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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Смірнова О.В. 

студентка економіко-правового факультету 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

 

ПОЛІТИКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

 

Нинішня економічна політика в системі державного управління національним господарством 

України недостатньо стимулює збільшення  ефективності використання ресурсних можливостей і методів 

раціоналізації, розвитку відновлення та циркулярного забезпечення ресурсами суспільного виробництва.  

Отож, ресурсозбереження набуває виняткової актуальності, що пов’язано із ключовими 

прерогативами розвитку країни та залежить від економічної політики держави, адже перехід на якісно 

новий ступінь розвитку зумовлює модернізовані вимоги стосовно ефективного ресурсозабезпечення. 

В ході дослідження було розглянуто Стратегію та Цілі сталого розвитку України до 2030 року та 

співставлено їх із Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на 

період до 2030 року». Виявлено, що кожен з вищезазначених проєктів містить основні засади 

раціонального природокористування та запровадження концепції безвідходного виробництва. 

Необхідність їх розробки аргументується тим, що в країні діє така структура управління розвитком, 

яка є цілком неефективною й екологічно небезпечною. Підкреслюється, що економічне зростання буде 

ґрунтуватися  не на експлуатації природних ресурсів, а згідно широкого застосування моделі «зеленої» 

економіки.  

Одними з керівних принципів цих документів є: 

1) Залучення представників структур бізнесу та соцпартнерів з метою сприяння співробітництва та 

виконання спільних зобов’язань для досягнення сталого споживання та виробництва. 

2) Принцип запобігання. Зобов’язати забруднювачів платити за збитки, яких вони завдають здоров’ю 

людей і довкіллю, відповідно до справжніх витрат від скоєної шкоди, від яких потерпає суспільство.  

3) Забезпечення переходу до моделей врівноваженого споживання і виробництва, а також управління 

природними ресурсами та більш дієвих заходів реагування на зміни клімату [1], [2], [3]. 

Вітчизняна промисловість прогресує та оптимізує виробничі процеси, але не йде шляхом 

запровадження власних передових технологій у виробничій сфері, що б сприяло ресурсозбереженню та 

створенню продукції зі значним вмістом доданої вартості. 

Потреба в таких розробках досить слабко задовольняється, тому доводиться робити вибір між 

використанням наявних застарілих технологій, адже вони достатньо розповсюджені й доступні або 

необхідністю придбати нові іноземні технології, що стимулює подальше технологічне відставання 

України та неспроможність виготовляти конкурентоздатну продукцію якісно нового рівня [4]. 

Отже, в Україні присутня як видима тенденція результативності використання безвідходних 

технологій, так і значні проблеми щодо розробки та впровадження інновацій на підприємствах, що 

потребує втручання з боку держави. 

Доволі складною проблемою сьогодення залишається низький рівень розуміння необхідності брати 

до уваги екологічну складову виробничої діяльності з боку структур бізнесу. Ми часто спостерігаємо як 

пов’язують екологізацію з фінансовими витратами та не усвідомлюємо набагато важливіший аспект: 

запроваджуючи безвідходні технології, можна зробити світ навколо кращим, а своє життя та існування 

планети – довшим. 

Відповідальна екологічна поведінка підприємств може сприяти розширенню кола партнерів та 

споживачів, зростанню репутації, тому витрати на екологізацію виробництва в розвинених країнах не 

сприймаються як тягар, а є фактором підвищення конкурентоздатності. 

Формування ековідповідальності бізнес-середовища в Україні вимагає: 

- примусово посилити вплив соціально-екологічної складової відповідальності бізнесу через 

підвищення штрафних санкцій; 
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- за допомогою економічного інструментарію зробити екологічний обов’язок прибутковим для 

бізнесу; 

- для зменшення навантаження на держбюджет та підвищення рівня екологічної відповідальності 

користувачів природи, необхідно удосконалення та створення умов для втілення системи екострахування; 

- активно долучати до екологічних проєктів середній і малий бізнес шляхом підтримки компаній, які 

займаються екологічним бізнесом. 

Тобто, з однієї сторони слід зацікавити бізнес-середовище в здійсненні природоохоронних заходів, а 

з іншої – впровадити більш жорстку відповідальність за екологічні порушення [5]. 

Прикро, що левова частка економічних засобів стимулювання екологізації діяльності підприємств в 

Україні існують хіба що на рівні законодавчих засад і не використовуються на практиці. 

З огляду на можливості здолання екологічних проблем, доцільно запропонувати перелік заходів, що 

сприятимуть втіленню та прогресуванню держполітики ресурсозбереження в Україні: 

- створення позитивного інвестиційного клімату й надання гарантій для нових інвесторів;  

- постійне проведення інформаційних кампаній на державному рівні для своєчасного інформування 

населення та підприємств щодо переваг впровадження новітніх ресурсоощадливих технологій; 

- розвиток партнерства між державою та компаніями приватного сектору, котрі надають консалтингові 

послуги щодо питань ресурсозбереження та допомагають застосовувати нововведення на практиці; 

- всі фундаментально нові технології в промисловості повинні проходити екологічну експертизу. 

Якщо ця технологія відповідає вимогам екологічності, лише тоді її можна впроваджувати [6, с. 138-140]. 

При реалізації зазначених заходів наявні значні шанси підвищення рівня ресурсозбереження в країні, 

появи у громадян свідомої зацікавленісті впровадженням «зеленої» економіки на ресурсоощадливих засадах. 

Але, все ж, в нашій державі частіше всього займаються власними інтересами і вигодами, створюють 

стратегії, плани, розробляють закони, а механізми відтворення написаного та затвердженого не 

відповідають реаліям сьогодення, то ж багато дійсно цікавих ідей, рішень, алгоритмів дій залишаються 

лише на папері. 

Складною проблемою є невисокий рівень усвідомлення потреби врахування екологічної категорії у 

виробничій діяльності бізнесових структур. Формування екологічної відповідальності цього середовища 

в Україні потребує зміни світоглядних і ціннісних орієнтирів з застосуванням правового, економічного, 

інформаційного інструментарію. 

Підбиваючи підсумки, можна дійти висновку, що в Україні наявні перспективи досліджень і розвитку 

маловідходних, безвідходних технологій і ресурсозбереження в умовах глобалізації, але для їх втілення 

необхідно акумулювати зусилля кожного громадянина, підприємства в обличчі керівництва та держави 

задля забезпечення безхмарного майбутнього, сталого розвитку та національної безпеки України. 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РИТЕЙЛУ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ І ПРОГНОЗ 

 
Впродовж перших трьох місяців 2020 року спостерігалося зростання індексу фізичного обсягу 

обороту роздрібної торгівлі. Однак у квітні 2020 року, у зв’язку з початком карантинних обмежень, індекс 
швидко знизився з 10,6% до 3,2% [6]. Тому, у зв’язку з цим, люди змушені пристосовуватися до змін, які 
відбуваються і починають вводити нові технології . 

Коронавірус спричинив великі втрати в ритейлі 2020 року, але також сприяв значному розвитку в 
технологіях. В результаті галузь просунулася на кілька років за короткий період. Зручні способи 
самовивозу, магазини з меншою площею, персоналізація на основі штучного інтелекту будуть 
застосовуватися в 2021 році і далі[2].  

Нові технології за основними бізнес-процесами в торгівлі [11]:  

 
1. Для полегшення аналізу ринку і потреб споживачів, фірма «1С» запропонувала інструмент, який 

дозволяє тисячам компаній, що використовують програми «1С», створити єдиний діловий простір, в 
якому можна легко обмінюватися документами, номенклатурою, заявками, прайс-листами, рахунками і 
багатьом іншим [4]. Сервіс влаштований за аналогією з соціальними мережами і отримав назву 1С: Бізнес-
мережа. Також ритейлер Kroger використовував платформу візуального навчання Everseen на основі 
машинного навчання для перегляду відео операцій магазину, розуміння складних процесів і управління 
для їх оптимізації [2].  Інший ритейлер Best Buy працює з Google Cloud для об'єднання джерел даних і 
запуску моделей машинного навчання на основі цих даних для створення більш персоналізованих 
пропозицій і рекомендацій [2]. 

2. Логістика та управління закупівлями було значно спрощено, за допомогою машинного навчання 
[2]– це не нова технологія, однак пандемія і збої в ланцюжку поставок, показали, наскільки вона цінна для 
ритейлу.  Програми на основі штучного інтелекту, які використовувало більшість ритейлерів, які не були 
здатні прогнозувати раптовий дефіцит продуктів, збої в поставках або швидко прискорюється перехід до 
e-commerce. Технологія машинного навчання має здатність вчитися на поточні події і вносити корективи 
в режимі реального часу [2]. 

3. Для покращення системи управління складуванням та зберіганням товару, а саме, надходження 
даних про запаси та перевірку даних про товар, за допомогою управління запасами Pricer, було створено 
компанію Suntown Ukraine в Україні [7]. Компанія пропонує послуги по впровадженню ESL-цінників. 
Використання інноваційної технології цифрового паперу дозволяє централізовано в режимі реального 
часу стежити за всіма змінами ринку [7]: ціною, спеціальними пропозиціями, обсягами партій. 

4. В управлінні виробничими операціями відіграв велику роль IT-аутсорсинг. Частина ритейлу, яка 
активно увійшла у власні розробки IT-продуктів почне їх усувати на користь аутсорсингових рішень [9]. 
Багато компаній побачать, що власна розробка добре може відображати проблеми конкретного бізнесу, 
але сильно відставати від загальноринкових завдань, і це вже непосильна задача для непрофільного 
підрозділу в ритейлі. Ті ж компанії, які продовжать активні розробки, в наступні п’ять років стануть 
постачальниками IТ-рішень для ринку і почнуть активно міняти свою бізнес-модель в сторону розвитку 
в якості IT-компаній [9]. 

5. Управління процесом реалізації товарів та обслуговування споживачів зазнало значного прогресу, 
адже з’являються багато нових технологій. Однією з них є каси самообслуговування або скорочено КСО, 
які з’явилися в лютому 2021році [7]. Покупці все частіше віддають перевагу сплачувати за покупки 

Основні 
бізнес-

процеси в 
торгівлі

Аналіз ринку і потреб споживаців

Управління закупівлями і логістика

Управління складуванням та зберіганням товару

Управління виробничими операціями

Управління процесом реалізації товарів та обслуговування споживачів
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самостійно і використовувати для цього інноваційні способи. Також було створено FacePay24 [1] – це 
безконтактний, швидкий та зручний спосіб оплати, що дозволяє оплачувати купівлі обличчям. Для того, 
щоб налаштувати,  потрібно в оновленому додатку Приват24 перейти до меню «Налаштування» в лівому 
верхньому кутку головного меню та увімкнути FacePay24. Потім зробить три фото та зазначити картку 
для оплати, після того зберегти налаштування [1]. А вже у вересні Amazon почне тестувати нову 
технологію оплати [3]- помахом долоні. Відзначається, що представлене Amazon One стане сканувати 
долоню приблизно за секунду. Для введення в дію пристрою досить махнути рукою. При першій спробі 
розрахуватися таким чином користувачеві досить вставити в сканер карту, після чого підняти руку над 
пристроєм і діяти, як вказують.  Таким чином зв'язується індивідуальний відбиток долоні з рахунком.  Те 
ж саме можна повторити з обома долонями [3].  

6. В управління післяпродажним та гарантійним обслуговуванням споживачів з’являються інновації 
у штучному інтелекті.  Прикладом може бути, компанія CVS Pharmacy використовує дані своєї програми 
лояльності ExtraCare для аналізу індивідуальних кошиків, витрачених сум, частоти покупок і категорій 
споживчих товарів [2].  Ритейлер Nordstrom заявив, що використовував списки побажань своїх клієнтів, 
щоб зрозуміти, які товари популярні під час щорічної розпродажу, і скорегував їх в режимі реального часу 
відповідно до вимог покупців [2]. 

У січні-жовтні 2020 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 7,6% в порівнянні з відповідним періодом 
2019 року [6]. Стався зсув попиту від звичайної роздрібної торгівлі до електронної комерції. Криза 
COVID-19 прискорила поширення E-commerce за рахунок нових фірм, клієнтів і типів товарів. Він надав 
клієнтам доступ до великої різноманітності товарів, не виходячи з дому, і дозволив компаніям 
продовжувати роботу, незважаючи на різні обмеження [13]. Прикладом цього, можуть бути, інтернет 
магазини, які вийшли на новий рівень, збільшивши свої прибутки у два, а то більше разів. 

Прогноз розвитку торгових підприємств та технологій на прикладі України [5]: зростання ВВП на 
рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% у 2022 році та 4,7% у 2023 році; зростання експорту товарів і послуг на рівні 
2,9% у 2021 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022 році та до 8,2% у 2023 році. 
Крім того, представники Європейської бізнес-асоціації прогнозують, що у 2020 році частка IT в ВВП 
України виросте з 4% до 5%, а до 2025 року обсяг експорту IT-послуг буде оцінюватися в $ 8 млрд [12]. 
Проте, кожен розвиток у бік інформаційних технологій потребує витрат на поліпшення якості послуг, а 
також кращі можливості. 

Отже, деякі з цих змін в ландшафті електронної комерції, ймовірно, будуть носити довгостроковий 
характер в світлі можливості нових хвиль епідемії, зручності нових купівельних звичок, витрат на 
навчання і стимулів для компаній отримувати вигоду з інвестиції в нові канали продажів [13]. 
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https://marketer.ua/ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts/#:~:text=%D0%A3%202019%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%201%2C92,%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%89%D0%B5%20%D0%B1%D1%9
https://marketer.ua/ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts/#:~:text=%D0%A3%202019%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%201%2C92,%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%89%D0%B5%20%D0%B1%D1%9
https://marketer.ua/ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts/#:~:text=%D0%A3%202019%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%201%2C92,%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%89%D0%B5%20%D0%B1%D1%9
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СТРУКТУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В КОМПАНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ GOOGLE ANALYTICS ТА 

ALGOLIA 

 

Структура прийняття рішень в компанії є надзвичайно важливою процедурою управління, оскільки 

від її правильного виконання залежить успішність та рентабельність усього бізнесу. Прийняття рішень 

великою мірою базується на колективній взаємодії команди, де кожен висловлює свою думку і шляхи 

вирішення проблеми. Із використанням інформаційних технологій процес прийняття рішень став 

набагато легшим, оскільки відповідні програми, аналізуючи дані компанії, можуть відповісти практично 

на усі питання стосовно взаємодії користувачів з інтерфейсом. Вони допомагають тверезо побачити 

ситуацію, яка є насправді, а також слабкі сторони, над якими варто працювати. Інформаційні технології 

оберігають менеджерів від неправильних рішень, що базуються на суб’єктивізмі, на бажанні йти на 

компроміс, де хороші пропозиції втрачають свою силу, тому що доводиться підводити їх під загальні 

інтереси і судження, на домінуванні окремих членів команди, що своїм авторитетом можуть перешкодити 

іншим учасникам генерувати ідеї, а також на відповідальності, яку брати на себе одного не хочеться. 

Шляхом багатостороннього обговорення, яке ґрунтоване на аналізі даних, що зібраний завдяки 

інформаційним технологіям може бути прийняте найкраще рішення щодо ефективності введення бізнесу. 

Якщо мова йде про компанію, то більшою мірою прийняття рішень базується на аналітиці, без якої 

успішне існування онлайн-бізнесу практично неможливе. Відсутність аналітики на сайті можна пояснити 

на прикладі гри у дартс, коли в момент кидка дротика у мішень вимикається світло, а результат успіху чи 

поразки побачити не можна, лише почути влучив ти чи ні. Зрозуміло, що, не побачивши, куди полетів 

дротик, правильно скоординувати наступний кидок вкрай важко. Те ж саме можна сказати і про сайт. 

Замовляючи, наприклад, рекламу у різних джерел дізнатись, хто саме привів покупців без введення 

аналітики неможливо. В такій ситуації прийняття рішень перетворюється на гру в рулетку. 

Далі розглянуто такі інформаційні технології, як Google Analytics та Algolia. 

1) Google Analytics 

Google Analytics – це аналітичний сервіс для оптимізації веб-сайтів і мобільних додатків, введення 

статистики та індексування. Ця програма дає відповіді на такі важливі питання: 

 
Рис. 1.1 Аналітика веб-сайту завдяки використанню Google Analytics (зима 2021 рік) 

o Хто є відвідувачами сайту (їхня стать, вік, з якого пристрою вони заходять на сайт); 

o Звідки вони до нас прийшли (із реклами, із пошукових систем, із Facebook чи Instagram, із сайту-



10 

партнера); 

o Що вони робили на сайті (які сторінки вони відвідували, як скролили наші сторінки, як по ним 

переміщалися, на які блоки вони акцентували увагу, на яких блоках затримувались довше, яку взаємодію 

вони робили з сайтом, на які кнопки натискали, які відео чи фото дивились, як заповнювали форми і, якщо 

заповнювали, чи відсилали їх тощо) [2]. 

Google Analytics є безкоштовною програмою і всього лише після години налаштування дасть велику 

кількість інформації про сайт та його клієнтів, яка допоможе зробити бізнес в рази ефективнішим. Процес 

прийняття рішень стоятиме на фундаменті конверсії, трафіку, сегментації відвідувачів, обробки сеансів 

та десятків інших елементів веб-аналітики, яку забезпечить цей сервіс (Рис. 1.1). 

2) Algolia 

Algolia – це платформа пошуку та навігації для веб-сайтів та мобільних додатків. Завдяки Algolia 

розробники та бізнес-команди можуть створювати та оптимізовувати пошукові запити в Інтернеті для 

підвищення клієнтської зацікавленості сайтом, збільшення коефіцієнту конверсії та доходів. Algolia 

пропонує широкий вибір продуктивних рішень, як: 

o Пошук та навігація (Site Search) – отримання максимально релевантного результату по своєму 

пошуковому запиті; 

o Голосовий пошук (VoiceSearch) – зчитування голосового пошуку і виведення результатів запиту 

на екран девайсу; 

o Геопошук (Geo Search) – ранжирування результатів ошуку на основі геоданих; 

o Мобільний пошук (Mobile Search) – використання фронтальних компонентів для iOS, Android і 

мобільного Інтернету [1]. 

Завдяки Algolia здійснюється створення, оптимізація і персоналізація пошукового досвіду, а також 

перелік наступних функцій: 

o Пошукова видача інформації, сортування та релевантність (налаштування пошукового 

ранжування по дуже широкому вибору критеріїв: помилки, геолокація, фільтри, слова зі зниженою вагою, 

близькість слів, атрибуція, точний збір тощо); 

o Пошукові правила (налаштування результатів пошукової видачі під конкретні запити 

користувача: правила показу, бустінг товарів/продуктів, закріплення слотів видачі тощо); 

o Миттєвий пошук (динамічний пошук зі зворотним відліком у пошукове вікно); 

o Персоналізація пошуку (використання великої кількості ознак про користувача для кастомізації 

пошукових результатів); 

o A/B-тестування (миттєвий запуск і тестування нових експериментів прямо з дашборда платформи 

для підвищення пошукової конверсії); 

o Пошуковий API (можливість швидкої інтеграції рішень і їх подальше налаштування) [1]. 

Рис. 1.2 Аналітика показників внутрішнього пошуку веб-сайту завдяки використанню Algolia (зима 

2021 рік) 

 

Завдяки Algolia процес прийняття рішень стане обґрунтованим, оскільки програма дасть можливість 
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побачити статистику пошукових запитів та  удосконалити її, збільшуючи конверсію на сайті. Менеджери 

координуватимуться A/B-тестуванням, яке наглядно продемонструє перевагу того чи іншого продукту, а 

найбільш релевантні товари у каталозі виставлятимуться першими, що призведе до збільшення прибутків 

компанії. 

Отже, процес прийняття рішень завдяки використанню інформаційних технологій став набагато 

легшим та обґрунтованішим, оскільки правильно впроваджені у бізнес-систему програми відповідають 

на усі питання щодо взаємодії користувачів з інтерфейсом та указують на можливі проблеми на сайті. 

Крім того, штучний інтелект проводить аналітику, збір, обробку чи порівняння даних якісніше та швидше, 

ніж людина, не має емоцій або ж поганого настрою, що може негативно вплинути на результат роботи. 

Інформаційні технології допомагають удосконалити бізнес-систему, збільшити доходи компанії, 

коефіцієнт конверсії, клієнтську обізнаність і зацікавленість компанією. На їхній основі можуть бути 

прийняті найбільш зважені та розумні рішення щодо рентабельності та конкурентоспроможності бізнесу. 

Література 

1) Algolia [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.algolia.com. 

2) Все о Google Analytics #1: зачем вам нужен Google Analytics [Електронний ресурс] // Теплица социальных 

технологий. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=tEVTYOWYJOg. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 

Одним з найважливіших інструментів, що дозволяє державі здійснювати соціально-економічне 

регулювання, є державний бюджет. Безпосередньо за допомогою бюджету держава створює 

централізовані фонди та впливає на формування децентралізованих фондів грошових коштів, 

забезпечуючи можливість виконувати свої функцій. Державний бюджет відіграє визначальну роль в 

реалізації економічної політики, що проводиться урядом України та сприяє ефективному вирішенню 

соціально-економічних завдань. Таким чином, Державний бюджет України є невід’ємним компонентом 

розбудови незалежної держави [1, с. 267]. 

Система державного регулювання соціально-економічних процесів втілюється у державній 

політиці, а вибір та ефективність застосування відповідної моделі та інструментів реалізації залежить від 

багатьох чинників [2, c. 48]. 

Отже, для розробки соціально-економічних параметрів на майбутнє використовуються варіанти 

соціально-економічного розвитку України на довгострокову перспективу, які визначаються ступенем 

реалізації таких важливих факторів: 

– розробка та впровадження порівняльних переваг української економіки в енергетиці, науці та 

освіті, високих технологіях та інших сферах; 

– інтенсивність інноваційного оновлення обробних виробництв та динаміка продуктивності праці; 

– модернізація транспортної та енергетичної інфраструктури; 

– розвиток інститутів, що визначають підприємницьку та інвестиційну активність, ефективність 

діяльності державних інститутів; 

– зміцнення довіри населення та соціальної справедливості, включаючи легітимність власності; 

– інтенсивність підвищення якості людського капіталу та формування середнього класу; 

– інтеграція в європейський економічний простір. 

https://www.algolia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tEVTYOWYJOg
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Залежно від ступеня реалізації вищезазначених чинників виділяють два якісно відмінних сценарія 

соціально-економічного розвитку в довгостроковій перспективі – консервативного (енергосировинного) 

та інноваційного розвитку. 

Консервативний, або енергосировинний сценарій характеризується помірним (не більше 3,6%) 

довгостроковим економічним зростанням, заснованим на активній модернізації паливно-енергетичного 

та сировинного секторів вітчизняної економіки при збереженні відносного відставання в 

високотехнологічних і середньотехнологічних секторах [3]. 

Інноваційний сценарій відзначається посиленням інвестиційної орієнтації економічного зростання 

та посиленням позицій України у світовому економічному просторі. Він базується на створенні сучасної 

транспортної інфраструктури та конкурентоспроможного сектора високотехнологічних галузей та 

економіки знань поряд з модернізацією енергосировинного комплексу. Сценарій передбачає 

перетворення інноваційних факторів в провідне джерело економічного зростання і прорив у підвищенні 

ефективності людського капіталу, що дозволяє покращити соціальні параметри розвитку [3]. 

В силу своєї специфіки державний бюджет знаходиться в центрі системи стратегічного планування, 

забезпечує фінансові можливості для функціонування механізму узгодженої взаємодії учасників 

стратегічного планування на основі принципів стратегічного планування при здійсненні розробки та 

реалізації стратегічного планування. 

Таким чином, Державний бюджет України будучи законом є планом, в ньому міститься 

документована інформація, що розробляється, розглядається і затверджується органами державної 

влади. У бюджеті в концентрованому і матеріалізованому вигляді відображається мета соціально-

економічного розвитку, стан економіки та соціальної сфери, що визначається учасниками стратегічного 

планування в якості орієнтира майбутньої діяльності і характеризується кількісними та якісними 

показниками. 

Бюджет, як інструмент вирішення і виконання завдань соціально-економічного розвитку, 

забезпеченого фінансовими ресурсами комплексу взаємопов’язаних заходів, які повинні бути проведені 

в певний період часу для досягнення цілей соціально-економічного розвитку. Слід зазначити, що у 

нашій державі щороку майже 20% державного бюджету витрачається на фінансування програми 

«Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні», проте чинна система соціального захисту, і 

насамперед пільг та субсидій, не забезпечує належного рівня підтримки найнезахищеніших верств 

населення, незважаючи на зростання питомої ваги видатків бюджету на зазначені потреби [4]. 

Доцільно зазначити, що бюджет відображає один з ключових принципів стратегічного планування – 

принцип ресурсної забезпеченості, без дотримання якого ніяке планування неможливо, оскільки 

визначає джерела фінансового забезпечення запланованих заходів. При цьому при формуванні бюджету 

враховуються внутрішні і зовнішні умови, тенденції, обмеження, диспропорції, дисбаланси, що 

впливають на фінансові можливості держави, а також окремі галузі і сфери державного і місцевого 

рівнів. 
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ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основним завданням існування комерційних підприємств є отримання прибутку. Діяльність таких 

підприємств в основному спрямована на вдосконалення шляхів досягнення поставленої задачі і 

збільшення рівня одержуваного доходу за допомогою підвищення ефективності виробництва, 

конкурентоспроможності продукції, послуг і т.д. 

Для досягнення поставленої мети підприємство використовує всі можливі методи, основним з яких 

можна вважати економічний аналіз. 

З метою підтримки успішного функціонування підприємства за допомогою систематичного 

економічного аналізу визначаються сутність та тенденції функціонування господарюючого суб’єкту, 

проводиться оцінка фінансової, економічної, організаційної, а також інноваційної ситуації, визначаються 

резерви виробництва. За допомогою економічного аналізу можливо сформувати оптимальну виробничу 

програму. 

У сучасних умовах ринку, дана тема є вкрай актуальною, так як для ефективного управління 

підприємством необхідно мати інформацію про результати його діяльності і вже на її основі приймати 

раціональні рішення. 

Предметом економічного аналізу можна позначити господарські процеси підприємств, які 

складаються під впливом об’єктивних та суб’єктивних, зовнішніх та внутрішніх факторів виробничої 

системи. Ці процеси характеризуються такими показниками, як: обсяг виробництва; витрати 

виробництва; фінансовий стан підприємства.  

Об’єктивними внутрішніми та зовнішніми факторами, які впливають на господарську діяльність 

підприємства, можна назвати: попит та пропозицію, ціни, тарифи та ставки [1, с.34].  

Так, категорія об’єктивних внутрішніх і зовнішніх чинників пов’язана з діями економічних законів. 

Суб’єктивні фактори, в свою чергу, цілком і повністю залежать від конкретної діяльності людини. До 

даної категорії відноситься: успішне господарювання, ритмічне і повне виконання бізнес-планів, 

організацію виробництва, фінансові дії та ін. 

При оцінці аналізу господарської діяльності підприємства основними завданнями є: 

- підвищення науково-економічної обґрунтованості бізнес-планів і нормативів; 

- об’єктивний і всебічний аналіз виконання бізнес-планів і дотримання нормативів; 

- визначення економічної ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

- виявлення і вимір внутрішніх резервів підприємства на всіх стадіях виробничого процесу; 

- оцінка і контроль управлінських рішень [2, c.68]. 

Таким чином, при сучасних умовах ринкових відносин економічний аналіз господарської діяльності 

підприємства особливо важливий і повинен бути спрямований на подальший економічний і соціальний 

розвиток організацій, поліпшення їх фінансового стану, збільшення ефективності експлуатації 

господарського потенціалу. На основі отриманих показників в ході економічного аналізу приймаються 

відповідні фінансові рішення, які дозволяють покращити фінансову стійкість і кредитоспроможність 

підприємства, а, отже, залучити додаткових інвесторів і кредиторів, зміцнити становище даного 

підприємства на ринку. 

Список використаних джерел:  
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2. Ковальчук. Т.М., Вергун А.І. Аналіз фінансового стану підприємств за видами економічної 

діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2020. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕТАЛЬНОГО ГЕМОГЛОБИНА В ДИАГНОСТИКЕ 

БЕТА-ТАЛАССЕМИИ 

 

Бета-талассемия – одно из самых распространенных аутосомно-рецессивных расстройств во всем 

мире. Высокая распространенность наблюдается в популяциях Средиземноморья, Ближнего Востока, 

Закавказья, Центральной Азии, Индийского субконтинента и Дальнего Востока. Данная патология также 

относительно распространена в популяциях африканского происхождения [1, 2]. Бета-талассемия 

вызывается сниженным (бета+) или отсутствующим (бетаo) синтезом цепей бета-глобина тетрамера 

гемоглобина (Hb), который состоит из двух цепей альфа-глобина и двух цепей бета-глобина (α2β2). 

Различают три клинических и гематологических состояния с нарастающей степенью тяжести, а именно: 

состояние носительства бета-талассемии, промежуточная талассемия и большая талассемия [2,3]. Общие 

методы скрининга талассемии включают полный общий анализ крови (ОАК) (морфологические свойства 

эритроцитов), биохимических исследованиях (сывороточный ферритин, сывороточное железо, 

насыщение трансферрина железом, определение общей и ненасыщенной железосвязывающей 

способности сыворотки (ОЖСС и НЖСС)).  

Особое значение в диагностике бета-талассемии имеет количественное определением уровней 

гемоглобина A2 (HbA2) и гемоглобина F (HbF) [4]. Фетальный гемоглобин (HbF), уровень которого 

непосредственно после рождения находится на наиболее высоком уровне и составляющий до 5%, 

постепенно снижается и к 2 годам жизни находится на уровне менее 2%, в то время как доля гемоглобина А 

(HbA) занимает все большую долю и в более старшем возрасте, являясь основной формой гемоглобина. При 

наличии мутаций часть эритроцитов могут нести аномальные варианты гемоглобина, в том числе и 

повышенное содержание фетального гемоглобина нехарактерное для данного возраста, являющееся одним 

из основных диагностических признаков бета-талассемии и определение его уровня в крови пациентов 

может стать одним из наиболее простых и надежных способов первичной ранней диагностики [5, 6, 7].  

Целью настоящего исследования является определение фетального гемоглобина (HbF) у больных с 

первичным диагнозом наследственной гемолитической анемии и выделение из общего числа больных с 

бета-талассемией на основании повышенных значений фетального гемоглобина (HbF).  

Материалы и методы. Объект исследования - периферическая кровь больных старше 2 лет, 

обратившихся в поликлинику Республиканского специализированного научно-практического 

медицинского центра гематологии (РСНПМЦГ) МЗ РУз за период от 2019 до 2020 гг.  
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У пациентов был проведен общий анализ крови (ОАК), определяли содержание фетального 

гемоглобина (HbF) по методу Бётке в лаборатории медицинской генетики РСНПМЦГ МЗ РУз.  

Результаты и обсуждение исследование. Общее число проверенных составляло 285 из них 83 

больных (29,12%) с показателями HbF больше 3% (референсные значения по Бётке до 2%). Показатели 

ОАК и биохимического исследования у всех были сопоставимы и не имели значимых отличий, благодаря 

показателям HbF около 30% больным поставлен диагноз Талассемии. 

Как известно, гематологические и биохимические показатели, исследуемые при талассемии, могут 

выступать лишь косвенными признаками заболевания. Именно определение фетального гемоглобина 

может служить в качестве основного, прямого маркера бета-талассемии, что было подтверждено в ходе 

проведенных нами исследований. 

Вывод.  

1. Частота случаев бета-талассемии в местной популяции, выявленных на основании определения 

содержания фетального гемоглобина (HbF) составила около 30%. 

2. Определение фетального гемоглобина (HbF) может служить в качестве основного метода 

первичной ранней диагностики бета-талассемии и дифференциального диагноза в диагностике 

наследственных гемолитических анемий. 
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ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

   

Концепція підготовки Збройних Сил України (ЗС України) є основним керівним документом з 

підготовки ЗС України, який відображає загальний порядок, та організацію підготовки військ. 

Концепцією передбачено перехід на підготовку ЗС України за стандартами НАТО, досягнення органами 

військового управління всіх рівнів та військами (силами) повної взаємосумісності із збройними силами 

держав-членів НАТО та визначено що підготовка ЗС України – це організований за єдиним замислом і 

планом процес навчання і виховання усіх категорій військовослужбовців, підготовки (злагодження) 

органів управління (штабів), військових частин (кораблів), установ та організацій з метою досягнення їх 

готовності до виконання завдань за призначенням як у мирний час, так і в особливий період;  

Однією  з складових  підготовки ЗС України є бойова  підготовка, яка складається із колективної 

підготовки штабів, військових частин і підрозділів та із індивідуальної підготовки офіцерів, старшин, 

сержантів та солдатів штабів, військових частин і підрозділів ланки тактичного рівня; 

Важливим показником боєздатності  та бойової готовності  військ є рівень їх бойової підготовки, особливо 

польової виучки та ії основи – тактичної підготовки , якій  підпорядковано вивчення усіх інших предметів 

бойової підготовки. В умовах сьогодення, коли сучасний загальновійськовий бій характеризується 
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рішучістю у досягненні мети, високою напруженістю, швидкоплинністю, різкими змінами обстановки, 

наземно-повітряним характером, застосуванням різноманітних засобів ураження і способів ведення бою, 

швидким переходом від одних видів дій до інших, широким застосуванням технічних засобів і 

автоматизованих систем, до тактичної підготовки   висувається все більш високі вимоги. Розвиток 

озброєння й бойової техніки, зміни в організації військ, характері й способах бойових дій вимагають 

постійного вдосконалення тактичної підготовки, обумовлюють зміну й ускладнення завдань, які 

розв'язуються в ході її проведення, визначають мету підготовки – отримання кожним 

військовослужбовцем й підрозділами в цілому практичних навичок, умінь і якостей, необхідних для 

успішного ведення сучасного бою. Тактика ведення бою на сучасному етапі набула суттєвого розвитку. 

У системі бойових дій проявилась домінуюча роль тактики як складової воєнного мистецтва. Центр ваги 

бойових зусиль змістився у напрямі тактичних дій. Тактична підготовка найбільш повно забезпечує 

комплексне навчання військовослужбовців та підрозділів вмілим і злагодженим діям на полі бою в умовах 

максимально наближених до бойових, дає можливість отримати необхідні навички, розвивати морально-

психологічну стійкість та фізичну витривалість. У сучасних умовах до завдань тактичної підготовки 

відноситься: вивчення теоретичних основ загальновійськового бою, його принципів і організації, 

озброєння, бойових можливостей, прийомів і способів дій своїх військ і військ вірогідного противника, 

вироблення і вдосконалення навичок і умінь командирів в організації, забезпеченні бойових дій, 

безперервному управлінні підрозділами в бою, навчання особового складу умілому застосуванню 

індивідуальної і групової зброї, бойової техніки в складних  умовах бойової обстановки, на різноманітній 

місцевості вдень і вночі; формування у особового складу високих морально-бойових, психологічних і 

фізичних якостей і  об’єднання їх з професійними навичками і вміннями; злагодження підрозділів в  цілях 

ведення узгоджених і рішучих дій в різних видах бою.  

Успішне вирішення в комплексі всіх перерахованих вище завдань тактичної підготовки забезпечує 

високу польову виучку, подальше зростання бойової майстерності особового складу та злагодженості 

підрозділів, здатність вести рішучі й активні бойові дії, а набутий в ході протистояння російському 

агресору досвід дозволяє поглянути на тактичну підготовку у більш практичній площині і дає можливість 

оперативно переосмислювати набутий бойовий досвід та впроваджувати його у підготовку військ. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ 

ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

Латинська мова традиційно використовується для позначення анатомічної, клінічної та 

фармакологічної термінології. Вивчення латинської мови на першому курсі допомагає іноземним 

студентам опанувати основи медичної термінології, що допоможе в подальшому навчанні на старших 

курсах та в роботі з україномовною та іноземною медичною літературою. Перші курси навчання в 

медичному університеті характеризуються ознайомленням з великою кількістю професійно-орієнтованої 

лексики, яку метод візуалізації допомагає  опанувати.  

Метою роботи є обґрунтування використання візуалізації при вивченні латинської мови іноземними 

студентами медичних факультетів. 

Термін візуалізації був впровадженим швейцарським психіатром  К. Г. Юнгом, розглядаючи його як 

метод систематизованого використання ресурсу уяви як психічного процесу, що дозволяє конструювати 

в візуальної модальності зорові образи у внутрішньому, суб'єктивному просторі людини [3].  
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В методиці викладання іноземних мов, візуалізацію порівнюють з принципом наочності.  Барабанової 

Г. В. визначає наочність як створення зовнішніх опор в процесі опанування знань. Вчена зазначає, що на 

сьогоднішній день більшість викладачів надають перевагу візуальним зовнішнім опорам, виходячи з того, 

що до 90% інформації засвоюється людиною через зоровий канал [2]. Наочність полегшує сприйняття та 

систематизації інформації. 

Домінуючий вплив зорового сприйняття порівняно з іншими почуттями влучно проілюстровано на 

прикладі датського фізика Тора Норретрандерса. Трансформація здатності людських почуттів у 

стандартну пропускну здатність комп'ютера демонструє силу візуалізації. Вчений робить висновок, що 

зір має перевагу перед іншими відчуттями, оскільки він має ту ж пропускну здатність, що і комп'ютерна 

мережа. Його ємність каналу в 10 разів більша, ніж дотик, і в 100 разів сильніша, ніж слух або нюх [1].  

Перший вид візуалізації, який може бути використаний при викладанні дисципліни “Латинська мова 

та основи медичної термінології” є ілюстрації внутрішніх органів, тканин та частин тіла. Більшість 

термінів на українській мові невідомі іноземним студентам, що ускладнює вивчення професійної 

термінології. В даному випадку, ілюстрації є успішним способом фасилітації, який створює міжмовний 

зв’язок. Коли студенти складають у своїх думках картинки прочитаного, вони краще запам’ятовують і 

розуміють слова. Основною вимогою для матеріалу є повнота та достовірність. Складні клінічні терміни 

композити компонуються за допомогою терміноелементів, більшість яких мають грецьке походження. 

Для вивчення термінів,  доцільно використовувати завдання, коли студенти ілюструють значення заданих 

слів і, обмінюючись матеріалом, знаходять потрібні терміноелементи. Таким чином, візуалізується власна 

асоціація студентів, що сприяє кращому запам’ятовуванню. 

При вивченні частин мови ефективно використовувати графічну візуалізацію, яка полягає у наданні 

кожній частині мови окремої фігури (квадрат, коло, трикутник) або символу, який буде з нею 

асоціюватися. Складний анатомічний термін може поєднувати від трьох до п’яти слів, які мають чіткий 

порядок. Виділення граматичних категорій іменників та прикметників різними кольорами є 

результативним способом як вивчення порядку слів терміну так і кращого засвоєння морфемної будови 

слова. Успішними є картки, в яких суфікси та префікси виділені іншим кольором та шрифтом, що 

акцентує увагу студентів на значенні морфем. Особливу увагу рекомендуємо звернути на вивчення 

суфіксів однокореневих іменників та прикметників. 

Отже, можемо зробити висновки, що графічна та ілюстрована візуалізація латинських термінів є 

одним із способів ефективного вивчення матеріалу іноземними студентами, так як перцепція призводить 

до швидшого сприйняття інформації та її засвоювання. 
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ОНЛАЙН СЕРВСИ ДЛЯ РОБОТИ З ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ 

 
Анотація. Розглянуто особливості використання відео-презентацій у закладах середньої освіти. В ході роботи здійснила 

аналіз онлайн сервісів Canva, PowToon для створення анімованих відео-презентацій.  

Ключові слова: відео-презентація, навчання, онлайн сервіс, Canva, PowToon. 
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Murzyk I., Pavlova N. Online services for working with video Presentations 

Abstract. Peculiarities of using video presentations in secondary schools are considered. In the course analyzed the online services 

Canva, PowToon to create animated video presentations. 

Keywords: video presentation, education, online service, Canva, PowToon. 

 

Важливу роль у впровадженні змішаного і дистанційного навчання відіграє створення й використання 

навчальних відео, які стимулюють самоосвіту, підвищують якість надання освітніх послуг. Учасники 

освітнього процесу відзначають, що відеофільми є сучасним дидактичним засобом, інноваційною 

технологією навчання підростаючого покоління.  

Як показує практика, одним з типів навчальних відео, які вчитель вдало може використовувати в 

освітньому процесі є анімовані відео-презентації. Відео-презентація (video-presentation) – формат 

проведення презентації, що складається зі скомпонованих у певному середовищі відео-фрагментів. На 

відмінну від звичних презентацій, розроблених наприклад засобами PowerPoint, анімаційні відеоролики 

здатні тривалий час утримувати мимовільну і довільну увагу учня, сприяють розвитку наочно-образного 

мислення, допомагають інтегрувати теоретичні питання з практикою, розширюють мотивацію до 

навчання. Короткі відеоролики зручно використовувати для кращого доповнення навчальних відомостей 

підручників або навіть і їх заміни. Вчитель може перетворити відео-презентацію в захоплюючий прийом 

залучення учнів до ефективної освітньої діяльності, а також цей сучасний засіб здатен стати своєрідним 

планом заняття, його логічною структурою, тобто використаним на будь-якому етапі або на абиякому 

виді заняття.  

Підготовка, створення і відтворення відео-презентацій вимагає від вчителя низки знань та умінь, серед 

яких вагоме місце належить технічним навичкам.  

У мережі Інтернет розміщено значну кількість онлайн сервісів, основним призначенням яких є 

опрацювання відео-презентацій. Зокрема серед вчителів набули популярності такі сервіси, як Canva і 

PowToon. 

Canva (www.canva.com) є онлайн веб-сервісом для створення та опрацювання різноманітних 

графічних матеріалів. Програма містить близько 70 тисяч готових шаблонів, які зручно використовувати 

у практичній діяльності. В режимі редактора вчитель має змогу додавати та редагувати шаблони, текст, 

фон, фото, діаграми, значки, відео, аудіо, анімаційні об’єкти, графічні елементи, змінювати кольори, 

шрифти, фільтри. Окрім розроблених професійними графічними дизайнерами перерахованих раніше 

елементів, користувач може завантажувати власні медіафайли (зображення, відео, аудіо), перетягувати з 

панелі інструментів в поле редактора шаблону та змінювати їх параметри у середовищі. Особливо 

зручною є функція пошуку, виконання якої полягає в наступній послідовності дій: обрати одну із 

категорій інструментів; ввести лише ключове слово щоб віднайти та використати  графіку за вибраною 

тематикою. 

Контент, який користувач створив у Canva експортується в форматі .MP4 на його комп’ютер, або 

може бути  опублікованим у соціальних мережах і на сайтах в онлайн режимі. Сервіс налічує безкоштовні 

функції і пропонує додаткові можливості в платних версіях програми, серед яких Canva Pro та Canva for 

Enterprise. 

Іншим онлайн сервісом, який вчителі використовують для створення відео у стилі інфографіки та 

анімаційного відео є PowToon (www.powtoon.com). Користувачі відзначають, зрозумілий та інтуїтивно 

простий у користуванні інтерфейс програми. Іншими перевагами є наповнення відео такими елементами 

як фігура, графіка, текст з різними шрифтами та ефектами (послідовна поява літер, написання тексту від 

руки), анімаційні об’єкти, слайди з ефектами переходу між ними, музику, записи голосових коментарів 

до слайдів [1]. Редактор підтримує Drag and Drop з використанням мультиплікаційних героїв. Для 

створення відео доступні такі стилі, як діловий, комікси, інфографіка, намальована чорно-біла графіка. 

Перевагою даного сервісу є наявність бібліотеки шаблонів різних стилів як безкоштовних, так і платних. 

Розроблене відео автоматично зберігається на сайті в акаунті користувача, а також його можна 

завантажити на пристрій користувача у форматі .MP4, поділитись посиланням на файл чи відтворити 

безпосередньо на сайті. Функціональні можливості безкоштовної версії програми дозволяють змонтувати 

відео до 5 хвилин, з використанням 46 мелодій та 11 стилів, а в платній версії сервісу надано 60 хвилин 

на відео з необмеженим використання контенту і, найголовнішим є відсутність  логотипу програми у 

розробленій і завантаженій відео-презентації. 
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Рис.1. PowToon у режимі редактора відео-презентацій 

 

Таким чином, веб-сервіси з широким функціоналом прискорюють та спрощують розробку відео-

презентацій не професіоналом. Однак для того щоб навчальний відео-контент був цікавим, окрім 

технічних навичок, потрібні також і спеціальні уміння. Відео-контент доцільно розглядати не просто як 

відеозапис, а спеціально підготовлений освітній продукт, який містить необхідні елементи підвищення 

сприймання начального матеріалу і підтримання інтересу до вивчення дисципліни. Сучасні засоби 

навчання, зокрема відео-презнтації, урізноманітнюють діяльність вчителя, активізують творчість учнів, 

створюють належні умови для підвищення мотивації навчання, покращення рівня засвоєння знань. Але 

під час їх використання на уроках потрібно враховувати пізнавальні закономірності навчальної діяльності 

учнів, їх підготовленість до сприймання і засвоєння навчального змісту аудіовізуальними засобами. 
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Молочанського опорного закладу 

 загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

              

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОЄКТАХ, ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Сучасний навчальний процес у початковій школі передбачає узгоджені, злагоджені дії учасників 

спільної справи, так характеризується поняття «партнерство», яке включає в цей процес учнів, батьків, 

вчителів. Варто зазначити, що в Концепції «Нової української школи», ведеться мова про  особливість 

педагогіки партнерства, якою є спілкування, взаємодія та співпраця. Де вчитель має бути другом, а родина 

учня залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Також, в документі наголошується, що педагогіка 

партнерства ґрунтується на довірі і розумінні.[ 2 ,с.34]  

Що таке партнерство? Зазирнемо у Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови:1) 

Положення партнера, того, хто бере участь із ким-небудь у спільній справі, занятті.2) Узгоджені, 

злагоджені дії учасників спільної справи.[4,с.890] 
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Організація навчального процесу за вимогами НУШ дає змогу дітям брати участь у парних, групових, 

колективних обговореннях, а вчителю-творчо моделювати й активно розвивати у дітей уміння і навички 

ефективної взаємодії. 

У книзі «Лідер у мені» професійний тренер  Майкл Фалан  зазначив : «Результати дослідження 

абсолютно зрозумілі: ніщо не мотивує дитину більше, аніж коли її навчання оцінює не лише школа, а й 

сім’я та громада, які працюють спільно…Ці форми співпраці не відбуваються випадково чи з ініціативи 

однієї зі сторін. Для цього потрібне чітке стратегічне планування» [6,с.165]. 

Концепція партнерства в освіті не нова ідея. В теорії Василя Олександровича Сухомлинського, що 

викликала широкий відгук, була ідея зближення школи та родини, як він це називав - «співдружність родини 

та школи». У статті «Слово до батьків», автор пропагував ідею повернення педагогічної відповідальності в 

родину. Він писав, що не тільки школа виховує й дає освіту, а й родина, причому з першого дня існування 

дитини вона виконує ці ж функції. Тому родина та школа повинні розвиватись разом.  

Сухомлинський закликав до педагогічної освіти не тільки дітей і вчителів, а й батьків. Із цього 

питання писав: «Удосконалення, поглиблення суспільного виховання означає не применшення, а 

посилення ролі родини. Гармонійний, усебічний розвиток можливий тільки там, де два вихователі - школа 

й родина - не тільки діють заодно, ставлячи перед дітьми одні й ті ж вимоги, а й є однодумцями, 

розділяють одні й ті ж переконання, завжди виходять з одних і тих самих принципів, ніколи не допускають 

розбіжностей ні з метою, ні у процесі, ні в засобах виховання» [5,с.377]. 

Автором ідей педагогіки співробітництва був також відомий педагог Симон Соловейчик.  Серед тих, 

хто підтримував цю ідею- Шалва Олександрович Амонашвілі та Віктор Федорович Шаталов.  

«Коли я спостерігаю за дітьми сьогодні ,то часом помічаю, що їм бракує певних навичок, як-от 

навичок міжособистісного спілкування або вміння працювати в команді. Вони не мають можливості 

взаємодіяти з іншими дітьми. Тому ,як учитель відчуваю, наскільки добре те, що я навчаю їх принципам 

«синергії»,-каже пані Ліменгкван, учитель початкової школи ,Сінгапур в книзі «Лідер у мені» [6,с.14]. 

«Нова українська школа» розкриває широкі обрії для ефективного спілкування молодших школярів. 

Досвід нашої роботи переконує, що одним із вдалих шляхів розвитку  ефективної взаємодії учнів 

початкової школи є участь у міжнародних освітніх проектах, які формують полікультурну особистість, 

відкриту до діалогу з представниками інших країн, готову до інтеграції у світовий культурний простір. 

   У 2020-2021 навчальному році ми з учнями приймали участь у проєктах міжнародної Асоціації 

Кідлінк, база діяльності , якої знаходиться у Швеції.  

Метою Асоціації є сприяння глобальному діалогу між учнями у всьому світі. Асоціація приділяє 

особливу увагу електронній комунікації, а також підтримує спілкування у других формах та медіа. 

Асоціація працює над досягненням своєї мети через освітні проєкти, які створюються та розробляються в 

рамках міжнародного співробітництва. 

Досвід проведеної роботи свідчить, що впровадження педагогіки  партнерства шляхом участі у 

міжнародних освітніх  проєктах є необхідною умовою для соціально- активної особистості, здатної до 

самореалізації у сучасному суспільстві. 

Проєкт  ,у якому ми з дітьми брали участь це  - «Schools Around the World» - «Школи по всьому світу».   

 Опис та мета проєкту: цей захоплюючий проєкт створений  для того, щоб допомогти школам із різних 

куточків світу налагодить комунікаційні мости і більше дізнатись один про одного ,використовуючи 

відеозв'язок. Це є гарною можливістю для учнів спілкуватися зі своїми однолітками по всьому світу і 

знайомитися зі шкільним життям –навчанням, інтересами, хобі, ставити різні запитання, щоб отримати 

знання про міста та країни, в яких вони живуть. Це також можливість для вчителів стати послами 

спільноти і поширювати Глобальну дружбу шляхом спільної роботи. 

Покроковий алгоритм «Як працювати над проєктом»: 

Етап 1 Крок №1 Після реєстрації в Kidlink (безкоштовно) отримаєте ім'я користувача і пароль 

Крок № 2 Представте свою школу / группу, створивши сторінку. Скажіть: «Привіт» в проєктній групі FB. 

Крок №3   Обговоріть питання, які ви хотіли б поставити по поточній темі (не більше 10). Тема 

оновлюється щороку. 

Крок №4 Учні задають питання, створюючи відеозвернення. 

Крок № 5  Вчителі публікують його з посиланням або розміщують на сторінці школи (приватна група FB).  
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Етап 2  Крок № 1 Учні обговорюють свої відповіді. 

(Ставлячи питання і відповідаючи на них,  використовують складові пропозиції, щоб бути більш 

виразними, а не просто пряме запитання або відповідь. У відповіді на запитання може брати участь 

декілька  учнів). 

Крок № 2 Учні відповідають на запитання, створюючи відеозвернення для кожного партнера в 

команді або одне відео з відповідями для всіх партнерів в команді. 

Крок № 3 Вчителі публікують їх, даючи посилання або розміщуючи їх на сторінці школи (приватна 

група FB ). 

За  бажанням:Після обміну відео, учасники можуть організувати глобальну взаємодію за допомогою 

обміну картками, культурного обміну, спілкування по листуванню, взаємодії через Skype, створення 

ресурсів, таких як слайд-презентації (Sway, Power Point), колекції Wakelet, або запропонувати будь-яку 

іншу цікаву ідею, яка сприяє глобальному діалогу і забезпечує поліпшення навичок читання, письма, 

аудіювання, словникового запасу і граматики. 

   Результативність участі у проєктах: 

1.Усвідомлення поняття «команда», «синергія», «взаємодія». 

2.Опанування на практиці «технології маленьких кроків». 

3. Використання «техніки конструктивної побудови висловлювання». 

4. Розвиток  комунікативної компетентності учнів, а саме  оволодіння засобами і прийомами 

«ефективного спілкування». 

5. Активізація зміни вектору використання інтернет-ресурсів (переміщення фокусу використання ІКТ 

з навчально-пізнавальною метою, а не на соцмережі та ігри). 

6. Сприяння налагодженню конструктивних і ваємозбагачуючих партнерських відносин учнів малого 

міста з однолітками з різних країн світу. 

7.Формування сучасної всебічно розвиненої особистості, відкритої до діалогу з представниками 

інших країн, готової до інтеграції у світовий освітній  простір. 
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СУЧАСНІ НАУКОВІ ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ 

ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ З ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Стратегією розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, прийнятою Кабінетом 

Міністрів України, передбачено створення більш ефективної системи підготовки фахівців сфери фізичної 

культури і спорту. Документом встановлено поетапний напрямок розвитку і заплановано впровадження 

інновацій в досліджуваній галузі.   
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Наукові інновації завжди були одним із пріоритетів навчально-виховного процесу закладів вищої 

освіти. Саме завдяки їм формується змістовна, методологічна та технологічна складові, які в майбутньому 

забезпечують відповідний рівень компетентності фахівців досліджуваної галузі. На основі новітніх ІТ-

технологій, сучасної розгалуженої інфраструктури, прозорої діяльності, оновленої системи підготовки 

кадрів Стратегією визначено створення платформи для творення більш успішної й здорової нації. 

Особливого значення в вищезазначеному документі відведено фаховій освіті, яка вимагає удосконалення 

навчально-виховного процесу та покращення умов для підвищення кваліфікації фахівців з фізичної 

культури і спорту [2]. 

Фахова підготовка тренерів-викладачів з видів спорту має особливий вплив на розвиток фізичної 

культури та спорту. Актуальним для нашого наукового пошуку є питання забезпечення якісною 

інноваційно наповненою освітою фахівців з водних видів спорту. Питання підготовки майбутніх фахівців 

закладів вищої освіти передбачає організацію навчально-виховного процесу, в якому беззаперечними 

учасниками є професорсько-викладацький склад певної галузі знань та здобувачі вищої освіти. Тому 

розглянемо інновації науки щодо забезпечення та підтримки рівня фахової компетентності майбутніх і 

чинних тренерів-викладачів з водних видів спорту. 

С. Черевко обгрунтувала інноваційні організаційно-педагогічні умови удосконалення професійно-

педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної 

та неформальної освіти, а саме: реалізація виробничих функцій та елементарних завдань діяльності 

фахівців суміжних напрямів підготовки в нормативно-методичні документи й практику навчальної 

діяльності тренерів-викладачів; тривалий особистісно орієнтований контакт з досвідом успішного 

практичного використання здоров’язбережувальних технологій; культивування здоров’язбережувальної 

місії тренерської професії та стимулювання автономної здоров’язбережувальної поведінки тренерів-

викладачів у соціально-просвітницькій діяльності засобами формальної і неформальної освіти. 

Дослідниця вважає, що інноваційність запропонованих організаційно-педагогічних умов 

забезпечується їх інтегративною складовою. Так, дійсно такий комплексний підхід щодо представлення 

організаційно-педагогічних умов удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-

викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної та неформальної освіти придає заходу 

новизни та підтверджує необхідність їх впровадження [4]. Однак така форма організації навчально-

виховного процесу як курси підвищення кваліфікації з вищезазначеними нововведеннями є актуальною 

лише для чинних тренерів-викладачів.  

С. Табінська вивчала питання новаторської педагогічної підтримки розвитку професійно-

педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ. Дослідниця також звернулася до системи 

курсового підвищення кваліфікації тренерів-викладачів й вказала на важливість своєчасного 

проходження курсів. Вагоме значення в науковому дослідженні відведено питанню забезпечення 

постійного вдосконалення традиційної програми курсового підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, 

де важлива роль належить викладачам-новаторам та майстрам, здатним генерувати творчі ідеї, 

пропонувати найбільш раціональне та ефективне вирішення освітніх проблем [3, с.111-112]. 

Разом із тим зазначимо, що новаторські напрацювання та інноваційні технології забезпечують 

ефективне їх використання в галузі фізичної культури і спорту, перш за все, за умови створенням 

відповідних умов освітнього процесу. Як для підготовки тренерів-викладачів з водних видів спорту в 

закладах вищої освіти, так і для підвищення кваліфікації фахівців зазначеної галузі в ході використання 

інноваційних технологій в навчально-виховному процесі дуже часто виникає ключова проблема 

специфіки безпосередньо водних видів спорту – доступу до басейнів та водойм.  

Розкриваючи питання використання інноваційних технологій навчання в системі фізичного 

виховання студентів, С. Недорубко та Л. Очередько підтверджують, що однією з умов ефективності 

застосування інноваційних технологій є забезпечення на заняттях всіх здобувачів освіти спортивним 

інвентарем. Лише така організація навчально-виховного процесу дозволяє диференційовано підійти до 

кожного студента, підтримувати інтерес і мотивувати до занять [1].  

Ми погоджуємося з дослідниками, що в більшості випадків бездоганно налагоджений й навчально-

методично забезпечений освітній процес дозволить підвищити інтерес здобувачів освіти до занять й 

втілити в практику новаторські напрацювання. Впровадження в навчально-виховний процес підготовки 

тренерів-викладачів з водних видів спорту інноваційних та інтерактивних форм і методів роботи заохочує 

здобувачів вищої освіти до навчання й покращує процес їх професійного становлення. Запропоновані 
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науковцями та розглянуті нами інноваційні організаційно-педагогічні умови удосконалення професійно-

педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної 

та неформальної освіти, а також постійне удосконалення традиційної програми курсового підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів рекомендуємо використовувати для тренерів викладачів з водних видів 

спорту. Очікуємо, що з прийнятою Кабінетом Міністрів України Стратегією розвитку фізичної культури 

і спорту на період до 2028 року буде значно підсилено рівень інноваційного простору для підвищення 

професійної компетентності як майбутніх, так і чинних тренерів-викладачів.  
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У статті обґрунтовано особливість естетичного виховання та розкрито місце сучасної хореографії в естетичному 

вихованні молодших школярів. 
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Виклад основного матеріалу. Одне з головних теперішніх завдань школи – всебічний розвиток та 

виховання особистості. Система освіти наполягає на створення умов для саморозвитку та 

самовдосконалення особистості дитини.   На сучасному етапі розвитку системи в Україні постає питання 

естетичного виховання і розвитку естетичної культури молодших школярів засобами мистецтва.  

Формування естетичної культури дитини – один із найважливіших напрямів виховного процесу 

підростаючого покоління й охоплює тривалий період. особливу роль в цьому відіграє загальноосвітній 

заклад в якому навчається дитина. Більшість шкільних предметів, які є провідними в нинішніх умовах 

системи освіти, не можуть сприяти цілеспрямованому формуванню особистості. Щоб вирішити ці завдань в 

освітній процес загальноосвітніх шкіл ввели предмети мистецького спрямування, а саме хореографію, 

засобами якої здійснюється духовно-культурний, емоційно-творчий розвиток молодших школярів.  

Естетичне виховання – один із напрямків всебічного і гармонійного розвитку особистості, науковий 

інтерес до якого на сучасному етапі значно зростає. Окрім цього, зазначимо, що особливістю естетичного 

виховання є те, що воно впливає не лише на розум, але й почуття людини. [2, c. 95] 

Місце сучасної хореографії в естетичному вихованні молодших школярів досліджували В. Бутенко, 

О. Комаровська, Н. Миропольська, О. Олексюк, Г. Шевченко. На актуальності естетичного виховання 

молодших школярів засобами танцювального мистецтва наголошували М. Боголюбська, В. Верховинець, 
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Б. Мануйлів та ін. Важливість розвитку учнів початкових класів засобами ритміки доводиться в працях Г. 

Ільїної, С. Руднєвої, Є. Фіша.  

Естетичне виховання та культура є центральним компонентом в системі розвитку загальної культури 

особистості й цивілізованого суспільства. Реалізація цієї проблеми актуалізується в умовах інтегрування 

України в європейський простір [1]. 

Естетичне виховання передбачає розвиток певних здібностей, а саме: - здатність сприймати і відчувати 

прекрасне, гарне в природі, побуті, суспільних відносинах, у творах мистецтва. Ця здатність проявляється в 

емоційному реагуванні на все прекрасне, гарне, доступне сприйманню учня, в особливій зацікавленості 

прекрасним та його проявами в яскравих кольорах, звуках, формах та їх поєднаннях; - здатність 

перетворювати, вносити найпростіші елементи красивого в життя та побут, виразно використовувати 

малюнки, ліплення, здатність знаходити способи зображення в малюнку і ліпленні; - здатність до творчості 

в художній діяльності, в сюжетних іграх, у побуті. Мова йде про творчу уяву під час сюжетних ігор 

художнього типу, творчу ініціативу при внесенні красивого в побут, пошуки засобів виразності в малюнках; 

- здатність оцінювати красиве в оточенні. Полягає вона в умінні правильно розрізняти зміст, загальний 

характер і найяскравіші виражальні та образотворчі засоби творів живопису; в умінні оцінювати, як діти 

виконують малюнки, виділяти гарні предмети в побуті, красиве – у явищах природи [3]. 

В основі естетичного виховання лежить розвиток емоційної чутливості до прекрасного і негативного 

ставлення до потворного. Одне з головних завдань мистецтва як засобу естетичного виховання – 

стимулювання творчих здібностей, ініціативи, самостійності. Особливість педагогіки мистецтва полягає 

в тому, що творчості навчити не можна. Можна лише створити умови для пробудження, активізації в 

учнів творчих імпульсів, для пізнання радості творення. 

Естетичне виховання в школі починається з молодших класів в процесі вивчення мови, доступних 

літературних творів, а також на уроках співу, малювання і природознавства. 

Важливим для формування естетичного виховання молодших школярів є також виконання ними 

імпровізаційних, імітаційних, пластичних вправ та етюдів на виявлення емоцій, настрою, почуттів. Тому 

в системі освіти вводять уроки хореографії в початковій школі, самостійне створення виразних рухів і 

художньо образних вправ, зокрема образів казкових героїв, зумовлюють виникнення в молодших 

школярів емоційних станів, котрі активізують їх пізнавальну сферу й позитивно впливають на 

продуктивність якісного асоціативного мислення. 

Хореографи також акцентують увагу на тому, що входження особистості в художній образ посилює 

її духовно-енергетичний потенціал, активізує процеси рефлексії, творчості 

На формування внутрішнього емоційного світу молодших школярів буде впливати виконання ними 

імпровізаційних вправ та етюдів на уроках хореографії. Ролі для учнів при цьому розподіляються з 

урахуванням хореографічних можливостей та індивідуальних властивостей школярів. 

З метою визначення ефективності проведення уроків хореографії у початковій школі, було проведено 

анкетування учнів Хорохоринського ліцею. 

Отже, на основі даного анкетування можна зробити висновок, що рівень значення ефективного 

використання уроків хореографії у початковій школі:  

1. 25% низький (зі 100% опитаних),  

2. 75% високий(зі 100% опитаних). 
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Висновки. Отже, естетичне виховання молодших школярів засобами хореографії буде ефективним, 

якщо впроваджувати в її зміст такі форми та методи: цілісного сприймання музики й руху, пластичної та 

танцювальної імпровізації, виразних рухів, мімічних жестів, художньообразних вправ класичної та 

народної хореографії, а також імітаційних та музично-ритмічних вправ. Означені форми і методи 

хореографії виступатимуть дієвими засобами формування внутрішнього світу молодших школярів, 

вихованню в них гнучкого, швидкого мислення, духовної та естетичної культури й цінностей.  
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Сучасний етап соціально-економічного розвитку держави, стрімке впровадження новітніх технологій 

промислового виробництва вимагають переосмислення сутності, ролі, змісту підготовки майбутніх 

фахівців інженерного профілю у вищих технічних закладах освіти. Необхідність забезпечення 

вітчизняних промислових підприємств інженерними фахівцями, які мають високу кваліфікацію та є 

конкурентоспроможними й здатними адаптуватися в ринкових умовах, що швидко змінюються, вимагає 

пошуку шляхів підвищення якості професійної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти.  

Професійна компетентність випускника вищого технічного закладу освіти визначається сьогодні 

важливим індикатором готовності до майбутньої професійної діяльності та його активної ролі у житті 

суспільства. Відтак, компетентнісний підхід в освіті постає одним з пріоритетних напрямків реформування 

системи вищої технічної освіти в Україні, а його впровадження забезпечує реалізацію концепції 

гуманістичної освіти й передбачає підготовку компетентних, соціально та професійно мобільних інженерних 

фахівців, які вільно володіють професією й готові до постійного професійного росту.  

Проблеми реалізації компетентнісного підходу в освіті досліджують в своїх працях сучасні вчені Н. 

Бібік, О. Єременко, В. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, Г. Селевко, В. Сєріков, 

К. Хоружий, А. Хуторський та ін., які визначають компетентність майбутнього фахівця технічної сфери 

як здатність до суспільно-ціннісної діяльності, а компетентного фахівця характеризують через його 

готовність вирішувати завдання в майбутній професійній діяльності, використовуючи інновації для 

досягнення мети на основі власної обізнаності в галузі промислового виробництва.  

Математична освіта є базовою для професійної підготовки інженерних фахівців у вищих технічних 

закладах освіти, оскільки крім фактичних знань з предмету забезпечує розвиток логічного й абстрактного 

мислення студентів, формування їх наукового світогляду, вміння створювати математичні моделі у 

майбутній професійній діяльності в галузі промислового виробництва.  

Сучасна математична освіта, як зазначають дослідники З. Бондаренко, Ю. Галайко, О. Євсеєва, 

М. Кадемія, С. Крилащук, В. Клочко, Т. Крилова, Л. Кудрявцева, Т. Максимова, Г. Михалін, В. Петрук, 

М. Працьовитий, Н. Сеннікова, О. Скафа, З. Слєпкань та ін., займає особливе місце у державній освітній 

системі, оскільки розвиваючи інтелектуальні здібності студента, формує вміння проводити аналогії, 

логічно обґрунтовувати власну точку зору. Тому процес викладання математичних дисциплін у вищих 

технічних закладах освіти має бути організований таким чином, щоб сприяти всебічному й гармонійному 
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розвитку особистості майбутнього фахівця інженерного профілю, забезпечуючи формування необхідних 

математичних компетентностей.  

Формування математичних компетентностей є необхідною умовою підготовки кваліфікованих 

інженерних працівників, здатних до ефективної діяльності у технічній сфері на рівні європейських і 

світових стандартів. Тому метою доповіді є дослідження умов формування математичних 

компетентностей майбутніх фахівців інженерного профілю як основи їх професійної підготовки у вищих 

технічних закладах освіти. 

Сучасні дослідники професійної підготовки майбутніх інженерів у вищих технічних закладах освіти 

С. Артюх, О. Баранець, Н. Брюханова, Е. Зеєр, О. Коваленко, А. Нізовцев, Ю. Пазиніч, Н. Тимків та ін., 

вважають, що інженер має не лише вміти налагоджувати та обслуговувати технічні пристрої, а й бути 

дослідником, організатором роботи колективу. Сьогодні для інженерної освіти в Україні характерною є 

актуалізація компетентнісної складової змісту підготовки майбутніх інженерних працівників на основі 

реалізації особистісно орієнтованого підходу. 

Формування професійних компетентностей фахівців технічної сфери, зокрема математичних, має 

відбуватися в органічній єдності з цінностями людини, що є сутнісною характеристикою компетентності, 

і передбачає глибоку особистісну зацікавленість в певному виді діяльності. За таких умов цінності 

особистості майбутнього інженерного фахівця виступають основою його професійної компетентності. 

На значущості ціннісного ставлення особистості фахівця до розв’язання професійних завдань 

наголошує В. Петрук, яка визначає професійну компетентність як готовність особистості мобілізувати 

власні ресурси, організовані в систему знань, умінь, здібностей і особистісних якостей, необхідних для 

ефективного виконання професійних завдань як у типових, так і у нестандартних ситуаціях [1]. 

Ефективність професійної діяльності майбутніх фахівців технічної сфери забезпечується ґрунтовною 

інженерною освітою, яка поєднує абстрактно-теоретичні положення і конкретні завдання промислового 

виробництва, що у свою чергу вимагає сформованості математичних компетентностей. Математична 

компетентність студентів інженерних спеціальностей передбачає їх здатність застосовувати засвоєні 

математичні знання, вміння й навички в процесі дослідження математичних моделей технічних завдань, 

що включає вміння логічно мислити, відбирати, оцінювати, застосовувати інформацію, необхідну для 

розв’язання професійних задач. 

У контексті компетентнісного підходу здатність студента вищого технічного закладу освіти 

застосовувати математичні знання у майбутній професійній діяльності втілюється шляхом: 

- навчання методам, засобам та прийомам застосовування знань математики для дослідження 

математичних моделей у майбутній інженерній діяльності; 

- розвитку логічного мислення, здатності аналізувати поставлені технічні задачі та знаходити засоби 

їх практичного втілення; 

- формування математичних компетентностей через надання необхідних математичних знань та 

уявлень про математику як універсальний засіб інженерних досліджень. 

Математична компетентність, на думку С. Ракова, передбачає вміння студентів інженерних 

спеціальностей бачити та застосовувати математичні знання в реальному житті й професійній діяльності; 

знання й розуміння змісту, методів математичного моделювання технічних процесів; вміння створювати 

математичні моделі, досліджувати їх методами математики, інтерпретувати отримані результати, 

оцінювати похибку обчислень [2]. У контексті нашого дослідження, актуальною постає сформульована 

автором класифікація математичних компетентностей: процедурна, технологічна, логічна, дослідницька 

та методологічна. 

До базових математичних компетентностей належить процедурна компетентність, яка полягає в 

умінні майбутніх інженерів працювати з формулами, розв’язувати типові математичні задачі, вміння 

відтворювати контекст задач, які виникають в ході практичної діяльності і зводяться до типових. 

Засвоєнні вміння студента володіти технікою обчислень, використовувати різні типи програмного 

забезпечення, оцінювати похибку наближених обчислень, будувати і досліджувати комп’ютерні моделі 

математичних задач визначають його технологічну компетентність. 

Формування логічної математичної компетентності майбутніх інженерних фахівців передбачає 

розвиток їх логічної грамотності, логічного мислення, що забезпечується здатністю точно і послідовно 

мислити, не допускаючи протиріч у своїх міркуваннях; здатність обґрунтовувати правильність наведеного 

розв’язку технічної задачі та передбачати можливість появи логічних помилок в процесі розв’язку. 
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Оволодіння дослідницькою компетентністю передбачає знання майбутніми інженерами методів 

дослідження соціально та індивідуально значущих задач; вміння будувати аналітичні  й алгоритмічні моделі 

задач; вміння висувати та емпірично перевіряти справедливість гіпотез на основі методів аналогії, індукції, 

узагальнення, а також спираючись на власний досвід. Показниками методологічної математичної 

компетентності виступають знання майбутніми фахівцями технічної сфери методів математичних досліджень 

задач в майбутній професійній діяльності; здатність модифікації вихідної технічної задачі, встановлення 

зв’язків з уже отриманими результатами діяльності, відшукання аналогій у інших галузях знань. 

Отже, математична компетентність майбутніх інженерних фахівців постає як цілісна характеристика 

їх особистості, а її ефективне формування забезпечується успішним оволодінням студентами вищих 

технічних закладів освіти процедурною, технологічною, логічною, дослідницькою та методологічною 

математичними компетентностями. 

Успішне оволодіння професійними компетентностями, які забезпечують ефективність професійної 

діяльності інженера в широкому соціальному, культурному, економічному контекстах, передбачає 

формування математичних компетентностей в процесі підготовки майбутніх фахівців інженерного профілю 

у вищих технічних закладах освіти. Формування математичних компетентностей як основи підготовки 

майбутніх інженерних фахівців у вищих технічних закладах освіти забезпечує умови для особистісного та 

професійного саморозвитку висококваліфікованого компетентного фахівця технічної сфери.  
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ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕХНОЛОГІЇ «ЩОДЕННІ 5» 

 
 Зміни, що відбуваються у сучасному освітньому середовищі, відбивають тенденції розвитку світової 

освіти, вимагають від учителя переорієнтації навчально-виховного процесу на забезпечення умов 
формування учня-громадянина розвинутого демократичного суспільства, якому притаманні динаміка 
соціального прогресу, прискорене зростання інформаційного потоку. 

В Концепції нової української школи передбачено зміни не лише навчальних програм, а й самі методи 
навчання. Здійснюване реформування системи освіти в Україні враховує перспективні тенденції світового 
розвитку в цій сфері. Змінюється не тільки роль, але й структура та зміст освіти в цілому. З’ясуємо сутність 
цієї дефініції «читацька компетентність». 

Вітчизняні педагоги, психологи і методисти (О.Ісаєва, О. Куцевол, В. Мартиненко, О.Савченко, Н. 
Чепелєва, О. Шкловська, Т. Яценко та інші) виокремлюють читацьку компетентність як інтегровану 
особистісну якість, що формується й розвивається у процесі шкільного літературного навчання, а також 
удосконалюється протягом життя. 

Сьогодні у теорії і практиці навчання мови в початкових класах особливо гостро стоять проблеми 
розвитку зв’язного мовлення, творчих здібностей учнів. Виховання особистості  мислячої, самостійної, 
творчої — соціальне замовлення інформаційного суспільства. Уміння працювати з інформацією 
упродовж життя: здобувати її, переробляти, застосовувати для індивідуального розвитку і 
самовдосконалення, передавати і в результаті — уміння спілкуватися повинно стати невід’ємною рисою 
життя людей ХХІ століття, а «Розвиток мовлення має набути статусу провідного принципу навчання 
рідної мови», — зазначається у Державному стандарті початкової загальної освіти. 
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Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. 
Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння 
спілкуватися з учителем, учнями класу, залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми. 

«Життя – вічна наука», – говорить народна мудрість. Реалії сьогодення ще раз підтверджують це. 
Великі соціальні зміни впливають на школу, вчителя і ставлять  перед ними завдання  нового змісту. 
Учитель НУШ повинен створити оптимальні умови для розвитку і навчання особистості, яка здатна 
втілювати оригінальні ідеї, критично мислити, приймати нестандартні рішення. Надто складно 
передбачити майбутнє наших дітей, покладаючи на школу завдання забезпечити їх знаннями на все 
життя. Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють 
потребу вчитися впродовж життя. Тому в сучасній школі головне завдання вчителя – не накопичення 
дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які є складовими культури і невід’ємною 
частиною змісту освіти. Головним у навчанні має бути інтерес, розвиток пізнавальної активності 
школярів, формування в них позитивного ставлення до навчання і результатів своєї праці. Щоб знайти 
своє місце в житті, випускник сучасної школи повинен володіти такими навичками:  

˗ гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;  
˗ самостійно і критично мислити;  
˗ уміти бачити і формулювати проблему (в особистому, професійному, суспільному плані), 

знаходити шляхи раціонального її вирішення;  
˗ усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючому 

середовищі;  
˗ бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;  
˗ уміти працювати з інформацією (збирати потрібні факти, аналізувати їх, робити необхідні 

узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання, встановлювати 
статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових 
проблем);  

˗ бути комунікабельним, уміти працювати в команді;  
˗ уміти самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, формуванням моральних якостей, 

свого культурного рівня. 
У роботі «Техніка швидкого читання» Кузнєцов О.А. та Хромов Л.Н. 
зазначають, що розуміння прочитаного є обов’язковою умовою ефективного 
читання, а швидке читання висуває проблему розуміння тексту на перше місце. Осмислення 

предмета, встановлення нових логічних зв'язків та застосування знань є складним процесом, який 
розгортається у часі, коли ми читаємо важкий або незнайомий текст [3, с.13]. 

Сьогодні вчителі початкової школи впроваджують у свою діяльність сучасні технології роботи зі 
учнями, які сприяють формуванню читацької компетентності. Спільним проектом МОН України та 
платформою EdEra презентовано одну з таких технологій, пропонуючи методичні рекомендації, як 
зацікавити дітей читанням та письмом. Зокрема, увага приділена новій технології – «Щоденні 5», або 
«Daily 5»[3, с. 16]. 

При впровадженні технології «Щоденні 5» учитель початкових класів має бути готовим до організації 
освітньої діяльності учнів, дотримання ними  17 правил зі щоденними видами роботи. Учитель також 
повинен пояснити учням, для чого вони використовують щоденні однакові дії: для того, щоб у 
майбутньому стати успішною людиною, вони мають навчитися проходити певний шлях – це 10 кроків до 
успішного навчання та незалежності. 

Г. Буше і Дж. Мозер, автори технології «Щоденні 5», зазначають, що працюючи над розділом 
«Читання для себе», вчитель та діти повинні пам’ятати про таке: школярі самостійно обирають книгу, яку 
хочуть прочитати; самостійно обирають зручне місце для читання і починають працювати; під час роботи 
залишаються на одному місці; дотримуються правил читання: тримають правильно книгу, слідкують за 
своєю поставою; виконують завдання після опрацювання твору; читають увесь відведений для цього час. 

«Читання для когось» – це другий крок. Під час виконання цієї діяльності діти об’єднуються в пари 
за інтересами або за обраним твором. Такий вид діяльності спонукає учнів учитися співпрацювати один з 
одним, а саме слухати, виконувати завдання в парі, ставити запитання за змістом прочитаного та 
аналізувати опрацьований твір. 

«Письмо для себе» – це третій крок технології «Щоденні 5». Під час виконання цього виду роботи 
педагог може запропонувати дітям будь-яку тему для письма, а також школярі можуть самостійно 
обирати теми. «Письмо для себе» допомагає дітям навчитися висловлювати думки і записувати їх на 
папері, розвивати зв’язне мовлення.  
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«Робота зі словами» – це четвертий крок. Під час цього виду діяльності педагог добирає слова, які 
необхідно опрацювати з дітьми, також використовує і ті слова, які передбачені навчальною програмою. 
До того ж діти опрацьовують незнайомі слова, які учням зустрілись під час читання художніх творів, 
розв’язування математичних задач, під час роботи з текстами на уроці природознавства. У процесі 
«Роботи зі словами» педагог забезпечує учнів словниками, у яких вони можуть знайти визначення слів. 
Педагог для цього виду діяльності готує учням різні завдання для роботи, а також дає змогу закріплювати 
вивчений матеріал на уроках української мови. 

«Слухання» – це є п’ятий крок технології «Щоденні 5». На цьому етапі педагог готує для учнів 
аудіозаписи, які вони обирають і слухають, або школяр може самостійно обрати файли для слухання, 
використовуючи відповідні гаджети. На сьогоднішній день є дуже багато інтернет-джерел з 
аудіозаписами літературних творів. Після завершення «Слухання» діти розпочинають роботу над 
виконанням завдань, які спрямовані на перевірку прослуханого. 

Отже, формування читацької компетентності здобувачів початкової освіти – це складний, 
довготривалий, цілеспрямований поетапний процес, який спрямований на забезпечення ефективного 
освітнього середовища, створення психолого-педагогічних умов з метою формування в учнів повноцінної 
навички читання, розвитку мотивації дітей до читання, залучення їх до читацької діяльності як засобу 
пізнання світу і самопізнання; формування здатності сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично 
оцінювати письмові тексти різних видів, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в 
навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ У МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 
 

Модернізація системи вищої освіти України характеризується поєднанням традицій, що склалися у 
вітчизняній вищій школі, з новими ідеями, що пов’язані із входженням України у європейський та 
світовий освітній простір. Відомо, що саме інноваційний шлях розвитку суспільства може забезпечити 
формування покоління людей, які мислять та працюють по-новому. Інновації в освіті – це процес 
створення, упровадження та поширення в освітній діяльності нових підходів, ідей, методів та прийомів, 
освітніх технологій, спрямованих на оновлення, модернізацію, трансформацію навчального процесу 
відповідно до вимог часу [1]. 

Перед нами постала ідея дослідити традиційну методику викладання дисципліни біологічної та 
біоорганічної хімія з використання вхідного та вихідного тестового контролю, усного опитування та 
вирішення ситуаційних завдань та одну із форм інноваційної освіти - метод «Fishbone»[2]. 

Дана методика «Fishbone», дослівно з англійської мови перекладається, як «Риб’яча кістка» або 
«Скелет риби». Абстрактно і науково в основі методики формується діаграма у формі риб’ячого скелету. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п
http://конференция.com.ua/files/scientific_conference/75/3/75-03_101-104.pdf
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Така нестандартна та водночас проста схема дозволяє провести швидкий та точний аналіз певної 
проблеми, виявивши її причини та наслідки. А потім потрібно лише зробити правильні висновки. 
Використання такої методики в процесі викладання та навчання дає можливість розвивати критичне 
мислення, організувати роботу студентів в парах та групах, візуалізувати причинно-наслідковий зв’язок, 
розподіляти етапи роботи по рівню значущості [3]. 

У дослідженні взяли участь дві групи студентів, в кожній по 15 осіб. Одна група вивчала тему 
«Аеробний розпад вуглеводів» за традиційною схемою навчання, а в іншій, для вивчення тієї ж теми, 
використовували інноваційну методику «Fishbone». Критеріями оцінювання засвоєних знань студентів, 
були наступними: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність, системність. 

Після проведення заняття в обох групах, за вище згаданими методиками, було встановлено наступне. 
При оцінюванні знань студентів, отриманих під час заняття при вивченні теми «Аеробний розпад 
вуглеводів» за традиційною методикою, правильні відповіді на запитання по темі давало 9 (60,0%) 
студентів, логічною відповідь була у – 4 (26,7%) студентів, обґрунтованою – у 7 (46,7%), цілісною - у 
3(20,0%), системною – у 5(33,3%) студентів. У групі студентів, які розбирали тему «Аеробний розпад 
вуглеводів» за інноваційною методикою «Fishbone», правильною відповідь на запитання теми, була у 12 
(80,0%) студентів, логічною - у 10 (66,7%), обґрунтованою - у 11 (73,3%), цілісною - у 13 (86,7%), 
системною у - 12 (80,0%) студентів.  

Таким чином, навчання за методикою «Fishbone» є універсальним,  та дозволяє розкласти ціле на 
окремі складові і детально їх розглянути. З її допомогою можна обговорювати будь-які проблемні питання 
та розвивати критичне мислення. Інноваційна методика «Fishbone», дає можливість учасникам 
навчального процесу в повному обсязі засвоїти вивчений матеріал, цілісно, обґрунтовано, логічно 
мислити та систематизувати свої знання, що так важливо для майбутнього лікаря.  

Література: 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО ХІМІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ 

ФАРМАЦЕВТІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ 

 
На основі дослідження наукових робіт [3, c. 12], а також попереднього опитування експертних груп 

нами встановлено, що розвиток критичного хімічного мислення здобувачів освіти майбутніх фармацевтів 
на заняттях аналітичної хімії підсилюється за рахунок наступних компетенцій:  

1. Демонстрування розуміння загальної структури хімічної науки на основі взаємозв’язку основних 
вчень хімії (уявлення про закономірності перебігу хімічних реакцій, фактори впливу на них; уявлення про 
механізми хімічних реакцій; сучасні уявлення про будову речовини; уміння прогнозувати властивості 
елементів, їх сполук та продукти реакцій).  

2. Здатність перенесення системи наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, 
здійснення структурування навчального матеріалу (уміння встановлювати внутрішньопредметні та 
міжпредметні зв’язки навчальної дисципліни, уміння структурувати навчальний матеріал в межах теми).  

3. Здатність застосовувати сучасні методи дослідження для встановлення складу речовин і виявлення 
закономірностей хімічних реакцій та інтегрувати результати досліджень (уміння застосовувати методи 
спостереження, опису, ідентифікації, моделювання, класифікації хімічних об’єктів; уміння застосовувати 
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основні методи фізико-хімічного аналізу для встановлення якісного та кількісного складу речовин; уміння 
організовувати роботу відповідно до вимог техніки безпеки і охорони праці).  

4. Здатність чітко і логічно відтворювати базові знання з хімії, оцінювати нові відомості та 
інтерпретації в контексті цих знань (уміння чітко і в логічній послідовності характеризувати будову, 
властивості та способи добування речовин; уміння пояснювати хімічні явища, використовуючи основні 
закони та теорії хімії).  

5. Здатність характеризувати хімічні об’єкти та явища в єдності якісної і кількісної сторін (уміння 
здійснювати розрахунки, використовуючи основні закони хімії). 

Під критичним хімічним мисленням, за дослідженнями вченого О. Р. Фединяк, слід розуміти: хімічне 
мислення як «розуміння взаємозв’язку матеріальних об’єктів реальної дійсності за схемою; загальна 
організація речовини, знаходження в пригоді, застосування та вплив на навколишнє середовище 
різноманітних речовин; хімічна грамотність – вміння записувати різні види хімічних формул речовин, 
схеми рівнянь, знаходити необхідну хімічну інформацію та використовувати її, проводити та 
прогнозувати результати даних перетворень; хімічна відповідальність – усвідомлення значення 
різноманітних хімічних речовин і матеріалів у життєдіяльності людини та в існуванні довкілля; хімічна 
кмітливість – вміння швидко, правильно, а головне безпечно використовувати свої хімічні знання у 
міжпредметних зв’язках» [3, c. 18]. 

Та як зазначає дослідниця О. А. Куленко, для підсилення критичного хімічного мислення студентами 
майбутнім фармацевтам слід використовувати дослідницький метод навчання хімії. Дослідницький метод 
навчання хімії сприяє формуванню таких умінь і навичок: бібліографування літератури з теми 
дослідження; уміння цитувати, посилатися на авторів вивчених джерел; використання технічних засобів 
для переробки інформації; уміння осмислити завдання, для вирішення якого недостатньо знань; уміння 
відповідати на запитання: чому потрібно навчитися для вирішення поставленого завдання? уміння 
самостійно генерувати ідеї; уміння самостійно знайти відсутню інформацію; уміння знаходити декілька 
варіантів вирішення проблеми; уміння висувати гіпотези; уміння встановлювати причинно-наслідкові 
зв'язки; обґрунтування висновків; тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти навички аналізу 
власної діяльності; уміння використовувати різні засоби наочності при виступі; захист перед аудиторією 
своїх висновків і ін. [3, c. 44]. 

Під критичним хімічним мислення як зазначає вчена О. А. Блажко можна розуміти усвідомлення 
цілей, мотивів, стимулів власної педагогічної діяльності та стійке прагнення до вдосконалення своїх знань 
та вмінь для успішної професійної діяльності у старшій профільній школі; здатність здійснювати добір 
навчальної інформації, методів (в тому числі інноваційних), засобів і форм навчання хімії з урахуванням 
профілю навчання, психофізіологічних особливостей пізнавальної діяльності учнів, а також відповідно до 
сучасних освітніх тенденцій; здатність до проектування навчального процесу з хімії в старшій профільній 
школі, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів в ході організації та проведення курсів за 
вибором та спеціальних курсів з хімії; здатність до здійснення аналізу власної педагогічної діяльності та 
її результатів, самооцінки професійних якостей, самокорекції та саморегуляції; здатність до формування 
в учнів ключових і предметних компетентностей в процесі навчання хімії в класах різного профілю та 
об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів; здатність до формування системи інтегрованих 
природничих понять та організації пізнавальної діяльності учнів в умовах реалізації загальноосвітнього 
курсу «Природничі науки»; здатність до реалізації допрофільної підготовки учнів основної школи та 
проектування й здійснення позакласної роботи з хімії [1, c. 77]. 

За таких умов навчання мислення, як зазначає дослідниця Н. М. Сенюк, студенти набуватимуть 
усвідомленості, самостійності, рефлексивності, обґрунтованості, контрольованості та 
самоорганізованості, тобто розвиватиметься мислення другого порядку (або високого порядку), яке 
називають критичним мисленням. Критично мислити значить  уміти: аналізувати; інтерпретувати та 
синтезувати; порівнювати; оцінювати та висловлювати власні судження. Властивості критичного 
мислення: усвідомленість; самостійність; рефлексивність (самоаналіз); цілеспрямованість; 
обґрунтованість; контрольованість; самоорганізованість. Основними етапами формування критичного 
мислення, які викладач аналітичної хімії може застосовувати майже на кожному занятті (особливо під час 
проектно-технологічної діяльності) варто визначити такі: виклик; осмислення; рефлексія [3, c. 89]. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 

 
Для забезпечення реалізації основних освітніх програм з високою ефективністю, здійснення 

належних реформ щодо дистанційного та інноваційного навчання, які відповідали всім сучасним 
вимогам, є неабияким важливим процесом у розвитку освіти України.  

В сучасному світі термін «дистанційне навчання» виник завдяки потребам суспільства та за короткий 
період часу об’єднав всі переваги використання сучасних технологій у навчальному процесі, а саме 
використання соціальних мереж спілкування та мультимедійних засобів разом із традиційними методами.  

Дослідження в галузі педагогічної технології підтверджують, що потенціал комп’ютерного 
дистанційного навчання може бути найбільш ефективно використаний при вивченні іноземних мов, яке 
включає обговорення, інтенсивну розумову активність та колективну діяльність. Одним із перспективних 
напрямів роботи в системі дистанційного навчання іноземних мов є інтегрований підхід до вирішення 
основних завдань, які поєднують у цій системі: комплекс технологій з високим дидактичним потенціалом 
і телекомунікаційну технологію; комп’ютерне навчання іноземних мов, технологію мультимедіа та 
методи інтенсивного навчання іноземних мов [1, с.38].  

Дистанційне навчання англійської мови із використанням комп’ютерних та телекомунікаційних 
технологій має забезпечувати реалізацію таких завдань, як: 

˗ формування і розвиток умінь та навичок читання з безпосереднім використанням матеріалів 
мережі Інтернет; 

˗ удосконалення вмінь аудіювання на основі адаптованих та автентичних звукових текстів; 
˗ формування умінь і навичок перекладу та реферування текстів за фахом; 
˗ удосконалення умінь монологічного та діалогічного мовлення; 
˗ розширення активного та пасивного словників, ознайомлення з лексикою сучасної іноземної 

мови, яка відображає певний етап розвитку культури країни, соціального та політичного ладу суспільства; 
˗ формування елементів глобального мислення (діалог культур); 
˗ формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності, потреби використання іноземної мови в 

реальному спілкуванні; 
˗ формування культури спілкування [1,с.39]. 
Дистанційне навчання з іноземної мови передбачає підготовку студентів як в асинхронному, так і в 

синхронному режимі. Завдяки відкритому програмному забезпеченню BigBlueButton, яке розроблено для 
проведення веб-конференцій, у першу чергу, для дистанційного навчання, стало можливим безпосереднє 
спілкування зі студентами (F2F communication) [2, с.43]. 

Слід зазначити, що віртуальний освітній простір потребує відповідного подання інформації при 
дистанційному навчанні, наприклад, традиційні лекційні матеріали можна вдало викласти у формі 
презентацій (Power Point, Google, Prezi, Canva та ін.), що забезпечить краще сприйняття з боку студентів.  

Для створення аудіозаписів для аудіювання, яке є неодмінною частиною вивчення іноземних мов, 
можна використати такі онлайн ресурси, як Text-to-Speech, Acapela та інші. 

З упровадженням у навчальний процес сервісів Веб 2.0 арсенал засобів навчання лексики суттєво 
розширився. Охарактеризуємо особливості використання сервісів «Quizlet» і «Memrize», зосередивши 
нашу увагу на основних перевагах і недоліках цих засобів.   

Сервіс «Quizlet» дозволяє викладачеві і студентам створювати цифрові картки, на яких з одного боку 
розташована нова лексична одиниця, а на іншому – її дефініція чи переклад, прослухати аудіозапис 
вимови лексичної одиниці і побачити малюнок-ілюстрацію. На основі цих карток студенти виконують 
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вправи на тренування орфографічних навичок, завдання на пошук і з’єднання нової лексичної одиниці з 
її дефініцією з обмеженням у часі, гру «Невагомість», яка сприяє перенесенню вивчених лексичних 
одиниць із оперативної у довготривалу пам’ять студентів.  

Ще один сервіс, «Memrize», використовує навчальну технологію відстроченого повторення, щоб 
допомогти тим, хто вивчає іноземну мову, зосередитись на тих лексичних одиницях, які їм потрібно вивчити. 
На початку роботи студенти бачать, чують і починають упізнавати деякі лексичні одиниці у списку, потім 
вони виконують завдання множинного вибору і, нарешті, виконують завдання з письма на закріплення 
вивченого. Упродовж роботи з «Memrize» нова лексика постійно вводиться, а вивчена регулярно 
повторюється і активізується через використання системи «мемів», яка передбачає поєднання лексичних 
одиниць із зображеннями, відео, реченнями-прикладами тощо. Це сприяє організації вивчення лексики із 
залученням органів чуттів, уяви, емоцій студентів і робить навчання ефективнішим і цікавішим [3, с. 50].  

Зазначимо, що одним з дієвих методів навчання при дистанційному навчання є ведення блогу. Ведення 
блогу – це творче планування, добір гіпотез, систематизація, опис теми в блозі. Інноваційний метод навчання 
ведення блогу може бути реалізований за допомогою програми Edmodo. Edmodo – це  освітня технологічна 
платформа, що пропонує комунікацію, співпрацю та можливість тренерської роботи для загальноосвітніх 
шкіл, коледжів і викладачів. Мережа Edmodo дає вчителям змогу ділитися вмістом, створювати тести, 
вікторини та опитування, керувати спілкуванням з учнями, студентами, колегами та батьками [3, с.110].  

Отже, інноваційне навчання – це процес, який оновлює навчальну систему та унеможливлює 
пасивність студентів під час дистанційного заняття. Використання інтерактивних методів в умовах 
усесвітньої пандемії є необхідним елементом навчального процесу, що сприяє формуванню у студентів 
глибоких теоретичних знань, практичних навичок, стимулює конструктивно-критичне мислення, 
пробуджує інтерес та мотивацію.  
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Із розвитком комунікаційних технологій проблема ведення бізнес-переговорів є не лише актуальною, а 

й складною через наявність багатьох теорій щодо їх організації. Відповідно існує ризик, що техніки та 
стратегії, які були успішними у переговорному процесі вчора – можуть привести до невдачі сьогодні. Тому 
нині доцільним є поглиблення теоретичних знань та розробка нових стратегій ведення бізнес-переговорів, 
що сприятиме посиленню конкуренції на ринках, професійному розвитку та економічному зростанню. 

Теоретико-методологічні аспекти ведення бізнес-переговорів були розглянуті в дослідженнях Г. 
Бороздиної, Д. Ертеля, Р. Фішера, У. Юрі та інших. Практичні аспекти застосування психологічних знань 
під час ведення бізнес-переговорів досліджувалися у працях таких науковців як В. Герасимович, 
М. Лебедєва, Х. Маккей та інших. Однак актуальним залишається вивчення основних стратегій 
успішного ведення бізнес-переговорів та особливостей їх застосування у різних сферах життя. 

Переговори – процес взаємодії кількох взаємозалежних сторін, який здійснюється для досягнення 
власних інтересів. Головним у переговорах є вирішення проблеми, однак на це рішення впливають 
відносини між сторонами, можливості й прагнення сторін, вплив особистих інтересів на інтереси 
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команди, ефективність внутрігрупових дискусій при знаходженні консенсусу тощо. Тому переговори не 
зводяться просто до комунікації, а вимагають врахування специфіки механізму переговорів [2, c. 50].  

Бізнес-переговори – це процес між двома або більше сторонами (кожна з яких має власні цілі, потреби 
та точки зору), які прагнуть знайти спільну мову та досягти угоди для врегулювання питання, що 
стосується взаємних інтересів, вирішення конфлікту або обміну цінностями. Особливістю бізнес-
переговорів є те, що їх предметом завжди виступають актуальні спірні проблеми економічних відносин 
або умови майбутньої діяльності у сфері бізнесу [5 с. 115]. 

Стратегія – це комплексний план, сформований для здійснення місії організації та досягнення її цілей 
[3, с. 157]. Вибір ефективної стратегії у переговорному процесі залежить від суб’єктивних та об’єктивних 
факторів. До суб’єктивних факторів в першу чергу відноситься тип стосунків між двома опонентами. 
Наприклад, рівень співпраці між партнерами, наявність спільних інтересів, політичні та релігійні погляди, 
поведінка кожної зі сторін під час переговорів. Об’єкти переговорного процесу (цінності, щодо яких 
ведуться переговори), часові рамки, місце проведення переговорів, бюджетні обмеження – це об’єктивні 
фактори. Кожна із цих змінних зумовлюватиме вибір провідної стратегії бізнес-переговорів в залежності 
від обумовленої ситуації. 

Як зазначає Стюарт Даймонд, професор Уортонскої школи бізнесу: «головне у переговорах – чітке 
розуміння своєї мети та цілі опонента» [1, с. 35]. У своїй книзі «Переговори, які працюють. 12 стратегій, 
які допоможуть вам отримати більше в будь-якій ситуації» автор висвітлює стандартну схему підготовки 
та ведення переговорів, яка буде працювати за будь-яких обставин: від покупки предметів побуту до 
підписання багатомільйонного договору. Проаналізуємо кожну із зазначених ним стратегій.  

Цілі насамперед. Перш ніж почати переговорний процес потрібно визначити ціль, яку прагнемо 
отримати в результаті цих переговорів. Адже переговори ведуться не для того, щоб домовитися про що-
небудь. Ціль має бути конкретною. 

Уся правда в людях. Потрібно обов’язково «вивчити» свого опонента, його методи та прийоми. 
Врешті-решт ви маєте йому сподобатися, щоб отримати бажаний результат. 

Не забувайте про емоції. Варто пам’ятати, що всі ми люди, які можуть хвилюватися, нервувати, бути 
неспокійними. І чим важливіші будуть для нашого опонента переговори, тим більш він схильний буде до 
цих емоцій. Тому потрібно намагатися бути з ним на одній хвилі і спробувати привести переговори до 
емоційного ладу.  

Кожна ситуація не схожа на інші. Як немає однакових двох людей, так і немає однакових ситуацій. Немає 
універсальних методів та прийомів, які зроблять вас переможцем у будь-якому переговорному процесі. Тому 
потрібно практикувати з різними техніками, які можуть на перший погляд здаватися складними та 
безрезультатними. І також не забувати про імпровізацію, яка за часту буває сильним інструментом. 

Краще рухатися поступово. Переговорний процес завжди тривалий та багатоплановий. Автор книги 
не рекомендує оминати хоча б один із його обов’язкових етапів. Адже поспіх може не лише не привести 
до бажаного результату, а й взагалі стривожити опонента. 

Взаємовигідний обмін цінностями. Як вже зазначалося попередньо, успіх переговорів на 90% 
залежить від підготовки до них. Варто вивчити інтереси опонента та розмістити їх за пріоритетністю. 
Часто трапляються випадки, що йому може бути важливим те, що зовсім є незначним для вас. Таким 
чином задовольнити свою потребу можна задовольнивши потребу опонента.  

З’ясуйте стандарти своїх опонентів. Сьогодні вже не проблемою є зібрати інформацію про будь-яку 
людину, його знання та досвід. Рекомендовано детально вивчити цю інформацію, з’ясувати слабкі та 
сильні сторони опонента. Іноді варто звертати увагу на його попередні помилки. Цей прийом є 
ефективним особливо під час ведення жорстких переговорів. 

Прозорість, конструктивність і жодних маніпуляцій. Одним з найгірших моментів під час переговорів 
може бути оман. Тому ніколи не потрібно вести в оману своїх опонентів, а також не дозволяти робити їм 
це. Переговори повинні бути прозорими. 

Завжди йдіть на контакт, стверджуйте очевидне, висловлюйте своє бачення мети. Успіх переговорів 
значною мірою залежить від самого контакту між людьми. Не варто залякувати, критикувати та 
звинувачувати свого опонента. Краще робити акцент на переваги від вашої співпраці. 

Кожна проблема – це джерело нових можливостей. Якщо ми бачимо, що переговори не ведуть нас до 
бажаного результату, то потрібно ще раз все проаналізувати. Поставити себе на місце опонента та 
з’ясувати, чому саме він приймає такі рішення. Це дозволяє побачити сотні альтернативних можливостей 
для подання безвихідності. 
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Приймайте відмінності. Хороші переговорники люблять відмінності. Знайшовши їх між собою та 
опонентом можна розширити поле для маневрування під час процесу переговорів. 

До переговорів потрібно як слід підготуватися. Ця стратегія простежувалася вже вище, тому її 
важливість є очевидно. Без попередньої підготовки та тренувань досягти успіху у бізнес-переговорах 
неможливо. Чим більше практики – тим кращий результат [1].  

Процес переговорів тісно пов’язаний із продажами, адже під час них ми завжди щось продаємо: свої 
вміння під час співбесіди, фінансові послуги, дитячі товари, готельні комплекси партнерам тощо. Тому 
кожен успішний бізнес-переговорник повинен бути хорошим продавцем. Браян Трейсі, світовий експерт 
в області психології успіху, у своїй книзі «Психологія продажів» розкриває основні стратегії, які 
допоможуть досягти успіху у переговорах. На думку вченого, не потрібно боятися відмов, адже їх не 
уникнути у сфері ведення переговорів. Якщо перша угода була невдалою, то варто робити іншу, і аж доти, 
доки не отримаємо бажаного результату. Однією із провідних думок книги Браяна Трейсі «Психологія 
продажів» є те, що найкращий час для укладання нової угоди – відразу після здійснення успішно 
попередньої. Адже тоді самооцінка переговорника є на високому рівні, що позитивно відображатиметься 
на результаті наступної угоди [4]. 

Таким чином, за результатами досліджень Стюарта Даймонда існує 12 основних стратегій успішного 
ведення бізнес-переговорів. На їх успіх основною мірою впливає глибина теоретичних знань фахівця та 
рівень його практичних навичок. Адже кожна нова ситуація у бізнесі є унікальною та потребує особливого 
підходу до її вирішення. Проте даний перелік не є обмеженим і залежить від змінних факторів 
переговорного процесу.  
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ПСИХОЛОГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СТОСУНКІВ ТА ЕФЕКТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ 
 

В науковій літературі обговорюється феномен адаптації та дезадаптації, критерії, прояви, ознаки цього 
феномену особистості в екстремальних та пост екстремальних умовах в різних сферах життєдіяльності 
особистості. Така тенденція зумовлена потребою психологічної науки у поясненні підстав внутрішньої 
стійкості в екстремальних ситуаціях та потребою у вирішенні наслідків стресових ситуацій.  

Мета дослідження полягає у аналізі психології екстремальних стосунків та ідентифікації критеріїв 
ефективної адаптації в процесі переживання екстремальних ситуацій.  

В цьому дослідженні ми визначаємо екстремальні умови як такі, що виснажують, зумовлюють зміну 
поведінки, якості та оцінки особистості, максимізацію фізіологічних та психологічних адаптивних 
механізмів. Подібні умови можуть виражатися як у мобілізації ресурсів особистості, так і у зриві 
діяльності, емоційному виснаженні, втраті стійкості людини, погіршенні фізичного стану здоров’я. В 
результаті особистість зазнає різних видів стресу: біль, шок, колапс, непритомність, нереалістичне 
сприйняття ситуації, на що організм реагує агресією, страхом, гнівом, тривожністю, панікою та іншими 
психічними реакціями. Екстремальні умови також можуть трансформувати якості індивідууму: 
відбувається внутрішній ріст, формуються такі якості як впевненість, рішучість, сила волі, 
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трансформуються цінності та виникає нова форма екзистенції [4]. Трансформація якостей характеризує 
здатність до адаптації, тоді як негативні наслідки екстремальних ситуацій – дезадаптацію.  

Дацков А. [2] виділяє основні критерії стану адаптації: прийняття себе та умов навколишнього 
середовища; наявність в особистості перспектив та життєвих цілей; ціннісно-смислова система 
особистості відповідає вимогам соціуму; потенціальні можливості задоволення інтересів та актуальних 
потреб. «Найважливішими чинниками, що детермінують стан адаптації та дезадаптації особистості, є 
мотиви, смисли і цілі, життєві цінності» [3]. Таким чином, наявність вказаних критеріїв адаптації, тобто 
розуміння індивідуумом власного «Я», цінностей та сенсу життєдіяльності, розуміння можливості 
реалізації власних інтересів та способів реалізації в цілому забезпечують особистості віру у перспективи 
та власне майбутнє. Як наслідок, особистість характеризується здатністю до адаптації навіть при зміні 
умов зовнішнього середовища.  

Адаптація особистості має прояв у сімейній сфері життєдіяльності, в тому числі у стосунках. В умовах 
трансформації ціннісної системи особисті в Україні під впливом масового поширення психології як науки 
в українському соціумі психологія екстремальних стосунків особливо актуальна. Проблематика 
знаходження власної місії та призначення, трансформація ролі жінок в соціумі, захист та відстоювання 
прав жінок, популяризація гендерної рівності, фемінізм здійснюють вплив на цінності кожного 
індивідууму. Це позитивно впливає на потенціал адаптації особистості до стресових ситуацій за умов 
наявності сильних якостей та відсутності страхів, інстинктивної, об’єктивної тривожності особи. Разом з 
цим, тривожна особистість буде характеризуватися низьким рівнем до ефективної адаптації. Для 
прикладу, дані дослідження «Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 
році» [1] в екстремальних стосунках (психологічне насильство, фізичне та сексуальне насильство) 
свідчить про переживання 22% жінок хоча б однієї з форм насильства у 2014 році. Зокрема причинами 
низького рівня адаптації були сором / самовпевненість у власних силах (40%), зневіра (14%), страх (11%), 
необізнаність у можливих варіантах допомоги (5%), сприйняття насильства як норми (5%). Це 
дослідження доводить важливість особистих життєвих цінностей та якостей у ефективності адаптації в 
екстремальних стосунках.  

Дослідження ОБСЄ в Україні навесні-влітку у 2018 році [5] шляхом опитування 2048 жінок віком 18-
74 роки, фокус-груп, співбесід, обговорення з експертами свідчить про поширеність насильства в Україні 
(64% опитуваних вважають явище поширеним): 67% стикалися з різними формами насильства. Серед 
основних наслідків: страх, гнів, роздратованість, тривожність, почуття вразливості. Це означає, що 
більшість жінок в Україні не проходять ефективну адаптацію, адже вказані психічні реакції свідчать про 
негативні наслідки для особистості та відсутність внутрішнього росту, трансформації цінностей тощо. 
Різні форми насильства поширені в Україні через цінності соціуму: обмеження прав власного вибору, 
потреба у відповідності очікуванням соціуму, залежність від думки близьких, перекладення 
відповідальності на жертву екстремальної ситуації тощо. Таким чином, в українському соціумі в цілому 
відсутнє поняття цінності «жінки» та сформована роль / розуміння жінки як «відповідальної за сім’ю, 
сімейні цінності», натомість нівелюються потреби та інтереси жінок. Для ефективної адаптації 
особистості ми визначили 4 основні критерії: прийняття; життєві цілі та перспективи; цінності та смисли; 
інтереси та потреби. В сучасних умовах в Україні в цілому відсутні ці критерії для адаптації жінок через 
незадоволення потреб, інтересів, смислові цінності, переважно зневіру у власному майбутньому, 
відсутність цілей, перспектив.  

Дослідження [5] також виявило, що жінки більш молодого віку слідують іншим життєвим цінностям, 
мають відмінні погляди до традиційних норм соціуму. Проте в цілому це не впливає на прояви різних 
форм насильства.  

Варто також відмітити важливість особистісних навиків та здатності особистості реагувати на 
екстремальні ситуації в стосунках. Таку здатність можна назвати адекватністю оцінки ситуації та 
розуміння цілей як ініціатора конфлікту, так і учасників. Розуміння усіма сторонами конфлікту цілей 
кожного учасника швидше за все забезпечить більш ефективну адаптацію до нових умов, сприятиме 
задоволенню інтересів та потреб, вирішенню конфлікту. Важливою здатністю особистості також є 
адекватна оцінка мотивів, смислів та життєвих цінностей сторін, спроможність спокійно у формі питань 
– відповідей вести діалог / комунікацію, відхиляючи маніпуляції / провокації усіх сторін.  

Таким чином, аналіз психології екстремальних стосунків на прикладі причин, наслідків різних форм 
насильства в Україні дає змогу сформувати ряд висновків щодо критеріїв ефективності адаптації 
особистості до нових умов, що формуються в процесі переживання екстремальної ситуації: 1) особистісні 
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навики до адекватної спокійної оцінки екстремальної ситуації; 2) розуміння мотивів, смислів та життєвих 
цінностей учасників конфлікту; 3) розуміння можливих наслідків конфлікту та перспектив; 4) життєві 
цінності особистості; 5) очікування соціуму та здатність особистості до внутрішнього прийняття 
очікувань соціуму, прийняття власних потреб та інтересів, рішучість у прийнятті дій у власних інтересах, 
незважаючи на очікування соціуму; 6) низький рівень страхів, тривоги, зневіри, розуміння самоцінності 
особистості. Варто додатки, що вказані критерії ефективної адаптації формуються в процесі переживання 
екстремальних ситуацій в різних сферах життєдіяльності, також поширюючись на сферу стосунків. Самі 
ж екстремальні ситуації часто сприяють внутрішньому росту особи.  
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТСМЕНОК, ЩО 

ЗАЙМАЮТЬСЯ УМОВНО ЧОЛОВІЧИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 

 
Проблема вивчення гендерних характеристик у психології спорту досить актуальна. Не секрет, що в 

останні десятиліття стирається грань між «чоловічими» і «жіночими» видами спорту. 
На думку Н. С. Цикунової та Т. В. Артамонової, спорт є однією з високоспеціалізованих сфер 

діяльності людини і, як інститут соціалізації, активно сприяє формуванню гендерних якостей особистості. 
Традиційно для чоловіків процес соціалізації більше, ніж для жінок, передбачає заняття спортом, оскільки 
виховує якості, що стереотипно сприймаються як маскулінні. Водночас спорт, у якому самоціллю є 
досягнення, істотно не узгоджується з типовими рисами жіночності. Отже, певні види спортивної 
діяльності можна визначати як більш бажані для чоловіків або жінок [5, с. 37]. 

При цьому Н. С. Цикунова та Т. В. Артамонова стверджують, що жінкам, які вибрали умовно 
чоловічі види спорту (важка атлетика, футбол, хокей, регбі, дзюдо, теквондо, карате тощо), часто 
приписують маскулінні якості, звертаючи увагу на морфологію або поведінку спортсменок [5, с. 80]. 

О. О. Пятницька, О. К. Юров дійшли до висновку, що знання особливостей процесу формування та 
становлення гендерної ідентичності спортсменок дозволить розробити принципи психологічної роботи з 
ними щодо питання узгодження гендерних і спортивних ролей [3, с. 84]. 

А. О. Усольцевою виявлено, що на процес формування і становлення гендерної ідентичності впливають: 
тіло, норми поведінки, сім’я, вид діяльності, соціальні приклади наслідування. Як різноманітні умови, вони 
можуть бути прийняті або не прийняті спортсменкою. З цієї причини випливає, що одна умова може 
суттєвіше впливати на становлення гендерної ідентичності, ніж інші й за таких умов можуть виникати 
труднощі, з якими доводиться зустрічатися жінкам, залучених в умовно чоловічі види спорту [4, с. 48]. 

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20Infographics%20UKR.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/440318_0.pdf


38 

Метою нашого дослідження є розкриття особливостей гендерних характеристик спортсменок 
включених в умовно чоловічі види спорту. 

У дослідженні взяли участь 60 дівчат. 40 спортсменок 18-25 років зі стажем заняття спортом від 5 до 
17 років. 20 з них є представницями видів спорту, які вважаються умовно чоловічими (дзюдо, різні види 
єдиноборств), інші 20 є представницями видів спорту, які вважаються умовно жіночими (фігурне катання, 
художня гімнастика, спортивні танці, легка атлетика). Також в дослідженні взяли участь дівчата того ж 
віку, які не займаються спортом (20 осіб). 

Дослідження проводилося за допомогою опитувальника «Маскулінність, фемінність і гендерний тип 
особистості» (О. Г. Лопухова) [2], тесту Т. Лірі (Модифікація Ю. А. Решетняк, Г. С. Васильченко) [1], 
методики вивчення гендерної ідентичності МИГИ (Л. Б. Шнейдер) [6], опитувальника «Прислів’я» 
(І. С. Клецина) [1], тесту для визначення характеру мислення (Б. Піз та А. Піз) [1]. 

За допомогою статистичної перевірки достовірності з використанням критерію Краскела-Уолліса 
було виявлено, що: 

 між трьома групами респондентів діагностовано відмінності за показником андрогінності, а 
саме: спортсменки демонструють більшу приналежність до типово андрогінних характеристик (H = 0,020 
за p<0,05), ніж дівчата, що не займаються спортом; 

 діагностовано відмінності між трьома групами респондентів за шкалами (Я-реальне): 
підпорядкованості (H = 0,45, p ≤ 0,05), залежності (H = 0,001, p ≤ 0,05), дружелюбності (H = 0,024, p ≤ 
0,05); (Я-ідеальне): авторитарності (H = 0,009, p ≤ 0,05), залежності (H = 0,033, p ≤ 0,05), дружелюбності 
(H = 0,042,  p ≤ 0,05) та альтруїстичності (H = 0,015, p ≤ 0,05). Спортсменки у порівнянні з не 
спортсменками прагнуть бути авторитарними, егоїстичними та агресивними, у свою чергу дівчата, що не 
займаються спортом проявляють бажання бути дружелюбними, альтруїстичними й залежними.  

Між трьома групами респондентів були виявлені значущі відмінності за показником фемінності 
реального образу (H = 0,003, p< 0,05). Відтак, переважання фемінних рис більш виражені у дівчат, що не 
займаються спортом, ніж у спортсменок.  

У дівчат, що займаються спортом відбувається формування андрогінного типу особистості з нахилом 
у маскулінну сторону (70%), а у дівчат, що не займаються спортом відбувається формування андрогінного 
типу особистості з нахилом у фемінну сторону (80%). 

У трьох групах досліджуваних було виявлено переважання дифузного типу гендерної ідентичності 
(62 %), що свідчить про не сформованість ідентичності у дівчат, їм властива відсутність міцних цілей, у 
них немає стійких цінностей і переконань, вони не проявляють активності в їх формуванні.  

Більшість спортсменок ще не дійшли до етапу кризи гендерної ідентичності. Спортсменки, які 
знаходяться в стані кризи гендерної ідентичності, як правило, знаходяться в стані мораторію (17%) або 
дифузної ідентичності (62%). 

Між трьома групами респондентів виявлені значущі відмінності за показником традиційних уявлень 
(H = 0,046, p< 0,05). У дівчат, що не займаються спортом уявлення про розподіл ролей у сім’ї більш 
егалітарні, ніж у дівчат, що займаються умовно чоловічими видами спорту та умовно жіночими. 

Дівчата, що займаються умовно чоловічим (70%) і умовно жіночим спортом (75%) демонструють 
відсутність чітко сформованих уявлень щодо розподілу ролей у сім’ї, причиною цього є орієнтація на 
здобуття високих результатів у спорті, побудову успішної спортивної кар’єри. 

Досліджувані трьох груп демонструють переважання низького рівня стереотипності мислення (88%) 
і відповідності гендерним стереотипам. Отримані результати свідчать про те, що дівчата переконані, що 
їх стать не впливає на їх роботу, здатність до успіху або на успіх у спорті. Це мислення просто не розглядає 
гендер як проблему. 

Таким чином, отримані результати вказують на те, що спортсменкам умовно чоловічих видів спорту 
бракує внутрішньої узгодженості між гендерною та спортивною ролями. У зв’язку з цим ідентифікація з 
роллю спортсменки відбувається на шкоду гендерної ідентичності більшою мірою, ніж у не спортсменок. 
Отримані результати, можна пояснити тим, що маскулінізація спортсменок умовно чоловічих видів 
спорту, пов’язана з гіпертрофовано засвоєними ціннісними пріоритетами спортивної діяльності, що 
проявляється в недостатній представленості фемінних поведінкових схем, труднощах у романтичних 
стосунках і відсутності чітко сформованих уявлень щодо розподілу ролей у сім’ї. 

Як видно з вищесказаного, вплив спортивної діяльності, її вимог та правил є достатнім, щоб певним 
чином вливати на формування гендерної ідентичності, сприяти, або ускладнити ці процеси.  



39 

У подальшій перспективі дослідження для активізації процесу формування гендерної ідентичності 
спортсменок планується розробити психологічні методи сприяння гармонізації процесу формування 
гендерної ідентичності спортсменок. 
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АНАЛІЗ ВИБОРУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ПРАЦІВНИКАМИ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
В сучасних умовах господарювання професійну діяльність людини постійно супроводжує стрес. Для 

працівників житлово-комунальної сфери, як галузі, що задовольняє базові потреби життєдіяльності людини 
через забезпечення якісного, безпечного та комфортного життєвого простору, стреси є постійними 
супутниками професійної діяльності [1, с. 61]. Наслідком інтенсивних стресових перевантажень може стати 
емоційно-особистісна дезадаптація працівників, яка супроводжується різними поведінковими 
порушеннями. Серед них найбільш часто дослідники називають симптоми уникнення, які нерідко 
переходять в залежність [2, с. 72]. Невміння впоратися зі стресом, управляти власною поведінкою в робочих 
ситуаціях негативно позначається на якості виконання працівниками своїх посадових обов’язків та 
відображається на іміджі підприємства. Отже, ефективність праці людини досягається не тільки її 
професійними знаннями, вміннями, навичками, а й особливостями стрес долаючої (копінг) поведінки.  

Основні підходи до розуміння копінг-поведінки переважно розроблені закордонними дослідниками 
(Р. Лазарус і С. Фолкман, К. Карвер, Дж. Ормелі, Р. Сандерман, Х. Хекхаузен та ін.). Разом з тим широкого 
подальшого розвитку ця проблематика відзнайшла у працях українських (І.В. Данилюк, А.Б. Коваленко, 
Н.В. Родіна, І.В. Козицька, М.М. Дідух, М.Б. Кліманська, О.О. Назаров, В.В. Грандт, А.М. Большакова, 
Т.А. Ткачук, та ін.) та російських (Л.І. Анциферова, В.А. Бодров, В.С. Мерлін, С.К. Нартова-Бочавер, В.Д. 
Небиліцин, Б.М. Теплов, Є.В. Битюцька, А.Б. Леонова, О.І. Расказова та ін.) дослідників. Однак, 
незважаючи на велику кількість публікацій з проблеми копінгу, досліджень особливостей стрес долаючої 
поведінки серед працівників сфери послуг недостатньо.  

У дослідженні взяли участь 70 осіб віком від 20 до 67 років. Кількість жінок склала 30 осіб, що 
становить 43% респондентів, чоловіків – 40 осіб, або 57%. Середній вік респондентів становив 42,6 років: 
жінок – 40,7 років, чоловіків – 44,5 років. Респонденти, що взяли участь у дослідженні, – працівники 
приватних підприємств житлово-комунальної сфери м. Житомира: ПП «Компанія Прометей» – 20 осіб, 
ТОВ УК «Полісся» – 50 осіб. Зона професійної відповідальності – житловий будинок. За професійними 
ознаками (згідно ДК 003:2010) респонденти представлені кваліфікованими робітниками та працівниками 
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найпростіших професій. Середній загальний трудовий стаж учасників досліджень становив 20,3 роки: 
жінок – 17,9 років, чоловіків – 22,7 років.  

Психодіагностика працівників проводилася за допомогою наступних методик: короткий 
особистісний опитувальник (Ten-Item Personality Inventory – TIPI); опитувальник САН; шкала визначення 
ситуативної та особистісної тривожності Ч. Спілбергера (State-Trait Anxiety Inventory – STAI) в адаптації 
Ю. Л. Ханіна; шкала сприйняття стресу (Perceived Stress Scale – PSS); опитувальник способів копінг-
поведінки (Ways of Coping. Questionnaire – WCQ) Р. Лазаруса, С. Фолкман в адаптації Л.І. Васермана. 

Респонденти за рівнем суб’єктивного стресу були розподілені на 2 дослідні групи. В першу дослідну 
групу увійшли працівники, рівень стресу яких за шкалою PSS відповідав нормальному рівню (середнє 
значення по групі – 16,1±0,6 бали). Чисельно ця група становила 28 осіб, або 40% вибірки. В другу 
дослідну групу увійшли працівники, рівень стресу яких за шкалою PSS відповідав високому рівню 
(середнє значення по групі – 23,1±0,4 бали). У другу дослідну групу увійшло 42 респонденти, що 
становило 60% вибірки.  

Порівняльний аналіз досліджуваних груп працівників підприємств житлово-комунальної сфери на 
предмет виявлення стилю їх поведінки при переживанні різного ступеню суб’єктивного стресу показав 
відмінність у вираженості застосування копінг-стратегій. Так, в наших дослідженнях усереднені значення 
показників вибору копінг-стратегій змінювалися в наступних межах: для групи 1 – від 45,3±0,6 до 
58,1±1,3, групи 2 – від 46,4±0,9 до 55,3±0,8 балів (рис. 1). Наведені інтервали співвідносяться з середнім 
рівнем вираженості копінг-стратегій, тобто потрапляють в діапазон 40-60 балів за шкалою WCQ. 
Отримано, що в групі 1 домінуючими типами копінгу є механізми конфронтації та уникнення. Про це 
свідчить характер їх вираженості – значення показників для цих субшкал були найвищими в групі і 
становили 58,1±1,3 та 57,5±0,8 балів відповідно. Достовірної різниці між даними типами стратегій нами 
не виявлено.  

  
*різниця між групами достовірна при р<0,05 

 
Рис. 1. Вираженість стратегій долання стресу в досліджуваних групах працівників підприємств 

житлово-комунальної сфери залежно від рівня суб’єктивного стресу 
 
Тому можна вважати, що в стресогенних ситуаціях працівники підприємств житлово-комунальної 

сфери за нормального рівня суб’єктивного стресу (за шкалою PSS) для його долання найбільш інтенсивно 
застосовують механізми конфронтації та уникнення. Частка респондентів з високим рівнем вираженості 
за даними типами копінгу була найвищою в групі й становила 14%  

Наступними за ступенем вираженості використання типами стратегій долання стресу в групі 1 були 
стратегія дистанціювання зі значенням показника на рівні 54,1±0,8 бали та група стратегій, між якими 
нами не виявлено достовірної різниці. До неї увійшли такі субшкали як позитивне переосмислення 
(49,8±1,1 балів), пошук соціальної підтримки (49,7±1,1 балів) та планування вирішення проблеми 
(48,4±1,1 балів).  

Частка респондентів, що для даних типів копінгу показала найвищий результат, становила 4-7%. 
Найменша вираженість серед стратегій копінгу досліджуваної групи була притаманна стратегіям 
самоконтролю та прийняття відповідальності, значення яких між собою також достовірно не відрізнялися, 
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і становили відповідно 45,3±0,6 та 46,9±0,7 бали. Жоден з працівників підприємств житлово-комунальної 
сфери за даними субшкалами не показав високу вираженість застосування.  

Таким чином, інтенсивність використання стратегій долання стресу працівниками житлово-
комунальної сфери з метою його нейтралізації при помірному рівні суб’єктивного стресу ранжується в 
наступний ряд (в напрямку зниження інтенсивності застосування): конфронтація, уникнення > 
дистанціювання > позитивне переосмислення, пошук соціальної підтримки, планування вирішення 
проблеми > самоконтроль, прийняття відповідальності. 

Дослідження копінг-стратегій працівників, що увійшли за рівнем суб’єктивного стресу до групи 2, 
показало, що на відміну від групи 1 найчастіше вживаним типом копінгу була стратегія уникнення – 
значення показника за шкалою WCQ становило 55,3±0,8 балів, а частка високого рівня вираженості 
спостерігалася у 17% представників групи.  

Наступними типами стратегій в ряду зниження значень інтенсивності їх використання була 
сукупність таких видів долаючої поведінки як конфронтація (51,3±1,1 бали), пошук соціальної підтримки 
(51,1±0,7 бали) та дистанціювання (50,8±0,8 балів), між значеннями яких достовірна різниця не 
встановлена. Працівників, що надавали перевагу даним типам копінгу, налічувалося, відповідно – 10, 7 та 
5% від загальної чисельності групи.  

Менш інтенсивно в групі 2 застосовувалися наступні субшкали – планування вирішення проблеми 
(49,7±0,9 балів) та прийняття відповідальності (48,5±0,7 балів), а найменше – самоконтроль (47,5±0,7 
бали) й позитивне переосмислення (46,4±0,9 бали). При цьому, за аналогією групи 1 жоден з працівників 
підприємств житлово-комунальної сфери за субшкалами «прийняття відповідальності» та 
«самоконтроль» не показав високу вираженість їх застосування, в той час як копінги «планування 
вирішення проблеми» та «позитивне переосмислення» мали високий бал у 5% представників групи.  

Отже, ранжований ряд копінг-стратегій, що характерний для працівників підприємств житлово-
комунальної сфери при високому рівні суб’єктивного стресу виглядає наступним чином: уникнення > 
конфронтація, пошук соціальної підтримки, дистанціювання > планування вирішення проблеми, 
прийняття відповідальності, самоконтроль > позитивне переосмислення.  

Можна констатувати, що за зростання ступеня суб’єктивного стресу відбувається зміна пріоритетів у 
використанні працівниками різних видів копінгу для долання стресу. При цьому вибір домінуючої 
стратегії не стає більш продуктивним, а скоріше менш ресурсозатратним з точки зору розподілу 
внутрішніх ресурсів організму для долання підвищеного рівня стресу. 
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РЕЛЕВАНТНІСТЬ СТОЇЦИЗМУ В ЖИТТІ СУЧАСНОГО ПРОФЕСІОНАЛА 

 
Чимало потрібно для того, щоб скласти гідну конкуренцію. життя будь-якого професіонала – вічний 

розвиток у спробі наздогнати прогрес. У сфері IT усе це відчувається гостріше, ніж будь-де. Один за 
іншим спеціалісти захоплюються біохакінгом, щоб позбавитися від стресу, побороти лінь і забути про 
перевтому. З тими ж прагненнями програмісти звертаються до стоїцизму. 

https://psyjournals.ru/%1ficjp_2011%1f/issue/41802.shtml
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Що ж спільнє має сучасний світ з давньогрецькою філософією, чиє зародження прийшлось аж на 300-
ий рік до нашої ери? Більше, ніж може здаватися, на перший погляд. 

Стоїцизм – це не просто міркування, що не мають відношення до реального життя, а скоріш звід правил, 
які допоможуть зберегти душевну рівновагу, знайти себе як непохитну особистість, навчитися 
самоконтролю і вичленувати із буденної плутанини те, що насправді важливо. Всупереч стереотипам, це 
зовсім не категорична філософська течія. Вона має метою удосконалювати себе, щоб потім удосконалювати 
своїми вчинками й думками світ. Розглянемо декілька прикладів використання стоїцизму. 

Почнемо з вигорання на роботі – питання, що зараз дуже актуальне. Стоїцизм застерігає від ідеї 
досягнення абсолютного ідеалу, вважаючи її неможливою. Натомість пропонується постійно та 
поступово удосконалюватися. Важливо працювати не занадто – але вдосталь; не байдикувати – але 
знаходити час на відпочинок так, щоб відновити сили, не скочуючись в неробство. В «Моральних листах 
до Луцілія» Сенека підкріпляє цю думку дуалізмом всесвіту: «Порадься з природою: вона скаже тобі, що 
створила і день, і ніч»[1]. Баланс відпочинку та праці є важливою ідеєю третього листа. 

Переходячи до теми розподіленню частин дня, можна стверджувати, що стоїки приділяють цінності 
часу особливу увагу, навіть вважаючи час єдиним справжнім багатством. Ми не звикли обмірковувати це, 
та тим більш – відчувати, тому що хвилини зовсім не схожі на монети, які можна стиснути в кулаці. Проще 
кажучи, час нематеріальний, тому його роль здається не надто істотною і його важливість важко оцінити 
в щоденному житті. Таким вже чином влаштований людський мозок: те, що не піддається жодному з 
органів відчуття, важко сприймати. Проте тільки час належить кожної людині з народження та до самої 
смерті, тільки час непоправний. Усе інше можна компенсувати: замість зламаної речі купляють нову річ, 
на зміну колишньому другу приходить новий. Але тільки якщо на це виявиться вдосталь часу. Сенека 
розповідає про час у першому листі: «…отримавши нікчемну дрібницю, яку легко відшкодувати, вони 
почувають себе у боргу; хто ж забрав час — а його і вдячна людина не годна повернути! - той боржником 
себе не вважає!»[1] Питання часу, названий тайм-менеджмент, є одним з найбільш актуальних та 
обговорюваних. І сучасні робітники керуються ідеалами стоїчних філософів: не витрачати неоціненний 
час на соціальні мережі, ігри або заняття не по духу. 

Мінливість буття – необговорюваний факт. Через непрогнозовані зміни в житті люди відчувають 
стрес. На це стоїки теж мають корисну пораду: не можеш вплинути на ситуацію – зміни своє ставлення 
до неї. Стоїки ні в якому разі не закликають підкорюватися долі. Обов’язково спробуй розв'язати задачу, 
але якщо не вдасться – тверезо розглянь свої можливості, зроби висновки та не нервуй. Немає сенсу 
хвилюватися про те, на що несила (кому) вплинути. Це ніяким чином не допоможе, а лише зіпсує настрій. 
В іншому випадку хвилюватись також немає сенсу, адже все можна виправити – то ж виправляй. 

Також стоїки застерігають людину від надій, які обдурюють розум і майже ніколи не 
виправдовуються. Стоїчні філософи навпаки радять готувати себе до найгіршого сценарію, але не 
зациклюватися на ньому, впадаючи в песимізм, а допускати будь-який розвиток подій і заздалегідь 
розпланувати, що робити в такому випадку. Стоїцизм пропонує не вестися на поводу у почуттів і 
намагатися отримати вигоду з будь-якої ситуації, навіть якщо спочатку здається, що це неможливо. Це, 
до речі, дуже популярний принцип серед сучасних маркетологів. Вони вважають, що існують тільки 
нейтрально забарвленні події, які вже під впливом нашої психіки становляться поганими чи хорошими, 
«чорними» чи «білими». 

Проаналізувавши лише декілька аспектів професіонального життя, можемо бачити користь від 
знайомства з міркуваннями стоїків. Можна сказати, що культура сучасного світу приходить до таких 
самих ідей, тому можна сказати, що вивчення стоїцизму допомагає швидше та ефективніше прийти до 
виважених підходів до життя. Цей підхід використовує група топ спеціалістів України [2]. Професіонали 
з різних сфер збираються для знайомства та обговорення філософії стоїків, що допомагає ефективно та 
достойно працювати та вести збалансоване особисте життя. Таким чином можна зробити висновок, що в 
реаліях сьогодення люди звертаються до мислителів-стоїків для більшого наповнення та задоволення від 
професійної діяльності. 

Література: 
1. Луцій Анней Сенека. Моральні листи до Луцілія. [Електронний ресурс]. – 

URL:  https://aelib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm. 
2. Володимир Федорін. Бізнесмен в пошуках сенсу. Форбс. 2021 - №1- С. 157 – 158. 
3. Nellie Bowles. Why Is Silicon Valley So Obsessed with the virtue of Suffering? 

The New York Times [Електронний ресурс]. – URL:  https://www.nytimes.com/2019/03/26/style/silicon-
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ІДЕЇ ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ДОМІНУЮЧІЙ 

ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІСТОРІЇ 

 
Основна увага в «Занепаді Європи» приділена проблемі філософії історії. Не входячи в дискусії з 

приводу змісту і визначення цієї науки, відзначу те, що вже не викликає суперечок - є загальноприйнятим. 
На відміну від конкретної науки - історії людського суспільства - філософія історії досліджує реальний 
історичний процес в його загальних підставах, граничних характеристиках. Тому (знову-таки на відміну 
від історії, яка описує хронологічну послідовність подій) філософія історії «переглядає» громадський 
процес крізь призму категорій «прогрес», «регрес», «культура», «діяльність», «формація», «цивілізація». 

Структура філософії історії така. По-перше, вона включає в себе сукупність гносеологічних і 
методологічних установок і принципів, з позицій яких вивчається і інтерпретується історичний процес. У 
філософії О. Шпенглера цій проблематиці приділяється велика увага. По-друге, філософія історії в 
результаті вивчення об'єктивного історичного процесу дає його більш-менш адекватний образ, картину. 
Цей розділ філософії історії і називається історіософією. Надалі я  зосереджу увагу саме на 
історіософській проблематиці, лише іноді звертаючись до питань історичної гносеології і методології. На 
мою думку, саме тут Шпенглер найбільш оригінальний як філософ, і його внесок в філософсько-історичну 
онтологію найбільш значний. 

Суть історіософії Шпенглера досить проста: не існує суспільного прогресу, поступального розвитку 
суспільства, а саме існування суспільства реалізується через окремі, ізольовані культури, кожна з яких 
переживає стадії народження, зростання, зрілості, згасання і смерті. 

Здавалося б, навіть чисто зовнішній, емпіричний погляд на історію здатний спростувати позиції 
німецького філософа, а тим більше це здатний зробити теоретичний аналіз реального історичного 
процесу. Однак не все так просто, як може здатися. 

Ідея прогресу в суспільстві традиційно присутній в європейській філософії (французькі філософи 
XVIII ст., Г. Гегель, К. Маркс та ін.) заснована на європейській же концепції раціоналізму. На думку так 
званих прогресистів, в основі суспільного існування лежить розум, розумне начало. Людське пізнання 
виявляє в суспільної реальності найбільш досконалі, оптимальні форми організації соціальної дійсності, 
обирає кращі види діяльності, ставить перед собою цілі, що сприяють просуванню суспільства вперед. У 
Гегеля такою метою є досягнення свободи, у Маркса - комуністичного суспільства. Аналіз реальної історії 
показує, що людство дійсно рухається від менш досконалого стану до більш досконалого: давнина, 
середньовіччі, новий час, капіталізм. Ідеї розумності все більш вкорінюються в суспільстві, його 
інститутах, його свідомості і обумовлюють рух соціуму шляхом прогресу і все більш раціональних форм 
життя. Цю ідею можна підкріпити масою прикладів і фактів: розвиток науки і техніки, промисловості, 
освоєння навколишнього середовища, освіта і т. д. Можна навести й інші факти: чи існує прогрес в 
мистецтві, і якщо так, то в чому він? Невже сучасне мистецтво вище і досконаліше від  російської класики 
XIX ст.? Чи став чоловік гуманнішим, добрішим, більш справедливим по відношенню до ближнього свого 
за останнє сторіччя? Так що про всяк приклад можна привести контр приклад. Але головне, О. Шпенглер 
на основі теоретичної аргументації доводить відсутність (і навіть неможливість) прогресу в суспільстві. 
Однак про це пізніше. 

Інша традиційна ідея попередньої філософії - європоцентризм, в рамках якого вся світова історія - 
модель Європи: античність, середні віки, сучасне суспільство. Таку концепцію Шпенглер називає 
птолемеївською картиною світу: в центрі стоїть Земля (Європа), навколо якої обертаються всі планети 
(Індія, Китай, Близький Схід). 

Шпенглер називає цю концепцію суб'єктивістської: «Дух Заходу, - пише він, - був просто 
ототожнений зі змістом світу. Великі мислителі звели духовну убогість в метафізичну доброчинність». 
По суті справи, євроцентристською філософія деформує історію: зокрема, давно минулі століття 
стискаються до мініатюри (дуже коротка характеристика стародавнього суспільства), малозначні 
європейські події зводяться в ранг великих (бездарному царюванню Людовика XIII присвячена величезна 
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кількість історичної та художньої літератури, а в даний час, нескінченні телесеріали про трьох 
мушкетерів, Ганні Австрійської, Рішельє і т. д.), події, що відбувалися в Азії, представлені як малозначні, 
другорядні, периферійні. Проти цього, каже Шпенглер, легко заперечити. Припустимо, китайський 
історик напише таку історію, де не буде згадки ні про Цезаря, ні про Наполеона. Зате буде детально 
описано будівництво Великої китайської стіни, а історія Європи буде представлена окремими 
фрагментами (завоювання Індії англійцями виявиться важливішим від європейської промислової 
революції). І це теж буде суб'єктивізм на манер європоцентризму. 

Саме тому, вважає автор «Занепаду Європи», необхідно створити дійсно об'єктивну філософію 
історії. Але яким чином? 

Перш за все, пише Шпенглер, необхідно відмовитися від концепції всесвітнього історичного процесу 
як безперервного прогресивного розвитку суспільства і єдиної точки відліку історії (від Різдва, після 
Різдва Христа). Далі, в історії існує ряд культур, не пов'язаних між собою причинно-наслідковими 
зв'язками; кожна з культур має свою долю, ідею, волю, власний розквіт і занепад. Таких культур було 
вісім: давньо китайська, давньоіндійська, вавилонська, єгипетська, антична, арабська, майя, 
західноєвропейська. У перспективі можлива поява російсько-сибірської культури. Ці культури, подібно 
окремим організмам, існують, вичерпуючи свої можливості, і безслідно зникають, ніколи вже не 
відроджуючись. Історія - низка культур. 

Але якщо історії як цілісного єдиного процесу не існує, то що ж є історія? Відповідь цілком певна: історія 
є співіснування ізольованих, відокремлених, неконтактуючих, замкнутих у своїй самотності культур. 

Здавалося б, проти цього легко заперечити. Адже абсолютно очевидно, що чим більше розвивається 
суспільство, тим інтенсивнішими, потужними стають економічні, політичні, культурні взаємодії між 
країнами та державами. Наявність загальних технологій, економічного ринку, єдиної валюти (євро) 
призводить навіть до того, що країни з унікальною специфікою, що знаходилися раніше на узбіччі 
прогресу, виявляються втягнутими в загальну систему (Японія, Південна Корея). Але і навпаки, елементи 
східної культури (стародавня філософія Індії, Китаю) асимілюються культурою Заходу, входять в її склад: 
наприклад, предтеча європейського постмодернізму в філософії і культурі М. Хайдеггер нерідко 
запозичує поняття і ідеї східної думки. Тому окрема, монолітна культура в сучасних умовах - це, скоріше, 
не реальність, а абстракція. 

Як неординарний філософ і мислитель, О. Шпенглер все це бачив і розумів, але висував такі 
контраргументи. Аргумент перший. «Культури, - пише він, - організми. Історія культур - їх біографія. 
Дана нам як деякий історичне явище в образі пам'яті, історія китайської чи античної культури 
морфологічно являє собою повну аналогію з історією окремої людини, тварини, дерева або квітки». Звідси 
випливає, що будь-яка культура, як уже зазначалося, має своєю основою деякий прафеномен, прасимвол 
(наприклад, прафеномен античної культури - тіло, тілесність; європейської - простір і динамічність). 
Культура є розгортання, розкриття цього прасимволу (як насіннячко розгортається в дерево). Тому 
джерело становлення будь-якої культури полягає в цьому прафеномені. 

Всі зовнішні зв'язки конкретної культури з іншими є саме зовнішніми, коригувальними, але не 
визначають її сутність, це другорядні за впливом, свого роду епіфеномени. Будь-яка культура 
самодостатня в своєму становленні. 

Аргумент другий. З точки зору шпенглеровской філософії життя, культура - це конкретна форма 
життя. А життя - це проживання, переживання явищ, подій; переживаючи їх, ми проживаємо життя. 
Заснована на прафеномені, конкретна культура проживає історичний час по-своєму, індивідуально, не 
так, як інші. Повторимо вже проводилася аналогію: життя і переживання здорового і хвору людину 
абсолютно різні, це різні життя. Сформувавшись, проживаючи різну життя, різні культури не здатні до 
розуміння один одного, не здатні до взаємопроникнення. 

Пояснимо сказане прикладами. Припустимо, хтось переживає те, що трапилося горе. Я можу йому 
співчувати, розділяти це горе, але я не живу цим горем, воно не становить істота моєму житті, не визначає 
її. Аналогічним чином йде справа і в культурі. Наприклад, християнин ніколи не зрозуміє мусульманина, 
точніше, зрозуміє, але не серцем, а розумом. Християнин може зрозуміти сенс заповідей Корану: немає 
бога, окрім Аллаха, необхідно ділитися останнім з ближнім, не можна пити вино і т. д. Але мусульманин 
всім цим живе, в цьому суть його існування, християнин же дивиться на все це з боку, розуміє все це, 
виходячи зі свого, іншого життя, співчуває мусульманину. І не більше того. Сприйняти мусульманську 
культуру як свою можна лише в одному випадку: стати самому мусульманином, жити його цінностями, 
ідеалами, культурою. 
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Ось чому, культури, проявляючись у формі життя, є індивідуальними, своєрідними, одинично 
існуючими в часі, де всі зовнішні контакти, зв'язки, відносини будуть епіфеноменом, але не феноменами 
конкретної культури. Ось чому культури ізольовані, самотні, локальні, замкнуті. 

Література: 
1. Шпенглер О. Закат Европы:  О. Шпенглер. – М., 1993. 
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На сьогоднішній день, ми можемо спостерігати великий приріст корупційних діянь, які набрали таких 

масштабів, що вважаються однією з гострих проблем сучасності. Таке явище є досить негативним, адже 
створює реальну загрозу розвитку демократичного суспільства, особливо, коли породжується в 
освітньому процесі.  

Загалом в нашому законодавстві даному питанню приділяли увагу такі науковці як: Бажанов М., 
Борисов В., Гріньова І., Гулідов П., Комар А., Карпович О., Курганський М., Клименко В., Мельник М., 
Рибалкін А., Румянцева Є., Сауліна А., Шакун В. тощо.  

Варто відмітити, шо у 2020 році було проведено соціологічне опитування, відповідно до якого 94 % 
дорослого населення України занепокоєні станом корупції у державі, а це означає, що громадяни нашої 
держави усвідомлюють і відчувають на собі її негативні наслідки [1, с. 258].  

Особливо, якщо вони стосується і з’являються в освітній сфері, адже в навчальних закладах 
відбувається формування певного світогляду: те, що студенти бачать в університеті, вважають звичайною 
справою і потім аналогічно чинять у дорослому віці. 

Отже, що таке корупція і чи є працівник освіти суб’єктом, на який поширюється дія законодавства 
про корупцію? 

 Так, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»: «корупція - використання 
особою, зазначеною у ч.1 ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей» [2]. 

Слід зазначити, що згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»: «Суб’єктами, на 
яких поширюється дія цього Закону є особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків» [2]. Оскільки працівники освіти (викладачі) наділені 
такими повноваженнями, тому можуть вважатись суб’єктами на який розповсюджується дія даного Закону.  

Загалом, присутність корупції в освітньому процесі є досить глобальною проблемою. На 
сьогоднішній день, у багатьох вишах для того, аби мати хороші бали та червоний диплом мало бути 
активним, розумними та старанними, головне вчасно платити гроші певним людям. На жаль, таке 
відношення до навчання призводить до того, що по завершенню університету студенти навіть не мають 
уявлення про свою спеціальність, її основну мету, завдання, а також потрібних навичок та умінь, які 
необхідні в освоєнні професії, яку обрали. 

Так, І. Гріньова вважає, що однією з головних проблем існування корупції у Вищих навчальних закладах 
є те, що у суспільстві, особливо серед молоді, сформувався культ грошей і влади, а не розуму і знань. Вона 
зазначає, що в одному з українських університетах було проведено анкетування, результати якого показали, 
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що 25% студентів хочуть стати висококваліфікованими фахівцями, а 20% – високоосвіченими, культурними 
людьми. Тому, більшості з них, диплом, а не знання потрібні більше [3, с.2]. 

Слід відмітити, що існує ряд причин, які породжують корупцію серед працівників освіти. Можна 
виділити такі: недосконалість законодавства; стійке переконання, що за все потрібно платити, яке 
закріпилося в суспільстві; відсутність фахової зацікавленості із боку здобувача освіти; низькі заробітні 
плати; страх студентів отримати незадовільну оцінку, якщо не заплатить викладачу; націленість студентів 
не на здобуття знань, а на отримання диплому; відсутність поваги з боку студентів, а також контролю зі 
сторони керівництва університету та інші.  

Окрім того, виходячи з аналізу наукових робіт та власного спостереження причини виникнення 
корупції у вищих навчальних закладах умовно можна об’єднати в такі групи: 

– об’єктивні причини, до яких належать: недосконалість законодавства, яке безпосередньо стосується 
запобігання та протидії корупції; низький рівень заробітної плати освітян; обмежена кількість місць на 
бюджетну форму навчання (особливо на спеціальності, які на сьогодні є досить популярними, або ж в 
університети, які є дуже престижними); 

– суб’єктивні причини, а саме: розчарування й апатія з боку викладачів до освітнього процесу, 
оскільки існує Болонська система, яка є досить ускладнена і не забезпечує достатніх матеріальних 
винагород; відсутність пошани до викладацької роботи з боку студентів; замовчування студентами 
випадків давання і вимагання грошової чи іншої матеріальної винагороди;  

– об’єктивно-суб’єктивні причини, зокрема: відпрацьовування особою витрат у зв’язку із влаштуванням 
на викладацьку роботу, недостатні правові та соціальні гарантії захисту освітян тощо [4,с. 320]. 

Розглянувши основні причини виникнення корупції у вищих навчальних закладах, варто також  
зазначити, які основні форми прояву цього явища. Можна виділити такі: вимагання коштів при прийомі 
викладача на рoбoтy; призначення на керівні посади осіб, які мають певні зв’язки;  заниження балів та 
погрози cтyдeнтам, які зaпoчaткyють aнтикoрyпцiйнi iнiцiaтиви; благодійні внески студентів за місце в 
гуртожитку; вимагання коштів з боку викладача за курсову роботу; допуск до екзамену, оцінку за екзамен 
та залік, захист практики, а також розкрадання коштів, які виділяються на потреби університету тощо. 

Виходячи із вище зазначеного, можна підкреслити, що присутність корупції у вищих навчальних 
закладах є гострою проблемою з якою необхідно боротися. Тому, ми хочемо запропонувати орієнтовані 
шляхи подолання корупції. Серед яких слід виділити: керівництво університету має розробити програму 
і план заходів, які дозволять протистояти корупції, а також на основі цього, декілька разів на рік проводити 
серед працівників університету та студентів лекції щодо цього негативного явища; розробити і 
запровадити спецкурс щодо протидії корупції, який має обов’язково викладатися (Наприклад, в 
Університеті державної фіскальної служби України студенти мають змогу вивчати предмет «Публічно-
правова протидія корупції»); створення платформи на рівні вузу, на якій, як студенти, так і викладачі мали 
змогу анонімно повідомляти про факти корупції; налагодити співпрацю з громадськими організаціями 
відповідного спрямування тощо.  

Слід відмітити, що певні роки уже зроблено, по-перше запроваджено зовнішнє незалежне 
оцінювання, завдяки якому було усунено корупцію при вступі до університету, по-друге використання 
системи «Moodle», яка використовується для запобігання корупції під час написання курсових, 
контрольних робіт, проходження різного плану тестів, здачі самостійних, практичних та індивідуальних 
робіт, особливо в період карантину.  

Окрім, того, на державному рівні Міністерством освіти і науки України було прийнято антикорупційну 
програму на 2018-2020 роки, в якій передбачено велику кількість семінарів на антикорупційну тематику, 
організовано роботу департаменту, який стежить за виконанням цієї програми [5]. 

Отже, на сьогоднішній день, корупція залишається однією з головних проблем у сфері вищої освіти 
України з якою необхідно боротися не лише всередині окремого університету, а на державному рівні, тому 
що високоосвічене молоде покоління країни буде представляти всю нашу націю на всесвітньому рівні. 
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Фундаментальне значення принципу верховенства права закріплене в договорах про створення ЄС, 

рекомендаціях і резолюціях РЄ, засадничих документах низки міжнародних та інших європейських 
регіональних організацій. 

На основі аналізу верховенства права у системі загальнолюдських принципів, важливою рисою 
сучасної демократії у світових масштабах є використання принципу верховенства права в глобалізаційних 
та євроінтеграційних процесах з захисту прав приватних осіб; щодо національних, демократичних 
тенденцій – то це наявність причинно-наслідкових зв’язків зазначеного принципу з законодавчою 
діяльністю, прийняттям відповідних законів, що забезпечують права людини, а також і зі створенням 
відповідних інституцій з захисту цих прав. 

Виходячи з розуміння концепції верховенства права як визнання необхідності підпорядкування 
«позитивного» (встановленого чи санкціонованого державою) права «непозитивному» (природні права 
людини, потреби людської природи, вимоги розуму, моралі) випливає і необхідність підвищення 
ефективності міжнародних інституцій з публічного міжнародно-правового захисту прав людини. 

Появі й утвердженню верховенства права сприяла специфіка англійського права як загального права, 
що є благотворним для обмеження свавілля влади: в еволюції загального права бере участь велика 
кількість людей, які зіштовхуються з новими обставинами; суддя діє не за власною ініціативою, а лише 
тоді, коли на його розгляд передається певний спір;  судді вимушені встановлювати норми, виходячи з 
того, що ці правила поведінки відповідають давно існуючим звичаям суспільства; суд як автономна й 
авторитетна інституція визнає обов’язок королівської влади підкорюватися загальному праву. 

Спираючись на аналіз тлумачення принципу верховенства права в сучасних європейських джерелах, 
принцип верховенства права слід розуміти як правовий принцип, сформований під впливом 
глобалізаційних, міжнародних та європейських інтеграційних процесів, що за своїм змістом становить 
поєднання низки критеріїв (вимог), які хоча й різняться за своєю формою нормативно-правового 
опосередкування в національному законодавстві, але покликані забезпечувати пріоритет прав і свобод, 
законних інтересів людини і громадянина в суспільстві, у тому числі й у стосунках із органами публічної 
влади всіх рівнів, а також рівність усіх суб'єктів права перед законом, верховенство закону в системі актів 
законодавства країни, передбачуваність законів і дій органів державної влади та низки інших принципів 
(вимог), що визнані істотними елементами дотримання принципу верховенства права в рішеннях 
Європейського суду з прав людини. 

Сучасне розуміння органічної характеристики принципу верховенства права можна передати 
словами судді Конституційного Суду ФРН Е. Бьокенфьорда: «Неможливо гарантувати свободу шляхом 
формальних юридичних приписів; свобода може бути гарантована тільки у межах фундаментальної 
системи цінностей, що міститься у Конституції». Конституційний Суд ФРН з цього приводу зазначив у 
відомій справі принцеси Сорайя: «За наявності певних обставин право може існувати й над позитивними 
нормами, що приймаються державою, право, яке походить із конституційного правопорядку як змістовної 
всеохоплюючої системи, функції якої й полягають у корегуванні писаних норм. Суди мають завдання 
знаходити це право та реалізувати його через рішення, що мають обов’язкову силу».  
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Переважна частина конституційного права США, Канади, Німеччини заснована на природно-
правових концепціях: праві рівності, праві на свободу слова, праві власності, договорів, свободи 
пересування, праві на людську гідність, праві на життя; на доктрині належної правової процедури. 
Важливим елементом американського конституціоналізму було оформлення у письмовій формі – тобто у 
формі позитивного права – деяких принципів природного права. Але в той час загальновизнано, що писані 
конституції не могли повністю кодифікувати вище, тобто конституційне право [1, с. 56]  

Так, при написанні перших американських конституцій вважалося загальновизнаним існування 
неписаних, проте обов'язкових до виконання, принципів вищого (конституційного) права. Відсутність 
природно-правових практичних підходів до конституційного права в умовах сучасної України гальмує 
його розвиток та унеможливлює захист конституційних прав безпосередньо на основі Конституції, а не 
тільки згідно із законодавством. 

Як свідчить практика, Європейський Суд з прав людини не сформулював конкретного і вичерпного 
визначення доктрини верховенства права, яке виявляється ним, насамперед, у тлумаченні самого 
феномену прав людини, застосуванні принципів, що визначають зміст та обсяг цих прав. П. Рабінович, 
зокрема, серед таких принципів виокремлює: 

- принцип пропорційності, тобто справедливого збалансування інтересів людини з інтересами 
(потребами) суспільства. У справі Soering v. United Kingdom у рішенні від 07.07.1989 p. Суд зазначив, що 
«...Конвенція спрямована на пошук справедливого співвідношення між потребами, пов’язаними з 
інтересами суспільства загалом, і вимогами захисту основних прав людини». У справі Rees v. United 
Kingdom у рішенні від 17.10.1986 р. було зазначено, що, з’ясовуючи, чи існує позитивне зобов’язання 
держави стосовно людини, «належить врахувати справедливий баланс, який має бути встановлений між 
інтересами всього суспільства й інтересами окремої людини; пошук цього балансу – мета всієї Конвенції»; 

- принцип моральності, тобто застосування норм моралі, що домінують у цьому суспільстві у певний 
час. Європейський Суд з прав людини, застосовуючи «моральні» статті Конвенції, також вдається до 
аргументації морального характеру. До того ж він виходить із того незаперечного реального факту, що в 
різних країнах найпоширеніші, панівні моральні приписи не завжди збігаються, а тому визнати за єдино 
прийнятний, загальнообов’язковий лише якийсь один із них було б недемократично й недоцільно [2] 

Суд вважає, що, зазвичай, державні влади, безпосередньо і безперервно стикаючись із життєвими 
реаліями своїх країн, загалом мають більше можливостей визначитися щодо точного змісту моральних 
вимог, а також стосовно «необхідності обмежень» або ж «штрафних санкцій» для їх дотримання» 
(рішення у справі Muller  and Others v.Switzerland від 24.05.1988p). 

Розглядаючи скарги на адресу певної держави, Суд зважає – як на неспростовуваний факт – на 
домінування в ній певних моральних уявлень, поглядів, і він, як правило, не ставить собі за мету їх 
схвалювати, стимулювати або ж навпаки – піддавати критиці, заперечувати; 

– принцип з’ясування мети певного права людини та відповідності (співмірності) їй правореалізуючої, 
правозабезпечувальної та правообмежувальної діяльності держави. У справі Brogan v. United Kingdom 
Суд у рішенні від 24.11.1988 р. зазначив, що «оцінювати негайність» (звільнення заарештованого або його 
припровадження до судді) слід з урахуванням предмета та цілей ст. 5: вона втілює одне з основних прав 
людини, а саме: захист особи від свавільного втручання держави у право людини на свободу». 

У справі Winterwerp v. the Netherlands Суд у рішенні від 24.10.1979 р. встановив, що законність 
затримання особи визначається крізь призму цілей п. 1с ст. 5 Конвенції: така законність потребує 
передусім його відповідності внутрішньому праву, а також – згідно зі ст. 18 Конвенції – «відповідності 
меті обмежень, дозволених п. 1с ст. 5; вона вимагається як для призначення, так і для виконання заходів, 
пов’язаних із позбавленням волі. Мета п. 1с ст. 5: у демократичному суспільстві, де визнано верховенство 
права, будь-яке свавільне затримання ніколи не може вважатися законним». 

У міжнародних нормативно-правових актах (враховуючи й Конвенцію) мета права людини може 
бути виражена текстуально, «відверто» або ж втілена неявно, імпліцитно. Ця мета завжди присутня при 
формуванні, тобто визначенні змісту права. Правоконститутивна функція цілей тих статей Конвенції, що 
їх застосовує Європейський Суд з прав людини, відзначена в багатьох його рішеннях. А в тих випадках, 
коли мету застосовуваного припису Конвенції не відтворено безпосередньо в нормативному тексті, Суд 
сам бере на себе формулювання та інтерпретацію її змісту [3, с. 321]. 

Крім цього, фахівці виділяють принцип ефективності (забезпечення ефективного захисту прав 
людини), який уможливлює вибір Євросудом із декількох варіантів інтерпретацій правової норми саме 
той, практична реалізація якого зможе забезпечити найвищий рівень захисту прав і основних свобод 
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людини; принцип автономності (автономного тлумачення міжнародними органами юридичних норм 
щодо прав людини). 

Рішення Європейського Суду з прав людини, засновані на доктрині верховенства права, 
застосовуються в Україні та сприяють модернізації, зокрема, її конституційної і правової системи взагалі. 

Таким чином, найбільш ефективно реалізується принцип верховенства, закріплений у документах 
Ради Європи та Європейського Союзу, саме як принцип справедливості. Він став основоположним 
фактором для розвитку соціальної держави та демократичного суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: 

УКРАЇНА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Одним із складових елементів цивільної дієздатності фізичної особи є здатність нести цивільно-

правову відповідальність. Цей елемент отримав назву «деліктоздатність». Відповідно до норм цивільного 
законодавства України здатність відповідати за вчинені дії залежить від віку фізичної особи та її 
можливості  усвідомлювати свої дії, тобто психічного стану. Саме в залежності від цих критерієв 
малолітні та недієздатні особи в Україні є неделіктоздатними, а всі інші особи, в тому числі і неповнолітні, 
є такими, що повинні відповідати за вчинені ними дії. Проте законодавство інших країн світу передбачає 
різні підходи до визначення деліктоздатності неповнолітніх осіб. І, так як, в нашій державі відбувається 
активний процес адаптації національного законодавства до законодавства розвинених країн світу, то є 
доцільним дослідити та порівняти особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх в 
Україні та в зарубіжних країнах.  

Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх має відбуватися із дотриманням встановлених 
правил, які вирізняються спеціальним характером. В національному цивільному законодавстві 
найголовнішою ознакою, яка впливає на деліктоздатність є вік, саме тому, неповнолітні особи, якими 
вважаються особи, які досягли 14-річного віку, самостійно несуть відповідальність за завдану ними шкоду 
[1]. Вік, з якого суб’єкт вважається неповнолітнім і є тим критерієм, який відрізняє законодавство України 
від законодавства зарубіжних країн.  

Цивільний кодекс Німеччини передбачає те, що неповнолітніми вважаються особи у віці від 7 до 18 
років. Відповідно до Цивільного кодексу Німеччини,  навіть, діти у віці 7 років,  якщо вони усвідомлюють 
значення  своїх дій та можуть керувати ними, то вони вже можуть нести відповідальність за заподіяну 
ними шкоду. Такий підхід у цивільному законодавстві цієї країни походить з римського права і 
засновується на принципі «якщо особа вже здатна до протиправних дій, то і здатна відповідати за них».  
Причому, якщо шкода була заподіяна неповнолітньою особою за участю автомобіля чи залізної дороги, 
або при заподіянні шкоди неповнолітня особа не усвідомлювала значення своїх дій, то така шкода цією 
особою не відшкодовується.   

Законодавство Польщі, так само як і законодавство Німеччини називає неповнолітніми, осіб у віці від 
7 до 18 років, проте поділяє їх на дві групи. До першої групи належать неповнолітні у віці від 7 до 13 років, 
які ще не мають деліктоздатності, а до другої – неповнолітні у віці 13-18 років, які вже самостійно несуть 
відповідальність за заподіяну ними шкоду.  А Цивільний кодекс Франції пов’язує момент, коли особа 
набуває деліктоздатості не з віком, а з її здатністю «діяти з розумінням» [2, с.158].  
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Ще однією особливістю, яка відрізняє цивільно-правову відповідальність неповнолітніх в Україні та 
інших країнах світу – є можливість батьків відшкодувати шкоду, завдану їхньою неповнолітньою 
дитиною. Згадка про цей механізм йде ще з Римського права, де він називався «доктрина держави-батька». 
В цивільному законодавстві України цей механізм виявляється у тому, що, за загальним правилом 
неповнолітні самостійно несуть відповідальність за завдану ними шкоду, проте у разі відсутності або 
недостатньості у підлітка майна для відшкодування цієї шкоди, цей обов’язок переходить до батьків. І так 
як, така відповідальність за шкоду завдану неповнолітніми є виключенням із загального правила, то 
законодавець назвав виключний перелік осіб до яких переходить  такий обов’язок, ними є батьки, 
усиновлювачі або піклувальники [1]. Відповідальність цих осіб у різній науковій літературі може 
називатися «відповідальністю без вини» або «спільною відповідальністю батьків та дітей», а у теорії права 
називається субсидіарною відповідальностю.   

  У законодавстві Франції також міститься положення про те, що батьки можуть відшкодовувати 
шкоду завдану діями їх неповнолітніх дітей. Але така відповідальність буде наставати лише за наявності 
факту того, що неповнолітній постійно проживав зі своїми батьками. Законодавець у цій країні виходить 
з того, що у випадку, коли неповнолітній вчинив певне протиправне діяння за яке настає цивільно-правова 
відповідальність,  це є наслідком неналежного виховання дитини і здійснення нагляду за ним його 
батьками. А тому, якщо підліток не може самостійно відшкодувати завдану ним шкоду, цей обов’язок 
перекладається на батьків. Проте, якщо батьки доведуть, що вони надавали дитині належне виховання та 
те, що їхньої вини у тому, що дитина ухилялася від нагляду немає, то вони можуть бути звільненні від 
цивільно-правової відповідальності.  

Законодавство Польщі взагалі не містить у своєму цивільному законодавстві положення про 
можливість спільної відповідальності неповнолітнього та його батьків. Поясненням цього є те, що за 
шкоду, завдану неповнолітніми у віці з 7 до 13 років відповідальність і так несуть батьки, а неповнолітні 
у віці з 13 до 18 років мають бути здатними самостійно відшкодувати заподіяну ними шкоду. Чеське 
законодавство, так само як законодавство Польщі не містить положення про субсидіарну відповідальність 
батьків [3, с.56].  

Отже, проаналізувавши засади цивільного законодавства України та деяких інших зарубіжних країн 
(Франції, Німеччини, Польщі, Чехії) щодо регулювання питання пов’язаного із цивільно-правовою 
відповідальністю неповнолітніх, можна виділити  такі спільні ознаки: по-перше, те, що неповнолітні є 
тими особами, які вже є повністю деліктоздатними та повинні самостійно відповідати за наслідки своїх 
дій, а, по-друге, що у разі відсутності або недостатності у неповнолітнього коштів на відшкодування 
завданої ним шкоди, цей обов’язок перекладається на батьків, усиновлювачів або піклувальників. З 
огляду на це можна сказати, що законодавці країн світу, в тому числі і України, визнаючи неповнолітніх 
повністю деліктоздатніми, враховують не лише те, що ці особи вже за віком і психічним станом можуть 
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а й мають певне відокремлене від батьків майно, за 
рахунок якого вони можуть відшкодувати заподіяну ними шкоду. А це є одним із принципових ознак 
покладення  відповідальності на особу у цивільному праві, адже саме тоді, коли неповнолітній відчує «на 
собі» втрату належного йому майна за вчинене ним правопорушення, то буде підтверджена дієвість норм 
цивільно-правової відповідальності.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 

 
Євроінтеграційний рух України посприяв перегляду і оновленню законодавства, його адаптації під 

міжнародні стандарти. Суттєва реформа законодавства була проведена у сфері боротьби з домашнім 
насильством. На зміну законодавчим актам, які містили переважно декларативні норми і не могли 
ефективно попереджувати, припиняти прояви насильства, захистити потерпілого, 6 грудня 2017 року був 
прийнятий Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьби з цими явищами», який поклав початок системної роботи задля 
успішної боротьби з домашнім насильством [1]. Кримінальний кодекс України (далі - КК України) був 
доповнений розділом XIII-1 «Обмежувальні заходи». 

Після набрання чинності відповідними законодавчими змінами у 2019 році, судами активно 
напрацьовується практика застосування обмежувальних заходів та відзначаються позитивні зрушення у 
боротьбі з домашнім насильством. Разом з тим, під час застосування норм на практиці також було 
виявлено нюанси, які потребують вдосконалення, доповнення або зміни. 

Згідно ст. 91-1 КК України в інтересах потерпілого від злочину, пов'язаного з домашнім насильством, 
одночасно з призначенням покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, або звільненням від 
кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє 
насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть 
бути покладені передбачені обов'язки. При цьому, виділення питання про обмежувальні заходи в окремий 
розділ не дозволяє їх ототожнювати з заходами кримінально-правового впливу [2]. 

У практиці Європейського Суду з прав людини (справа «Опуз проти Туреччини» (Opuz v. Тигкеу)) 
суд стверджує, що насильство в сім'ї не є приватною чи сімейною справою, а є питанням, що торкається 
суспільних інтересів, що, в свою чергу, вимагає ефективних дій з боку держави. Зазначено, що накладення 
суто кримінального покарання не вирішує проблему та не дозволяє запобігти насильству, натомість 
необхідним є лише поєднання покарання з іншими заходами кримінально-правового характеру [3]. 
Враховуючи це, в теорії кримінального права необхіднім є переосмислення ролі обмежувальних заходів і 
їх віднесення до специфічної категорії заходів кримінально-правового характеру. 

Відповідно до чинної редакції КК України обмежувальні заходи застосовуються для захисту жертви 
злочину, пов'язаного з домашнім насильством, хоча призначені для особи, яка вчинила лише домашнє 
насильство. В даній нормі вбачаємо певну юридичну некоректність та загрозу у захисті жертв через 
неможливість впливу на кривдника, застосування досліджуваних заходів для обмеженого кола [2]. 

Поряд з цим, дефініції поняттю злочину, пов'язаного з домашнім насильством, не надається. 
Верховний Суд у своєму рішенні у справі № 647/1931/19 зазначив, що поняття «злочин, пов'язаний із 
домашнім насильством» є ширшим за поняття «домашнє насильство» у нормі ст.126-1КК і може полягати 
не лише у вчиненні цього злочину, а й в інших суспільно небезпечних діяннях, які мають ознаки 
домашнього насильства, а тому при встановленні змісту згаданого поняття слід виходити з конкретних 
фактичних обставин справи, а не тільки з кваліфікації дій винуватця. Для забезпечення єдиного розуміння 
терміну та повноцінного захисту жертв таких злочинів вважаємо за необхідне закріпити дефініцію або 
перелік злочинів, пов'язаних з домашнім насильством в примітці до ст. 91-1 КК України [4]. 

Обмежувальні заходи застосовуються до особи одночасно з призначенням покарання, не пов'язаного 
з позбавлення волі або звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання. 

За КК Королівства Іспанія вони можуть застосовуватися й у разі виключення кримінальної 
відповідальності, але за певних умов [5, с. 185]. На нашу думку, дійсно є доречним передбачення 
можливості застосування обмежувальних заходів і до осіб у разі виключення їх кримінальної 
відповідальність задля унеможливлення продовження їх протиправних дій та захисту жертви. 
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КК Республіки Польща передбачає обов'язок суду призначати обмежувальні заходи у разі вчинення 
домашнього насильства [6, с. 87]. Чинним КК України же встановлено право суду на накладення таких заходів, 
хоча зазначається, що суд має діяти в інтересах потерпілого. Ми вважаємо, що варто внести зміни до ч. 1 ст. 91-
1 КК України, яким закріпити обов'язок суду щодо призначення обмежувальних заходів, що дасть змогу 
підвищити ефективність впливу на кривдника у всіх ситуаціях та захистити потерпілого у повній мірі. 

Одним із шляхів вдосконалення обмежувальних заходів є перегляд встановленого на сьогодні їх 
переліку, конкретизація норм з точки зору практичного застосування. Наприклад, при застосуванні такого 
заходу як заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього 
насильства (п. 1 ч. 1 ст. 91-1 КК України) постає питання щодо необхідності наділити відповідні органи 
повноваженнями, які дозволять їм наказувати винному в домашньому насильстві залишити житло і 
забороняти йому повертатися й спілкуватися із жертвою, здійснюватимуть за цим контроль. 

Законодавство зарубіжних країн містить різні переліки обмежувальних заходів. У КК Республіки 
Польща до обмежувальних заходів належать: 1) заборона здійснення діяльності, пов'язаної з вихованням, 
лікуванням, освітою малолітніх або з опікою над ними; 2) обов'язок утримуватися від перебування у 
визначених середовищах або місцях, заборона мати контакт з визначеними особами, заборона 
наближатися до визначених осіб або заборона залишати місце проживання без згоди суду; 3) наказ 
залишити місце, що займається разом з потерпілим; 4) обов'язок виправити або компенсувати завдану 
шкоду; 5) примусова виплата, 6) грошова допомога [6]. 

Кримінальним кодексом Іспанії серед обмежувальних заходів закріплені: а) заборона наближатися до 
потерпілого, членів його сім'ї та інших осіб, визначених Судом або Трибуналом; б) заборона спілкуватися з 
потерпілим, членами його сім'ї та іншими особами, визначеними Судом або Трибуналом; в) заборона 
перебувати на певних територіях, у місцях чи установах; г) заборона проживати у певних місцях; д) обов'язок 
брати участь у навчальних, трудових і культурних програмах, програмах з формування статевої поведінки та 
інших; є) обов'язок пройти медичне лікування чи періодично з'являтися на медичні огляди [5, с. 58-63]. 

Можливо доцільним є доповнення чинного переліку обмежувальних заходів щодо особи, яка вчинила 
домашнє насильство, для розширення можливостей інструментів захисту жертв шляхом запозичення 
зарубіжного досвіду в цій сфері. При цьому, врахувавши положення Стамбульської конвенції (ст. 53), яка 
передбачає, що обмежувальні заходи повинні бути доступними для жертв усіх форм домашнього 
насильства, зокрема: а) доступними для невідкладного захисту та без покладення неналежного 
фінансового або адміністративного тягаря на жертву; б) виданими на певний період або до їхньої зміни 
чи зняття; в) у разі необхідності виданими на основі ex parte, що має негайну дію; г) доступними 
незалежно від іншого правового провадження або на додаток до нього; д) дозволеними бути 
представленими в подальшому правовому провадженні [7, с. 47]. 

Таким чином, реформування законодавства в сфері боротьби з домашнім насильством, внесення змін 
до кримінального законодавства були важливими кроками для захисту прав та інтересів осіб. 
Встановлення обмежувальних заходів дозволило забезпечити ефективний захист потерпілих та здійснити 
вплив на кривдника. Однак, аналіз чинного законодавства та практики його застосування дає підстави 
стверджувати про необхідність вдосконалення правових норм, зокрема доповнення або конкретизація 
існуючого переліку обмежувальних заходів, розширення сфери і підстав їх застосування, встановлення 
обов'язку суду щодо призначення зазначених заходів тощо. 
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