конвенції, ЄСПЛ встановив, що ця стаття була порушена в її
матеріальному аспекті [2, с. 10].
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Отже, ЄСПЛ зробив висновок про порушення статті 2 Конвенції (право на життя) у матеріальному та
процесуальному аспектах та постановив виплатити заявниці протягом трьох місяців з дати набрання
судовим рішенням законної сили відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції такі суми:
- 100 000 євро (сто тисяч євро) плюс будь-який податок, який може стягуватися у зв'язку з
моральним збитком;
- 22 500 євро (двадцять дві тисячі п'ятсот євро) плюс будь-який податок, який може стягуватися з
заявника щодо витрат і витрат [4; 5].
Таким чином, ЄСПЛ у своїй практиці встановив відповідальність держави не тільки за бездіяльність
у встановленні та кримінальному переслідуванні осіб, винних у посяганні на гарантоване Конвенцією
право особи на життя, а й за дії власних агентів на території іноземних держав, при цьому поклавши на
державу обов'язок спростування серйозних доказів prima facie причетності держави. Справа «Картер
проти Росії» доводить здатність ЄСПЛ ефективно реагувати на порушення прав та основоположних
свобод людини внаслідок «гібридних» методів агресії, тим самим забезпечуючи неухильне дотримання і
виконання норм Конвенції державами-учасницями.
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ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОДНОСТАТЕВІ ШЛЮБИ В УКРАЇНІ
Україна на даний момент знаходиться на перехідному етапі. Наше суспільство не має уявлень про виховання
молоді в новій парадигмі. Кожне суспільство зацікавлене в морально здоровій, стійкій сім’ї, адже вона як була, так
і залишається одним з найважливіших правових та соціальних інститутів. Поняття сім’я і шлюб істотно змінили
своє значення в сучасному світі і тепер не означають виключно союз жінки та чоловіка, а також являє собою досить
широкий діапазон реєстрованих та незареєстрованих спілок, що включають розлучених, овдовілих, тощо. Проте
союз, який є гетеросексуальним має повне моральне право називатися сім’єю, на відміну від гомосексуального. У
колі науковців через поняття <<одностатевий шлюб>> виникає багато конфліктів, так як він є неоднозначним.
Досить великий інтерес свідчить про актуальність даної теми, оскільки відсутність толерантного та культурного
відношення сприяє суперечностям, як на рівні звичайного спілкування, так і на рівні держави.
Одностатевий або ж гомосексуальний шлюб- це шлюб, який визнається законодавством певної країни
між особами однієї статі [1, с. 208]. Такий шлюб має відношення до цивільних, політичних, соціальних,
релігійних прав у більшості країнах. На жаль, узаконити стосунки українські гомосексуальні пари не
можуть, так само як зареєструвати права на дитину свого партнера, яку вони виховують разом.
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В Україні не припиняються дискусії щодо цього питання, так як український ЛГБТ-рух є невід'ємною
частиною інституціоналізації громадянського суспільства, учасниками якого є громадяни на яких
поширюються всі права і свободи, закріплені в Конституції України.
ЛГБТ- це позначення лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Більшість неурядових організацій у
Сполучених Штатах та деяких інших англомовних країнах, а пізніше і в більшості країн, прийняли абревіатуру
ЛГБТ як назву людей, які об'єдналися на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, але варто
зазначити, що це не просто носії різного гендеру, це люди з різноманітними релігійними поглядами, власною
думкою, відрізняються сімейним та соціальним статусом, етнічним походженням [2, С. 25].
Українське законодавство не передбачає жодної форми юридичного визнання таких стосунків, але
містить положення, які прямо дискримінують одностатевих сімейних партнерів у порівнянні з
неодруженими гетеросексуальними сімейними партнерами. Наприклад, аналізуючи Сімейний кодекс
України, можемо наголосити, що:
- стаття 74 <<Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у
шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі>> зазначає, що <<майно, набуте ними за час спільного
проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності>>, подібно до законного подружжя;
- стаття 91 <<Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою>> прирівнює
таких постійних сімейних партнерів до законного подружжя щодо утримання у разі непрацездатності;
- стаття 211 <<Особи, які можуть бути усиновлювачами>> дозволяє їм спільне всиновлення дітей [3].
Водночас, СКУ не містить жодної згадки про одностатевих сімейних партнерів, а стаття 211 прямо
передбачає, що <<Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі>> (частина 3), таким чином
встановлюючи пряму дискримінацію проти одностатевих де-факто сімейних партнерів.
На даний момент не існує колишньої єдності між поглядами та ставленням різних конфесій до
гомосексуальної поведінки та шлюбів між людьми однієї статі.
Традиційно Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявляють, що церква не змінить свою
негативну позицію щодо цього. Православна церква зазначає, що гомосексуальність- це лише один з
різновидів гріха, свідчення чого можна знайти не лише в Левиті, але й у Новому Заповіті:
<<Одностатеві>> стосунки ясно і однозначно засуджуються в Біблії. У посланні апостола Павла до
римлян можна побачити засудження гомосексуалізму, який є наслідком гріховного життя [4].
Схожу думку щодо таких відносин та шлюбів висловлюють і представники протестантської гілки
християнства. Проте для традиційних церков, за словами священників, навіть це не буде певним вироком.
Особа з гомосексуальними нахилами може відвідувати зі своїм партнером служіння так само, як усі грішники і
за умови покаяння та сповіді причащатися. Але, на жаль, робити це потрібно лише з особою протилежної статі,
тому що покаяння в гріху означає, що людина більше не буде практикувати такі стосунки [4].
Але зараз наше українське суспільство, тобто певна його більшість, не готова сприймати орієнтацію,
яка б відрізнялась від <<традиційної>> та можливість існування узаконених одностатевих шлюбів. За
даними соціології 85% українців проти легалізації одностатевих шлюбів в Україні. Спираючись на
наведені факти, можна зробити висновок, що узаконення одностатевих шлюбів є необхідним, адже такі
пари також здатні вступати в серйозні відносини і в разі цього з’являється потреба у офіційному визнанні
та захисті таких стосунків, а їх заборона є прямим порушенням прав людини.
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ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СПОРУ
ЗА УЧАСТЮ СУДДІ
Як правило, найпоширенішою формою захисту прав і свобод, вирішення спорів і конфліктів шляхом
встановлення істини і досягнення справедливості є судовий захист. Водночас, існують і альтернативні, не
пов’язані із судовою процедурою способи вирішення спорів між учасниками правовідносин.
Все більш поширеними способами в Україні стають такі, як: переговори між сторонами, що проводяться
до подання позову до суду, третейське судочинство та міжнародний комерційний арбітраж. Такі способи
мають перевагу в тому, що звернення до них дозволяє пояснити позиції, довести інтереси один одному та
віднайти оптимальний варіант вирішення спору, який зберігає довготривалі відносини партнерів.
Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів» 03.10.2017 внесено багато змін, що спрямовані на забезпечення ефективності
судочинства. А саме, передбачено новий для українського процесуального права спосіб вирішення
конфлікту – процедуру врегулювання спору за участю судді [1].
Незважаючи на те, що спосіб врегулювання спору за участю судді є новим і зовсім недавно почав своє
застосування на практиці, окремі його аспекти уже висвітлювалися у наукових роботах низки дослідників.
Зокрема, даний спосіб врегулювання спору був предметом досліджень таких фахівців, як Г. Єрьоменко,
Н. Мазаракі, М. Поліщук, Ю. Притика, Л.Романдзе, С.Фурса та інші.
Дослідники вважають, що за новим процесуальним законодавством України, врегулювання спору за
участю судді слід розглядати як одним із видів медіації, а саме, як присудову медіацію. З приводу цього
Є. Левицький стверджує, що присудова медіація дійсно є самостійною моделлю медіації, що інтегрована
в судову систему України [2, с. 85]. Аргументуючи свої твердження, науковці зазначають, що даному виду
врегулювання спору властиві ознаки медіаційної процедури.
Погоджуючись із цією позицією, Л. Юхтенко виділяє основні критерії, за якими врегулювання спору
за участю судді відноситься до медіації. Такими критеріями є:
- врегулювання спору відбувається за участю третьої сторони;
- до ключових принципів відносяться: конфіденційність та добровільність;
- вирішення спору здійснюється з урахуванням найбільш прийнятних шляхів для сторін;
- формами проведення процедури є спільні та закриті наради зі сторонами спору на яких суддя
з'ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз'яснює сторонам предмет доказування по
категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного
врегулювання спору та здійснює інші дії, направлені на мирне врегулювання сторонами спору;
- відповідальність за прийняте рішення покладається на сторони спору;
- суддя, який проводить процедуру врегулювання спору, не має права надавати сторонам юридичні
поради та рекомендації та оцінку доказів у справі.
Взявши до уваги положення глави 4 Цивільного процесуального кодексу України, можна виділити основні
принципи проведення врегулювання спору за участю судді. До таких принципів належать конфіденційність,
добровільність, нейтральність судді, рівність сторін спору, власна відповідальність сторін спору та
поінформованість сторін спору. З дотримання зазначених принципів сприяє створенню доброзичливої
атмосфери та зняттю емоційної напруги, внаслідок чого сторонам буде легше порозумітися за знайти мирні
шляхи врегулювання спору, що забезпечить ефективне проведення процедури врегулювання спору [4].
Щодо запровадження даного способу врегулювання спору Д.Д. Луспеник стверджує, що
врегулювання спору за участю судді розширює процесуальні можливості сторін щодо більш швидкого та
ефективного врегулювання спору. Водночас, він звертає увагу на те, що виникає необхідність уважного
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ставлення до випадків зловживання сторонами правом скористатися цією процедурою у випадках, коли
одна зі сторін прагне врегулювати спір мирним шляхом, а інша дає згоду на її проведення лише з метою
затягування розгляду справи. Тому, у таких випадках врегулювання спору за участю судді має бути
припинене, згідно п. 3 ч. 1 ст. 204 ЦПК» [5, с.82].
Порядок проведення врегулювання спору за участю судді регулюється статтею 203 Цивільного
кодексу України, згідно чого на суддю покладається багато повноважень і надано низку ініціатив на
відміну від правил позовного провадження [6].
Таким чином, під час процедури врегулювання спору суддя: спрямовує проведення спору для
досягнення сторонами його врегулювання; може оголосити перерву в межах строку проведення
врегулювання, враховуючи конкретні обставини проведення наради; роз’яснює сторонам на початку
проведення першої спільної наради мету, порядок проведення врегулювання спору за участю судді, права
та обов’язки сторін; під час проведення спільних нарад з’ясовує підстави та предмет позову, підстави
заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається, пропонує
сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані
на мирне врегулювання сторонами спору; може запропонувати сторонам можливий шлях мирного
врегулювання спору; під час закритих нарад має право звертати увагу сторони на судову практику в
аналогічних спорах, пропонувати стороні можливі шляхи мирного врегулювання спору [6.]
Водночас, у ч. 6 ст. 203 Цивільного процесуального кодексу України встановлені і певні обмеження
щодо повноважень судді. А саме, під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати
сторонам юридичні поради та рекомендації, а також надавати оцінку доказів у справі [1].
Стосовно такого протиріччя, О.Зельдіна зазначає, що така позиція у законодавстві є досить
незрозумілою, адже з одного боку судді заборонено надавати сторонам юридичні поради та рекомендації,
а з іншого суддя вправі запропонувати їм можливий шлях мирного врегулювання спору [7, с. 37]. З огляду
повноважень судді під час проведення урегулювання спору, необхідно виділити те, що дана процедура
передбачає юридичні поради та рекомендації. Таким чином, виникає необхідність удосконалення
законодавства з метою виділення чітких повноважень судді під час мирного врегулювання спору.
Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що врегулювання спору за участю судді є
альтернативою позовному провадженню судовою процедурою. Тому, даний спосіб можна вважати
самостійним видом провадження цивільного судочинства, що має місце поряд із позовним, окремим та
наказним провадженням. З проведенням дослідження можна встановити, що запровадження процедури
врегулювання спору за участю судді розвантажує суди, сприяє більш швидкому вирішенню спорів, а
також слугує процесуальній економії.
Спосіб вирішення спорів за участю судді є досить перспективним, проте законодавство України
потребує його значного удосконалення, аби він став дієвим та ефективним способом вирішення спорів.
Слід зазначити, що удосконалення потребують норми глави 4 розділу 3 Цивільного процесуального
кодексу України, з метою більш чіткого визначення повноважень судді.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ
ВИРІШЕННЯ СПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У сучасному світі виникнення спорів є поширеним явищем, яке у будь-якому разі потребує
вирішення. Натепер розроблено та введено в практику велику кількість способів, які дають змогу
вирішити спір не тільки у судовому порядку, а й поза ним, що має низку переваг. Третейські суди,
Міжнародний комерційний арбітраж, медіація, консиліація, суддя напрокат, суд з багатьма дверима ,
переговори та інші – це не вичерпний перелік альтернативних способів вирішення спору. У зв’язку з цим
дослідження особливостей розвитку способів альтернативного вирішення правових спорів та
перспективи їх застосування на теренах нашої держави є надзвичайно актуальним в умовах сьогодення.
Дослідженням питань, пов’язаних із застосуванням альтернативних способів урегулювання спорів,
займалися Ю. Білоусов, Н. Бондаренко-Зелінська, О. Брижинський, Д. Давиденко, С. Довгуник, В. Дручеко,
Н. Грень, С. Дяченко, Г. Єрьоменко, І. Захар’ящева, В. Кабанець, К. Канішева, О. Карягіна, Н. Кіреєва,
Ю. Коляснікова, В. Коротенко, А. Комбіков, А. Кузбагаров, С. Марков, М. Мєднікова, Л. Момот, О. Можайкіна,
О. Носирева, Ю. Притика, Я. Любченко та інші.
Сьогодні в Україні основним способом захисту порушених прав, свобод та інтересів є звернення до суду.
Статтею 124 Конституції України визначено, що судочинство в Україні здійснюється виключно судами [1].
Чимало науковців та практиків схиляються до думки, що судова форма захисту має безперечні переваги
щодо інших форм. Перш за все варто звертають увагу на те, що суд – це незалежний орган, що є гарантією
реалізацій конституційних прав громадян. Крім того діяльність суддів чітко регламентована нормами
законодавства, розроблена процедура встановлення й перевірки фактичних обставин та ухвалення рішень.
Рішення суддів мають обов’язковий характер, тобто повинні неухильно виконуватися сторонами спору, і це
на думку науковців є найосновнішою гарантією ефективності судової влади України.
Водночас судовий порядок вирішення правових спорів не позбавлений багатьох недоліків. Як
свідчить судова практика в умовах сьогодення, суди перевантажено, а сам цивільний процес
перетворюється в досить коштовну «тяганину», оскільки провадження в багатьох справах часто навмисно
затягуються на тривалий час, а послуги висококваліфікованих юристів, як правило, недоступні для
більшості громадян. В сукупності перераховані вище проблеми спонукають громадян до пошуку нових
способів вирішення конфліктів.
Альтернативні способи дозволяють усьому населенню використовувати додаткові, більш гнучкі, такі,
що будуть підходити обом сторонам методи подолання суперечностей. Ці способи є додатковою
гарантією реалізації конституційного права на вибір адекватного та зручного шляху вирішення спору з
метою захисту прав та законних інтересів.
Я. Любченко зазначає, що АВС – це система, яка надає сторонам широкий спектр вибору
альтернативних судовому процесу способів вирішення спору: від необов’язкових (переговорів) до
обов’язкових для сторін, що дозволяє самостійно визначити правила ведення процесу, застосовуване
право, мову, місце розгляду, а також третю сторону, кваліфіковану в конкретній галузі [2].
О. Коннов пропонує розуміти під АВС «систему взаємопов’язаних дій сторін та інших осіб по розгляду
спору, спрямованих на його позасудове врегулювання або дозвіл із використанням примирних чи інших не
заборонених процедур, здійснюване на підставі добровільного волевиявлення сторін» [3, с. 122].
Таким чином, альтернативне вирішення правових спорів (АВС) – це сукупність прийомів і методів
позасудового врегулювання спрів, у результаті застосування яких сторони, що сперечаються, укладають
взаємоприйняту угоду. В усьому світі існує практика застосування альтернативних форм вирішення правових
конфліктів (Alternative Dispute Resolution), які виступають як альтернатива стосовно офіційного правосуддя.
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Переваги та популярність способів АВС обумовлюються такими факторами: високе навантаження
традиційних судів в Україні, відносно низький рівень затрат для людей в порівнянні з процедурою
судового розгляду, конфіденційним характером процедур, а також бажанням участників спору
(конфлікту) самостійно прийняти рішення для врегулювання спору, до того ж юридична рівність сторін
та осіб, які сприяють вирішенню спору чи врегулюванню конфлікту та добровільність виконання
сторонами актів застосування способів ABC [4].
До таких способів відносяться: переговори (без посередника або з посередником); консиліація;
медіація; відновне правосуддя; врегулювання спору за участю судді; фасилітація діалогів; незалежна
оцінка фактів; попередня нейтральна оцінка; арбітраж; третейський суд; будь-які інші способи,
ефективні для вирішення спору: зосереджені на консенсуальному або примирному підходах, дорадчоконсультативні способи (несуть рекомендаційний характер), квазісудові процедури або змагальні
способи, комбіновані (гібридні, змішані) способи [5, с. 161].
Способи альтернативного вирішення спорів можна поділити на групи за різними критеріями:
1) за належністю до тієї чи іншої сфери правового регулювання способи АВС можна поділити на
приватні та публічні. Приватні способи є способами АВС у вузькому розумінні, тобто такими, які
застосовуються за добровільного волевиявлення сторін, на противагу зверненню до суду (переговори,
медіація (посередництво), третейський розгляд тощо). Публічні пов’язані з врегулюванням спору в
рамках цивільного судочинства: способи, спрямовані на досягнення компромісу (досудові переговори,
досудове посередництво), способи, спрямовані на винесення рекомендованого рішення (досудовий
спроще ний суд присяжних) та способи, спрямовані на винесення обов’язкового рішення (досудовий
арбітраж, при ватний суддя);
2) за ознакою самостійності: самостійні (основні) − переговори, претензійний порядок, медіація,
третейський розгляд; комбіновані (комплексні) − медіація-арбітраж; міні-суд тощо;
3) залежно від характеру конфлікту: спрямовані на розв’язання спорів про право (третейський
розгляд, приватний суддя, медіація-арбітраж тощо) або на врегулювання когнітивних конфліктів
(переговори, медіація тощо);
4) залежно від наявності залучених до вирішення спору та/ або врегулювання конфлікту незалежних
осіб: без залучення незалежних осіб − тобто розв’язання спору та врегулювання конфлікту самими
сторонами (переговори, претензійний порядок); з їх залученням (медіація, третейський розгляд,
попередня незалежна оцінка чи експертний висновок тощо);
5) залежно від обов’язковості рішення або рекомендацій незалежної особи, яку залучають до
вирішення спору та/або врегулювання конфлікту: обов’язкове для сторін рішення незалежної особи
(третейський розгляд, приватний суддя); рекомендаційний характер рішення (експертний висновок,
мінісуд); рішення приймають сторони, незалежна особа, залучена до вирішення спору та/або розв’язання
конфлікту, не приймає жодних рішень, а лише сприяє сторонам у досягненні згоди (медіація) [6].
Отже, альтернативні способи вирішення спорів, представляючи у своєму різноманітті цілу систему
прийомів, засобів, методів приватного врегулювання відносин між сторонами, повинні служити цілям
правосуддя, забезпеченню процесуальних гарантій захисту прав та інтересів сторін і підвищенню
ефективності вирішення складних правових ситуацій в суді. Актуальним завданням сучасної системи
правосуддя є ефективне і швидке вирішення конфліктів. Розвиток і частіше застосування різноманітних
альтернативних способів урегулювання спорів сприятиме вирішенню цього завдання.
Серед різноманітних альтернативних способів особливу увагу варто звертати на медіацію, арбітраж
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ПОСТКРИМІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Порівняно новими у кримінальному праві складовими частинами стали передбачені нормами галузевого
законодавства діяння особи, що у її співзалежності із кримінальним правопорушенням виступають
посткримінальною поведінкою. До такої поведінки можна віднести такі дії як ухилення особи від суду, її
дійове каяття, дотримання або порушення нею умов передачі на поруки чи умов випробування при
звільненні від відбування покарання, сумлінне ставлення до праці, примирення з потерпілим тощо. Феномен
незлочинної, проте кримінально значимої поведінки особи потрапляє в поле зору фахівців досить часто.
Перше фундаментальне дослідження провів Р.А. Сабітов, у якому дослідив питання впливу поведінки
особи після вчинення нею кримінального правопорушення на майбутні кримінально-правові відносини,
що назрівають через порушення кримінального закону. Автор дав визначення посткримінальній
поведінці як такій, що прописана у кримінальному законі і є причиною зазначених в ньому юридичних
наслідків; незлочинне, свідоме, вольове, суспільно корисне або суспільно небезпечне (шкідливе) діяння
(дію, бездіяльність) суб’єкта після вчинення ним кримінального правопорушення або діяння, яке містить
ознаки кримінального правопорушення [1, с. 14]. І.Е. Звечаровський зазначає, що «лінгвістичне
тлумачення терміна «посткримінальна поведінка» означає, що мається на увазі поведінка, вчинки особи
після скоєння нею кримінального правопорушення. [1, с. 14].
О.В. Ус визначає це поняття таким чином: посткримінальна поведінка – це такий, що передбачений у
кримінальному законі і має кримінально правове значення, свідомий і вольовий прояв активності чи
бездіяльності суб’єкта після вчинення кримінального правопорушення, набуття обвинувальним вироком
законної сили, відбування покарання й до моменту припинення кримінально-правових відносин [2, с. 305].
Порівнюючи вищенаведені дефініції можна зробити висновок, що, не звертаючи уваги на якусь
незначну різницю у формулюванні, учені послуговуються поняттям посткримінальної поведінки,
застосовуючи до нього однакове тлумачення.
Якщо говорити про види посткримінальної поведінки, то засновник поняття Р.А. Сабітов поділяє
посткримінальну поведінку, яка має кримінально-правове значення, на 1) суспільно корисну та 2)
суспільно шкідливу [3, с. 58]. Класифікація, наведена О.В. Ус, розподіляє на види посткримінальну
поведінку за двома критеріями. Спираючись на межі посткримінальної поведінки авторка висвітлює такі
види: 1) поведінка особи після вчинення кримінального правопорушення (наприклад, щире каяття,
відшкодування завданих збитків чи усунення заподіяної шкоди, примирення винного з потерпілим тощо);
2) поведінка особи після засудження за вчинення кримінального правопорушення (набуття
обвинувальним вироком суду законної сили), тобто під час відбування покарання (наприклад, ухилення
від відбування покарання, учинення нового кримінального правопорушення або зразкова поведінка,
сумлінне ставлення до праці тощо); 3) поведінка особи після відбуття покарання або часткового
звільнення від його відбування до погашення (зняття) судимості (приміром, зразкова поведінка, сумлінне
ставлення до праці тощо) [2, c. 306]. Дивлячись на кримінально-правове значення посткримінальної
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поведінки особи можна вирізнити наступні її види: а) позитивна посткримінальна поведінка особи та
б) негативна посткримінальна поведінка особи. У деяких випадках посткримінальна поведінка може бути
розцінена як нейтральна (наприклад, розчленування трупа з метою приховати кримінального
правопорушення тощо). В такій ситуації вона не має кримінально-правового значення [2, c. 306–307].
Порівнюючи проблеми кваліфікації кримінального правопорушення, якій присвячено багато наукових
праць правників, теоретичні й практичні аспекти кваліфікації посткримінальної поведінки у кримінальному
праві досліджено не в повному обсязі, навіть можна сказати, що дуже мало. В. О. Навроцький правильно
наголошує, що питання щодо застосування норм, що регламентують посткримінальну поведінку, на
практиці розв’язуються неоднозначно і при цьому допускається достатньо помилок. Роз’яснення ж вищих
судових інстанцій (наприклад, Пленуму Верховного Суду України) надаються лише стосовно деяких
подібних питань. У теорії кримінального права відповідні положення комплексно також досі ще не
висвітлювалися. Довгий час майже не відомими є засади практичного встановлення посткримінальної
поведінки, вимоги до правозастосовної діяльності в цій сфері.
Треба відмітити, що існує значна кількість літератури, виданої з однорідної проблематики –
кримінально-правової оцінки поведінки кримінальної, тобто кваліфікації кримінальних правопорушень.
Значна кількість фахівців опікуються розробками як загальної теорії кваліфікації кримінальних
правопорушень, так і кваліфікації окремих видів протиправної поведінки (проти життя, проти власності
тощо). Вчення про засади, принципи, цілі, прийоми, методи, стадії й етапи цієї специфічної галузевої
«експертизи» кримінально значимої дії або бездіяльності в українській правовій доктрині перебуває на
досить високому науково-методологічному рівні розвитку. Це говорить, що науковці мають достатньо
досвіду й фахових знань в цій сфері, які можуть бути використані й у напрямку досліджень застосування
кримінального права до незлочинної поведінки. У той же час, рішення про застосування диспозицій і
санкцій кримінально-правових норм, що регулюють посткримінальну поведінку, на практиці часто не
включають в себе потрібної аргументації, і це дозволяє засумніватися в дотриманні принципів законності
та неупередженості за їх втілення, знижує їх позитивний соціально-правовий потенціал. Однією з
основних причин цього є недостатня увага доктрини кримінального права до питань кримінальноправової кваліфікації посткримінальної поведінки.
Підсумовуючи вищенаведене, варто виокремити наступне. По-перше, узагальнюючи різні дефініції
вчених, можна сказати, що посткримінальна поведінка – один з компонентів системи умисних дій
злочинця, яка вчиняється ним після скоєння кримінального правопорушення. По-друге, посткримінальна
поведінка має різну класифікацію в залежності від науковців, які пропонують її. І останнє –теоретичні й
практичні аспекти кваліфікації посткримінальної поведінки у кримінальному праві досліджено не просто
не до кінця, а дуже мало, через що допускається багато помилок при вирішенні питань щодо застосування
норм, що регламентують посткримінальну поведінку. Тому дане питання потребує необхідної уваги
доктрини кримінального права.
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