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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

СЛАВА УКРАЇНІ! 

Сьогодні, від кожного з нас 

залежить наскільки швидко ми 

зможемо зупинити війну проти 

України з боку Російської Федерації. 

Вихід ХVІІI-ого тому 

міжнародної колективної монографії 

міждисциплінарного напряму 

"MODERNÍ ASPEKTY VĚDY"  

показник правильної стратегії роботи 

та професіоналізму науковців, які 

своєю щоденною працею допомагають не допустити незворотних 

втрат в освіті України.  

У матеріалах видання Ви познайомитися із існуючими 

програмами медичного страхування від COVID-19 на страховому 

ринку України; основами концептології як частини когнітивної 

лінгвістики; компетентнісним підходом до розробки тренінгової 

програми особистісного розвитку «Альтернатива»; напрямами 

вирішення  завдань  освітнього  процесу  в  галузі  фізичного  виховання. 

Наша доля – мир і перемога! 

З повагою, 
Ректор Львівського 

державного університету 

безпеки життєдіяльності, 

доктор педагогічних наук, 

професор  Коваль М.С. 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 Сподіваюсь, що Ви та Ваші рідні 

у безпеці, наскільки це можливо. Наразі, на 

нашій землі настали скрутні часи, однак, 
ми сильні та маємо тверду віру, що 

обов’язково з гідністю подолаємо всіх 

ворогів. 
Наукова спільнота продовжує бути 

згуртованою, адже наша сила у єдності. 

Ви тримаєте у руках ХVІІI-ий том 
міжнародної колективної монографії 

міждисциплінарного напряму "MODERNÍ 

ASPEKTY VĚDY". 

У матеріалах видання Ви 
познайомитися із умовами впровадження інтелектуальних 

транспортних систем, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності транспортної інфраструктури, якості 
транспортних послуг та рівня безпеки населення; рядом законодавчих 

та політичних ініціатив щодо формування нової мобільної та 

технологічно більш розвиненої української освіти майбутнього; 
деякими особливостями правової природи  корпоративних договорів; 

інноваційними ідеями в моделі позитивної освітньої взаємодії та ін. 

Подяка нашим захисникам! 

Слава Україні! Героям Слава! 

З повагою, 

Директор видавничої групи 

«Наукові перспективи»   Ірина Жукова 
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ШАНОВНІ УКРАЇНСЬКІ ДРУЗІ! 

Я, директор Міжнародного 

економічного інституту Чехії, 

вважаю злочинним і засуджую 

порушення територіальної цілісності 

й кордонів України з боку 

Російської Федерації. 

Із самого першого дня 

окупаційної війни Російської 

Федерації проти України ми щиро 

бажаємо українцям все подолати та 

перемогти!  

Ці слова звернені до всієї 

України, до всього українського 

народу, який для мене є майже рідним через добрі спогади, 

пов’язані з зустрічами і спілкуванням. Україна – це прекрасні 

місця, чудові люди, які дарують радість, добро! 

Як ніколи зараз потрібні згуртування, співпраця, відчуття 

дружнього і сильного плеча, підтримки, зарядження енергією! 

Вихід чергового тому міжнародної монографії 

"MODERNÍ ASPEKTY VĚDY" – це вже свого роду перемога 

науковців, які мужньо продовжують виконувати свої 

обов’язки в умовах воєнного часу. 

Мирного неба! Слава Україні! Героям Слава! 

З повагою, 

директор Міжнародного економічного 

інституту (Прага, Чехія)      Маркета Павлова 
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ODDÍL 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, 

SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA 
 

 

§1.1 НЕОБХІДНО НЕГАЙНО ПІДПИСАТИ ЗАКОН ПРО  

ПОКАРАННЯ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ (Романенко Є.О., 

Національний Авіаційний Університет) 
 

Вступ. Зміни, що відбуваються останнім часом у сфері 
міжнародного правопорядку, об’єктивно потребують 
адекватної реакції міжнародного співтовариства з метою 
запобігання порушенням  невід’ємних прав людини та нації, 
швидкої і постійної реакції на вчинювані міжнародні 
злочини. В чинному українському законодавстві, незважаючи 
на конституційні положення щодо пріоритету норм 
міжнародного права над внутрішньо-державними, наразі 
актуальним залишається питання щодо ступеня відповідності 
національного кримінального законодавства положенням 
МГП та міжнародного кримінального права (далі – МКП) у 
сфері регламентації відповідальності за вчинення воєнних 
злочинів.[1] Метою ухваленого Верховною Радою ще 
20.05.2021 Закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації норм 
міжнародного кримінального та гуманітарного права" 
(законопроект №2689 від 27.12.2019) [2] є забезпечення 
повноти імплементації положень міжнародного 
гуманітарного права і міжнародного кримінального права до 
кримінально-правового переслідування за міжнародні 
злочини (геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності 
та воєнні злочини), а також забезпечення виконання 
міжнародних зобов’язань щодо запобігання юридичній та 
фактичній безкарності за вчинення таких злочинів 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2689&skl=10
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Виклад  основного  матеріалу. Ситуація, внаслідок 

якої Україна сьогодні позбавлена можливості здійснення 

ефективного контролю над частиною своєї території, яка 

тимчасово окупована Російською Федерацією (території 

Автономної Республіки Крим і частково – Донецької та 

Луганської областей) кваліфікується як міжнародний 

збройний конфлікт і щодо такого стану діють норми 

міжнародного гуманітарного права, серйозні порушення 

якого визнаються міжнародними злочинами, передусім – 

воєнними злочинами.  

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації 
підписав укази про визнання так званих ДНР і ЛНР, і увечері 
того ж дня російські регулярні війська під приводом 
«забезпечення миру» перетнули державний кордон України 
та зайшли на окуповані території. 22 лютого 2022 року 
Державна дума Російської Федерації, а потім і Рада Федерації 
одностайно підтримали ратифікацію «угоди про дружбу, 
співпрацю, взаємну допомогу» з псевдореспубліками, яка, 
серед іншого, передбачає можливість будівництва, 
використання та вдосконалення збройними силами Російської 
Федерації військової інфраструктури та військових баз 
(об’єктів) на окупованих територіях. 

Вкотре РФ грубо порушила принципи і норми 
міжнародного права, які гарантують суверенітет і 
територіальну цілісність України як незалежної держави та 
забороняють військову агресію. Здійснення збройними 
силами Російської Федерації «функції з підтримки миру» на 
окупованих ще у 2014 році територіях є черговим і наперед 
спланованим актом агресії і приводом легалізувати свій 
військовий контингент на території України з можливістю 
збільшення його кількості. 

Вранці 24 лютого 2022 року президент РФ Володимир 

Путін оголосив про вторгнення російських військ до України. 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
14 

Він заявив, що мета РФ – "демілітаризація та денацифікація 

України". Близько 5.00 збройні сили РФ атакували Україну з 

півдня, півночі (зокрема з території Білорусі) та сходу. Вони 

почали обстрілювати українські позиції на Донбасі, завдали 

ракетно-бомбових ударів по ряду аеродромів та інших 

військових об'єктів. Російські війська атакують житлові 

квартали, дитячі садки та лікарні. РФ застосовує в Україні 

реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган", 

завдає авіаудари. 

В Україні введено воєнний стан після нового 

вторгнення Росії. Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали 

застосовувати нові  санкції проти Росії через її масштабний 

напад на Україну. Попри пряме вторгнення, Кремль 

заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою 

вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».[3] 

27 лютого Україна подала позов проти  Росії до 

Міжнародного суду ООН, відповідно до Конвенції від 1948 

року про запобігання злочину геноциду та покарання за 

нього. "Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, 

згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним 

договором у сфері захисту прав людини, та використала її для 

збройної агресії проти України" - заявили в МЗС. 

Українська делегація просить Міжнародний суд ООН 

призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою 

припинення кровопролиття: 

- Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 

24 лютого 2022 року військові дії на території України; 

- Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, 

щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її 

контролем чи впливом припинили участь у військових діях. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-voyennyy-stan-rada-presydent/31719997.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-eu-rosia-aviaprostir/31726689.html
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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 

особисто ініціював розслідування щодо вторгнення РФ в 

Україну, а 3 березня повідомив про початок розслідування.[4] 

4 березня 2022 року Рада ООН із прав людини (UNHRC) 

підтримала резолюцію, яка засуджує ймовірні порушення 

прав людини під час військової агресії Росії проти Україні, 

та створить незалежну комісію для їхнього розслідування. За 

це рішення проголосуавали 32 із 47 її учасників. 13 

утрималися (це, зокрема, – Вірменія, Куба, Китай, Казахстан, 

Узбекистан). Проти виступили лише Росія й Еритрея. У свою 

чергу, Росія заперчила підґрунтя для скликання засідання 

Ради. Її представник Євген Устинов заявив, що прихильники 

резолюції «використовують будь-які засоби, щоб звинуватити 

Росію у подіях в Україні». 

Це засідання Ради ООН із прав людини (UNHRC) було 

скликане на запит України. 

Провідні українські економісті 7 березня 2022 року 

звернулися до світової економічної спільноти із закликом 

підтримати Україну, ізолювати Росію та вжити заходів, щоб 

не допустити Третьої світової війни або ядерної катастрофи. 

Вони просять посилити санкції, максимально ізолювати 

відносини з Росією на всіх рівнях та надати допомогу Україні 

для відновлення. Втрати України від військової агресії РФ 

вже понад 2000 цивільних осіб. І лише поточні економічні 

втрати обраховуються в понад $30 млрд. (майже 20% ВВП), а 

до кінця року втрати можуть перевищити половину річного 

ВВП України    Україна вже стикається з гуманітарною 

катастрофою в оточених містах. Війська РФ обстрілюють 

житлові квартали, не дають змогу евакуювати дітей і 

поранених. Місцеві мешканці не отримують медичне 

забезпечення і їжу. .    Вже 74% українських підприємств 

повністю або майже повністю зупинили власну діяльність 

https://twitter.com/UN_HRC/status/1499696876601462789
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(дослідження Advanter Group на 03.03.2022). Затягування 

російської агресії призведе до зриву аграрного циклу, що 

призведе до значного браку продовольства і зростання 

світових цін. Вимагати репарацій та контрибуцій від РФ, що 

включають не тільки відновлення всієї пошкодженої та 

зруйнованої інфраструктури, але й відшкодування втраченого 

ВВП за 2014-2022 роки.[5] 

Окрім воєнних злочинів, на окупованих територіях 

України вчиняється й інші різновиди міжнародних злочинів – 

так звані злочини проти людяності. Потерпілі від вказаних 

злочинів обчислюються тисячами. Проте, винним у вчиненні 

більшості з них наразі вдається уникати кримінального 

переслідування, що, серед іншого, обумовлено 

невідповідністю законодавства України про кримінальну 

відповідальність положенням міжнародного кримінального і 

гуманітарного права. Іншими словами, через відсутність 

складу відповідного злочину у Кримінальному кодексі 

України (далі – КК) як підстави кримінальної 

відповідальності. 

Так, КК на сьогодні не передбачає кримінальної 

відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні 

злочини, що являють собою порушення звичаєвого, а не 

договірного міжнародного гуманітарного права. Ці прогалини 

зумовлені тим, що від моменту прийняття КК його 

положення системно не узгоджувались з сучасним 

міжнародним правом і тенденціями його імплементації у 

національні правові системи в аспекті кримінальної 

відповідальності за так звані міжнародні злочини.  

В умовах міжнародного збройного конфлікту з 

Російською Федерацією, що триває вже понад 8 років, 

приведення положень законодавства України про 

кримінальну відповідальність у відповідність з вимогами 
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міжнародного кримінального права і позитивною практикою 

його імплементації у національні правові системи є 

надзвичайно нагальною потребою. 

Правовідносини  регулюються  Угодою між Україною, з 

однієї сторони, та європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, від 27.06.2014. Згідно з статтею 8 

Угоди про асоціацію, що регламентує питання міжнародного 

кримінального суду, Сторони мають співробітничати з метою 

зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом 

ратифікації та імплементації Римського cтатуту Міжнародного 

кримінального суду 1989 року та пов’язаних з ним документів. 

Також пунктом 3 статті 24 Угоди про асоціацію щодо судового 

співробітництва в кримінальних справах передбачено, що 

сторони намагаються посилити взаємодію щодо взаємної 

правової допомоги та екстрадиції, що включатиме, у разі 

необхідності, приєднання до відповідних міжнародних 

документів ООН та Ради Європи, зокрема Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду 1998 року, та їх виконання, як 

зазначається у статті 8 цієї Угоди.[2] 

Як відомо, Римський статут Міжнародного 

кримінального суду підписано від імені України 20 січня 

2000 року. Після ратифікації Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом у 2014 році, відповідно 

до якої Україна зобов’язувалася ратифікувати та 

імплементувати положення Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду та пов’язані з ним документи, і після 

номінального усунення конституційних перешкод щодо 

ратифікації цього документа шляхом внесення змін до статті 

124 Конституції України в 2016 році та сплину визначеного у 

відповідному законі трирічного терміну ратифікації, Україна 

до сьогоднішнього дня не ратифікувала Римський статут. 
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 Проте Україна, не ставши повноправною учасницею 

Римського cтатуту Міжнародного кримінального суду, вже 

двічі зверталася до цього органу в режимі ad hoc 14 квітня 

2014 року і 8 вересня 2015 року із заявами про визнання 

юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів 

проти людяності і військових злочинів, вчинених на території 

України, починаючи з 20 лютого 2014 року, без вказаної 

кінцевої дати та незалежно від громадянства осіб, що 

вчинили зазначені злочини. В результаті звернень до 

Міжнародного кримінального суду на Україну повною мірою 

поширюються зобов’язання щодо співпраці держав-учасниць 

з ним, проте вона не може користуватися ані 

організаційними, ані процесуальними правами, що надаються 

Римським статутом державам, які його ратифікували. 

Ратифікувавши Римський cтатут, Україна стане 

повноправним членом Асамблеї держав-членів 

Міжнародного кримінального суду - найвищого органу 

управління Міжнародного кримінального суду, і таким чином 

отримає право виносити певні питання на порядок денний 

Асамблеї, включаючи пропозиції внесення змін до Римського 

cтатуту та Правил процедури і доведення Міжнародного 

кримінального суду, а також брати безпосередню участь у її 

роботі з правом голосу. Крім того, Україна зможе вносити 

кандидатуру судді Міжнародного кримінального суду від 

України та буде брати участь у виборах прокурора 

Міжнародного кримінального суду. Натепер, визнавши 

юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, Україна має 

лише обов'язки щодо співпраці з цією установою. Проте, 

ставши членом Міжнародного кримінального суду, Україна 

отримає, крім цих обов'язків, усі права держави-члена 

Міжнародного кримінального суду. Відтак, побудова 

повноцінних відносин України з Міжнародним кримінальним 
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судом та долучення до системи міжнародної кримінальної 

юстиції можливе лише шляхом ратифікації Римського 

cтатуту Міжнародного кримінального суду.[2] 

Разом з тим, на нашу думку, побудова відносин з 

Міжнародним кримінальним судом за схемою тимчасової 

вигідності того чи іншого звернення до Міжнародного 

кримінального суду й уникнення повноцінної асоціації з ним, 

закладає небезпечну основу подвійних стандартів 

кримінального переслідування за міжнародні злочини. 

Необхідність приведення КК у відповідність із 

міжнародним правом в аспекті відповідальності за 

міжнародні злочини також прямо засвідчена в підпунктах       

1, 2 пункту 3, підпунктах 3, 6 пункту 6 Плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2015 року, та рішенні 

Ради національної безпеки та оборони України від 25 січня 

2015 року «Про надзвичайні заходи протидії російській 

загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською 

Федерацією», відповідно до якого має бути підготовлено 

проект Закону України про внесення змін до КК щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за злочини 

проти людяності.  

Утім, положення законодавства України про 

кримінальну відповідальність потребували більш масштабних 

та системних змін. 

27 грудня 2019 року у Верховній Раді було 

рареєстровано Проект Закону №2689 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм 

міжнародного кримінального та гуманітарного права».[2]     

17 вересня 2020 року Верховна Рада 271 голосом  ухвалила в 

першому читанні законопроект. Закон України «Про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації норм міжнародного кримінального та 

гуманітарного права» (реєстр. № 2689) було прийнято 

Верховною Радою України 20 травня 2021 року в другому 

читанні і в цілому («за» - 248 народних депутати України).      

7 червня 2021 Закон направлено на підпис Президенту. За 

підписом Президента закон до парламенту не повертався. Не 

був і заветований. 

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України про імплементацію норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права" мав на меті 

запровадити відповідальність за чотири види злочинів, які 

найбільше вчиняються на окупованих територіях та за 

скоєння яких найменше притягується людей до 

відповідальності. Йдеться про злочини проти людяності, 

військові злочини, злочини агресії та геноцид. 

Які основні положення містить новий закон: 

1. Зміни до статті 8 КК передбачають запровадження 

принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, 

геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, 

тобто такої дії законодавства про кримінальну 

відповідальність, яка не пов'язана з місцем вчинення злочину, 

громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного 

чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави. 

За останніми підрахунками 147 (76,2 %) з 193 держав 

запровадили універсальну юрисдикцію щодо одного або 

декількох з вказаних міжнародних злочинів1, оскільки ці 

злочини є найтяжчими, порушують міжнародне право, 

                                         
1 Universal jurisdiction. A preliminary survey of legislation around the 

world – 2012 update: Amnesty International (доступно за посиланням: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/24000/ior530192012en.pdf). 
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переслідування за ці злочини є інтересом і обов’язком не 

лише однієї держави чи окремих держав, а всього 

міжнародного співтовариства.  

Універсальна юрисдикція є потужним інструментом для 

запобігання безкарності за вказані злочини, що постійно 

доводить TRIAL International у своєму п’ятому щорічному 

огляді2, за даними якого у 2018 році за результатами              

60 випадків застосування такої юрисдикції у 16 державах: 

149 осіб визнано підозрюваними, що на 18 % більше, ніж у 

2017 році, 18 осіб – обвинуваченими; винесено                            

8 обвинувальних і 2 виправдувальних вироки; обвинувачення 

стосувалися 111 випадків вчинення воєнних злочинів,             

90 – проти людяності, 15 – геноциду, 42 – катування3.  

Наслідуючи практику більшості держав, які 

запровадили і практикують універсальну юрисдикцію, проект 

закону передбачає обов’язкову умову її застосування: 

іноземці або особи без громадянства, які не проживають 

постійно в Україні, які за межами України вчинили будь-який 

із злочинів, передбачених статтями 437-4385, 442, 4421 цього 

Кодексу, підлягають в Україні відповідальності згідно з цим 

Кодексом незалежно від випадків (умов), передбачених 

частиною першою цієї статті, якщо такі особи перебувають 

на території України і не можуть бути видані (передані) 

іноземній державі або міжнародній судовій установі для 

                                         
2 Universal Jurisdiction Annual Review, 2019 (UJAR): TRIAL 

International (доступно за посиланням: https://trialinternational.org/wp-

content/uploads/2019/03/Universal_Jurisdiction_Annual_Review2019.pdf). 
3 Часто держави розповсюджують універсальну юрисдикцію також 

щодо злочинів катування, насильницького зникнення та (або) позасудових 

страт, незалежно від масштабності і систематичності вчинення таких 

діянь та наявності збройного конфлікту як обстановки їх вчинення. 
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притягнення до кримінальної відповідальності або якщо їх 

видачу (передачу) було відмовлено". 

Водночас закон передбачає відстрочку набрання 

чинності наведеними змінами до статті 8 КК, допоки не 

будуть розроблені та внесені зміни до Кримінального 

процесуального кодексу України та інших пов'язаних законів 

України про особливості здійснення кримінального 

провадження за принципом універсальної юрисдикції. Це 

зумовлено тим, що держави, які здійснюють кримінальне 

переслідування за відповідні злочини від імені міжнародного 

співтовариства, повинні мати не лише належне матеріальне, а 

й процесуальне право (відповідне до міжнародних 

стандартів), а також забезпечити свою інституційну здатність 

для такого переслідування. 

2. Доповнення КК статтею 311 (Кримінальна 

відповідальність військових командирів, інших осіб, які 

фактично діють як військові командири та інших 

начальників) передбачає імплементацію інституту командної 

відповідальності (responsibility of commanders and other 

superiors), регламентованого статтею 28 Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду, підписаного (далі - 

Римський статут). Цей інститут кримінальної 

відповідальності є надзвичайно важливим для ефективного 

переслідування за міжнародні злочини, оскільки методика 

доказування та його можливості суттєво відрізняється від 

інших злочинів, скоєних у співучасті. 

Тобто, військовий командир або інша особа, яка 

фактично діє як військовий командир, підлягатиме 

кримінальній відповідальності за будь-який злочин, 

передбачений статтями 437-4385, 442, 4421 Кримінального 

кодексу, вчинений підлеглою особою, яка на момент скоєння 
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злочину перебувала під його фактичним командуванням. та 

контролем. 

3. Зміни до статей 44, 49, 68, 69, 74, 80 КК забезпечують 

належне виконання міжнародно-правового зобов'язання 

України запобігати юридичній та фактичній безкарності за 

міжнародні злочини, правовий зміст якого вимагає 

застосування реального та адекватного покарання до осіб, які 

вчинили зазначені злочини. Такі зміни переважно мають 

уточнюючий характер, у зв'язку з доповненням ХХ розділу 

Особливої частини КК щодо вже існуючих у КК обмежень 

застосування інститутів звільнення від відповідальності, 

покарання та його відбування, а також призначення 

покарання за незакінчений злочин щодо злочинів проти миру 

та безпеки людства . 

У них говориться, що: 

 звільнення від кримінальної відповідальності не 

застосовується у випадках скоєння злочинів проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку, 

передбачених у статтях 437-438-5, 442, 442-1 Кримінального 

кодексу; 

 давність не застосовується під час скоєння злочинів 

проти основ національної безпеки України, передбачених у 

статтях 109-114-1, 439 Кримінального кодексу; 

 довічне позбавлення волі за скоєння приготування до 

злочину та замах на злочин не застосовується, крім випадків 

скоєння злочинів проти основ національної безпеки України, 

передбачених у статтях 109-1141 КК, проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку, передбачених у 

статтях 437-438, 438 -4384, 439, 442, 4421, 443 Кримінального 

кодексу. 

4. Виключаються з КК статті 432, 433, 435, а також 

зміни до статті 434, що обумовлено тим, що передбачені в 
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них діяння охоплюються пропонованими статтями 438-4385 

КК та чинними положеннями КК про "загальнокримінальні" 

злочини, які також передбачають більш правові наслідки. 

Депутати запевняють, що виключення зазначених статей та 

внесення змін до статті 434 КК не спричинить 

декриміналізації будь-яких діянь. 

5. У новій редакції викладено статтю 436 КК (Публічні 

заклики до акту агресії або збройного конфлікту 

неміжнародного характеру), термінологія, що 

використовується в ній, наводиться до вимог міжнародного 

гуманітарного права та змінюється мінімальна межа 

покарання за цей злочин. 

6. Статтю 437 КК (Злочин агресії) викладено відповідно 

до Римського статуту, який розширює сферу її застосування. 

Потреба в таких змінах зумовлена тим, що в період після 

завершення Другої світової війни поняття агресії в 

міжнародному праві зазнало серйозної трансформації і поки 

що не зводиться лише до агресивної війни. 

7. Нові статті 438-4385 КК охоплюють всі різновиди 

військових злочинів, передбачені статтею 8 Римського 

статуту, а також інші серйозні порушення Женевських 

конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв війни та 

Додаткових протоколів до них. 

Окремо варто зауважити, що стаття 4385 (Воєнні 

злочини проти рухомих та нерухомих цінностей, будівель та 

центрів, що перебувають під захистом міжнародного 

гуманітарного права) імплементує основні зобов'язання щодо 

криміналізації діянь, які містяться в статті 15(1) Другому 

протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року від 26 

березня 1999 року. Слід враховувати, що зазначені 
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зобов'язання в свою чергу є відображенням (кодифікацією) 

вимог сучасного звичаєвого міжнародного права.  

8. Зміни в частині першій статті 442 (Геноцид) КК 

спрямовані на приведення її у відповідність до статті II 

Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього 

1948 року та статті 6 Римського статуту, оскільки положення 

чинної норми значно звужують зміст діянь, за яке міжнародне 

право зобов'язує переслідувати чи, навпаки, що містять дії, 

невідомі міжнародному праву. Наприклад, у міжнародному 

кримінальному праві поняття "серйозні тілесні ушкодження" 

має ширший зміст, ніж поняття "тяжкого тілесного 

ушкодження" за кримінальним правом України; "Створення 

умов, розрахованих на скорочення дітонародження" - 

невідома міжнародним кримінальним правом форма 

геноциду. Частину другу статті 442 КК викладено відповідно 

до тексту статті III Конвенції про запобігання геноциду та 

покарання за нього у 1948 році, враховуючи специфічний 

юридичний зміст прямого та публічного підбурювання до 

геноциду. У контексті практики Міжнародного 

кримінального трибуналу для Руанди у сучасному 

міжнародному праві розуміється, що зазначене діяння є лише 

тоді, коли воно перебуває у причинному зв'язку з актом 

геноциду. Вітчизняна юридична конструкція "публічні 

заклики до [вчинення певних дій]" такого зв'язку не 

передбачає, а її використання створюватиме небезпеку 

необґрунтованого застосування серйозних кримінально-

правових наслідків, про які йдеться у запропонованих цим 

законопроектом змінах до Загальної частини КК (див. зміни у 

статті 8, 44, 49, 68, 69, 74, 80 КК). 

9. Стаття 4421 КК покликана забезпечити 

криміналізацію злочинів проти людяності. Передбачений 

цією статтею перелік дій повною мірою, з дотриманням 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
26 

національної юридичної техніки, передбачає зміст статті 7(1) 

Римського статуту, становище якої у сучасному 

міжнародному праві сприймається як зразок з погляду 

нормативної характеристики цього злочину з міжнародного 

права. Окрім того, подібний підхід до криміналізації злочинів 

проти людяності обрала й більшість європейських держав. 

10. У запропонованих примітках до статей 436-4385, 442 

та 4421 КК, з метою забезпечення належного 

правозастосування, наводяться визначення тих понять, 

тлумачення яких за міжнародним правом наголошується на 

певних специфіках та труднощах або тих, що є у 

кримінальному законодавстві України та різний зміст.  

Також у примітці 2 до статті 437 КК передбачено, що 

для цілей статей 437-4385, 442 та 4421 цього Кодексу 

застосовуються положення міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України та 

звичайного міжнародного права, які діють на час вчинення 

відповідного діяння та практики застосування цих положень 

міжнародними судовими установами (трибуналами). 

Важливість зазначеного положення обумовлена 

необхідністю забезпечення належної відповідності між 

конкретними положеннями складів відповідних міжнародних 

злочинів в КК та міжнародним кримінальним правом, яке 

відрізняється суттєвою динамікою, зокрема через те, що 

складається не тільки зі "статичних" договірних норм, але й " 

динамічних " нормальних норм, джерелом яких є насамперед 

практика міжнародних кримінальних судів (трибуналів). 

11. Прикінцеві та перехідні положення КК доповнені 

новим розділом ІІІ, у пункті 1 якого врегульовано 

особливості застосування Закону України про кримінальну 

відповідальність до "подій минулого", які вже 

кваліфікувалися за міжнародним правом як злочин геноциду, 
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злочин агресії, злочин проти людяності або військові 

злочини, але ще передбачалися як злочини за КК. 

Пункт 1 підкреслює статус-кво, який виник у 

міжнародному праві після Другої світової війни, а саме те, що 

міжнародне кримінальне право є автономним (самостійним) 

правовим масивом, який існує незалежно від національних 

кримінально-правових систем, і здатен сам по собі бути 

критерієм злочинності діянь (див. І та ІІ Нюрнберзьких 

принципів). Зокрема, ІІ Нюрнберзький принцип проголошує: 

«Той факт, що національне право не встановлює покарання за 

діяння, що визнається злочином відповідно до міжнародного 

права, не звільняє особу, яка вчинила це діяння, від 

відповідальності за міжнародним правом». 

У подальшому ці ідеї знайшли відображення в 

основоположних актах про права людини, зокрема в статті 

7(1) Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (далі – ЄКПЛ) та статті 15(1) Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права (далі – МПГПП). В обох цих 

обов'язкових для України міжнародних договорах принцип 

законності сформульовано з посиланням як на 

внутрішньодержавне законодавство, так і на міжнародне 

право. Таким чином, Україна взяла на себе зобов'язання 

визнавати принцип законності не лише у його первинному 

(національному) аспекті, але й у міжнародно-правовому 

аспекті.[2] 

Висновки. Президент України Володимир Зеленський 

досі не підписав ухвалений Верховною Радою ще 20.05.2021 

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо імплементації норм міжнародного кримінального та 

гуманітарного права" (законопроект №2689 від 27.12.2019). 

Підписання  Закону забезпечить приведення законодавства 

України про кримінальну відповідальність у відповідність до 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2689&skl=10
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положень міжнародного права в частині відповідальності за 

міжнародні злочини і запобігання юридичній та фактичній 

безкарності за їх вчинення. Вказане також дозволить органам 

прокуратури і досудового розслідування здійснювати належну 

кримінальну правову кваліфікацію діянь, що мають місце на 

тимчасово окупованих територіях України та під час збройної 

агресії РФ з наступних переслідування винних у вчиненні 

таких діянь. 
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ODDÍL 2. РEDAGOGIKA, VÝCHOVA, 

FILOZOFIE  
 

§2.1 THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

FUNDAMENTALS OF TRAINING OF MASTERS IN PHYSICAL 

CULTURE AND SPORTS IN CONDITIONS OF INCLUSIVE 

EDUCATIONAL SPACE (Kravchuk L.S., Khmelnytsky Research 

Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine) 

 

Вступ. В умовах сьогодення система вищої освіти в 

Україні знаходиться в стадії постійного реформування, що 

обумовлено постійним розвитком суспільства, 

вдосконаленням інтелектуального ресурсу людини, який є 

базовим компонентом соціального та економічного 

благополуччя держави. Система вищої освіти представлена в 

якості основного механізму такого розвитку [1]. У цьому 

контексті, особливо гостро стоїть питання реформування 

професійної підготовки  фахівців у закладах вищої освіти 

України відповідно до світових стандартів. На нашу думку, 

збереження і зміцнення здоров‘я підростаючого покоління є і 

залишається однією з найважливіших проблем суспільства. 

На сьогоднішній день спостерігається значне погіршення 

здоров‘я, особливо серед студентської молоді. Студентство – 

одна з найбільш великих груп молоді однакового віку і 

освіти, що сприяє формуванню специфічних рис способу 

життя, своєрідних духовних інтересів і потреб [11]. У зв‘язку 

з цим величезну роль відіграє вивчення мотивів, інтересів і 

потреб сучасної молоді до занять фізичними вправами. У 

теорії та методиці фізичного виховання, педагогіці та 

педагогічній психології є багато наукових робіт щодо 
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мотивації освітнього процесу, визначення зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які впливають на формування мотивації 

студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності [2]. 

Проблеми здоров‘я і системи оздоровчих заходів молоді, а також 

забезпечення умов їх оптимізації стали предметом дослідження 

філософів, медиків, психологів, педагогів. Так, питання 

гармонізації фізичного і духовного розвитку людини привертало 

увагу ще стародавніх філософів Авіцена, Гіппократа, пізніше 

знайшло розвиток у творах вітчизняних вчених Г. Ващенка,       

П. Лесгафта, А. Макаренка, Г. Сковороди, В. Сухомлинського,    

К. Ушинського та зарубіжних Я. Коменського, Д. Локка,              

Й. Песталоцці педагогів-класиків [1]. Теоретико-

методологічні засади означеної проблеми сформульовано у 

працях сучасних дослідників І. Бехa, А. Здравомисловa,         

А. Ляховича, В. Оржеховської, О. Петришина, Д. Пятницької, 

В. Радзієвського, Н. Смірнова, С. Собка, Л. Сущенка,              

І. Шостака, В. Язловецького та ін.   
Під впливом світових гуманістичних вимог сучасна 

вітчизняна система освіти перебуває у стані реформування, 
обумовленого соціально-економічними, політичними і 
духовно-культурними перетвореннями. У сучасній освіті 

реалізують ідею, пов’язану зі зміною цільових установок в 
освітній галузі – від формування знань до формування 
компетентностей, від «особистості для суспільства» до 

«особистості в суспільстві». Актуальності набувають 
необхідність оновлення технологій навчання з метою 
підвищення якості освітнього процесу, а також освітні 
послуги, спроможні забезпечити розвиток дітей незалежно 

від стану здоров’я і соціального походження.  

Виклад основного матеріалу. Характерною 

особливістю сьогодення є удосконалення системи 

спеціальної освіти на демократичних, гуманістичних засадах, 
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створення альтернативних моделей психолого-педагогічної 

підтримки, механізмів для вільного вибору форм навчання 

дітей, рівня і діапазону освітніх потреб. Стан сучасної освіти 

свідчить про часткове впровадження гуманістичних, 

демократичних та аксіологічних засад в освітній процес, тому 

будь-які форми нетиповості (належність до етнічної, 

мовленнєвої, культурної, релігійної меншин, обдарованість, 

психофізичні особливості, інвалідність тощо) не розглядають 

в освіті як природну умову співіснування різних людей, а це 

нерідко призводить до соціальної депривіації та ізоляції 

дітей, які за певними ознаками відрізняються від більшості 

своїх однолітків. Цю гуманістичну парадигму втілює 

інклюзивна освіта, яка, за визначенням світової педагогічної 

спільноти, є найпотужнішим інноваційним рухом в освіті     

20-го століття [13].  

Розбудова громадянського суспільства сприяє 

утвердженню демократичних цінностей, покладених в основу 

інклюзивної освіти, оскільки саме інклюзивна освіта як 

основоположна педагогічна умова успішності кожної дитини 

у дорослому житті має свою чітко окреслену цінність.   

Для дослідження проблем ІО в контексті сучасних 

демократичних перетворень необхідно здійснити аналіз її 

філософії та гносеології, емпіричного досвіду її розвитку і 

провадження, усвідомити її актуальність і 

соціальнопедагогічний феномен.  

Феномен – рідкісне, надзвичайне, виняткове явище, 

єдине у своєму роді, взяте у його цілісності, в єдності з його 

сутністю й дане нам у досвіді [3]. Феномен будь-якого явища, 

за визначенням І. Канта, може бути пізнаний лише на основі 

досвіду [4].  

Звернення у дослідженні до феноменології як методу 

філософського пізнання зумовлено тим, що філософія здатна 
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створити простір для визначення певного обсягу знань, нових 

змістових елементів, нового сенсу ІО. Феноменологія 

виступає першим ступенем гносеології, дозволяє розробити 

чіткі поняття, досягти виразної диференціації їх. Оскільки 

методична спрямованість феноменологічного підходу 

дозволяє перетворити суб’єктивні, абсолютно неупереджені 

спостереження і дані в об’єктивні чітко сформульовані й 

обґрунтовані наукові гіпотези і теорії, тому вона стала 

основою дослідження феномену ІО.  

У контексті філософії інклюзії в зарубіжній педагогіці 

визнано екологічну парадигму, у якій провідну роль 

відведено соціальному оточенню дитини. На нашу думку, 

середовище являє собою не лише сукупність окремих 

чинників, а системну консолідацію, спрямовану на 

забезпечення дитини сприятливими умовами для розвитку. В 

інклюзивній освіті екологічний підхід забезпечує 

спрямування усієї педагогічної діяльності на створення 

комфортного життєвого простору для дитини з ООП. У 

контексті цієї парадигми проблеми дітей з ООП треба 

розглядати не окремо, а комплексно, враховуючи системний 

підхід до залучення дитини до складної системної організації 

соціуму. Особливого значення тут набуває перетворення 

системи цінностей і руйнування стереотипів. О. Шпек 

зазначав, що інклюзія відтворює спотворену соціальну 

екологію дитини з обмеженими можливостями, відновлюючи 

або створюючи заново цілісні життєві взаємозв’язки, які є 

частиною її світу [5].  

У соціумі змінюється ставлення до дітей з ООП: люди 

визнають їхні права на унікальність і повагу. Найбільш 

яскраво це засвідчено в ідеології інклюзії, що враховує 

природні задатки, інтереси і здібності таких дітей. 

Інклюзивна освіта виходить з того, що кожна дитина – 
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неповторна й унікальна особистість зі своїми інтересами, 

здібностями і потребами, яка вимагає індивідуального 

підходу у процесі навчання і гнучкості у розробці навчальних 

програм. Індивідуальний підхід вимагає від учителя високого 

професіоналізму, етичності, гнучкості, делікатності, уміння 

почути і зрозуміти. Крім того, ІО формує власну шкалу 

цінностей (аксіологія), у якій ключовими є принципи, за 

якими кожна людина, незалежно від здібностей і досягнень, 

має право на освіту, самовираження та особистий прогрес.  

Інклюзія як своєрідна філософія задовольняє потреби в 

освіті, розкриває і розвиває індивідуальні здібності, 

підтримує і додає упевненість, сприяє хорошій адаптації, 

соціалізації, самореалізації, придбанню досвіду 

(комунікативного, соціального, психологічного), зокрема 

дітей з ООП. Завдяки інклюзії знижується рівень ізоляції й 

відчуження дитини, вона стає більш активною, перестає 

відчувати свою «особливість». Різноманіття, несхожість дітей 

один на одного є потужним ресурсом, що сприяє розвитку і 

прояву творчого потенціалу. Впровадження ІО сприяє 

реструктуризації культури закладу освіти, залучаючи до 

цього процесу педагогів, учнів та батьків. Усе це створює 

умови для подальшого прояву і життєдіяльності дітей з ООП 

у соціумі. Отже, інклюзивна освіта – унікальний процес 

доступної освіти для кожного.  

«В ідеальному варіанті, інклюзія передбачає повне 

залучення всіх учнів в усі аспекти навчання і шкільного 

життя. Іншими словами, масові школи та класи мають бути 

чутливими до потреб усіх учнів; і для того, щоб їх 

задовольняти, вони повинні бути готові справді 

пристосовуватися. Крім того, вони мають шанувати й 

цінувати відмінність» [6].  
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Для філософії як однієї з форм суспільної свідомості 

особливого значення набуває розробка світоглядного 

фундаменту ІО як нової соціокультурної реальності і 

формування методологічних засад пізнання закономірностей 

впровадження і розвитку інклюзивних процесів. Соціальні 

умови й умови освіти необхідно спрямовувати на те, щоб 

буття дитини з обмеженими можливостями стало 

максимально самостійним, незалежним, а сама дитина, 

займаючи активну і відповідальну життєву позицію, стала 

рівноправним членом суспільства, реалізуючи себе у цьому 

суспільстві. Концепція самостійного і незалежного способу 

життя дітей з ООП визначає сьогодні підходи до формування 

цілей і змісту ІО.  

Аксіологічні позиції деяких сучасних філософсько-

педагогічних напрямів допомагають аналізувати проблеми 

ціннісного ставлення до самого феномену ІО і людини з 

обмеженими можливостями в умовах цієї освіти. Характер 

вирішення цих проблем визначає особливості соціально-

філософського усвідомлення життєдіяльності й, у першу 

чергу, освіти, соціалізації і виживання людини з обмеженими 

можливостями в сучасному світі [8].  

Сучасний етап розвитку ІО в Україні сповнений 

протиріч і проблем, вимагає відкритого професійного 

діалогу, конструктивного пошуку, вивчення зарубіжного й 

вітчизняного досвіду та узгодженості позицій. Важливим для 

цього процесу є готовність закладів освіти до змін. Для 

розвитку інклюзивної практики освіті потрібні системні 

інституційні зміни, а це не відбувається швидко. Але 

найскладніші зміни – це зміни у професійному мисленні і 

свідомості людей, починаючи з психології педагога, 

закінчуючи економічними і фінансовими основами 

функціонування усієї системи. Впровадження ІО стикається 
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не стільки з проблемами організації безбарʼєрного 

середовища, скільки з проблемами соціальними: стереотипи і 

забобони; готовність або відмова вчителів, дітей та їхніх 

батьків прийняти нові принципи освіти; нестача комплексних 

психолого-педагогічних знань і технологій, спеціальних 

моніторингових досліджень досвіду вітчизняної ІО.  

Супротивники інклюзії наводять основні чинники які, 

на їхню думку, обґрунтовують недоцільність ІО: суспільство 

неготове до такої форми освіти; учитель неготовий до 

реалізації інклюзії [3]. Очевидним є той факт, що прибічники 

застарілої бюрократичної системи, у тому числі й системи 

освіти, прикриваючись демократичними гаслами й 

необхідністю розбудови нового інформаційного суспільства, 

шукають причини, які виправдали б небажання їх знайти 

місце особам з ООП у цьому суспільстві. Шукати ж потрібно 

не шляхи «очищення» держави перед такими особами, а, 

перш за все, шляхи, що приведуть до розуміння основної ідеї 

інклюзії – усі ми різні і весь світ для нас, а не навпаки. 

Розв’язання цього першочергового завдання зведе нанівець 

проблему «неготовності» усіх рівнів освіти, і залишиться 

єдина проблема – «небажання», яку, у свою чергу, можуть 

вирішити керівники закладів освіти.  

Отже, вітчизняній освіті потрібні серйозні зміни, щоб 

подолати вищезазначені проблеми. Це не лише 

упорядкування системи освіти відповідно до законодавства, 

не тільки реалізація державних програм, пов’язаних із 

впровадженням доступного середовища, але і зміна 

світогляду керівників, професійного мислення педагогів, 

суспільних стереотипів батьків.  

Досліджуючи умови існування інклюзії в закладах ЗСО, 

канадський науковець Т. Лорман сформулював «сім стовпів 

підтримки» інклюзивної освіти, які являють собою певний 
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«компроміс» «між виправданням інклюзивного підходу й 

більш прагматичними практичними методами роботи у 

класі». Кожен із семи стовпів підтримки репрезентує 

необхідну умову існування успішної інклюзії [5]:  

Отже, для успіху інклюзії в освітньому просторі країни 

необхідно сформувати і забезпечити функціонування чітко 

організованої і добре налагодженої інфраструктури 

спеціалізованої педагогічної, психологічної та соціальної 

допомоги дітям з ООП, які навчаються в закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти.  

В Україні упродовж кількох десятиліть інклюзивні 

інновації реалізують переважно шляхом екстраполяції, тобто 

дослідним перенесенням і адаптуванням до вітчизняних 

умов, модифікацій окремих зарубіжних підходів. Таку 

діяльність ініціюють і проводять переважно представники 

системи спеціальної освіти, іноді за рахунок зарубіжної 

благодійності, у той час як масова освіта продовжує 

перебувати у незмінних умовах. Впровадження інклюзії в 

систему навчання масової школи не може бути безболісним 

чи байдужим для самої системи.  

Інклюзивна освіта в Україні має свої історично і 

культурно обумовлені витоки, тому необхідно створити 

вітчизняну модель інклюзивного навчання. Методологічні 

засади ІО розроблено в Інституті спеціальної педагогіки 

НАПН України у результаті багаторічної експериментальної 

діяльності. У той час, коли оновлювалася національна освітня 

стратегія, науковці галузі спеціальної освіти виділили 

сегрегативність як основний недолік системи спеціальної 

освіти й почали експериментальним шляхом впроваджувати 

демократичні інклюзивні тенденції, ініційовані громадськими 

організаціями на чолі з батьками дітей з ООП. Злам 
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суспільної свідомості повинен початися з термінологічної 

лексики.  

Крім гуманістичної парадигми (врахування розмаїтості 

дитячого колективу, особливостей і потреб кожної дитини), 

необхідно враховувати нові термінологічні поняття, оскільки 

через зміст нових понять розкривається феномен ІО. Тому до 

системотвірних чинників інклюзивної освіти належать, на 

нашу думку, і понятійно-термінологічна лексика.  

Одним із завдань є пошук й аналіз різних підходів до 

трактування основного поняття нашого дослідження – 

«інклюзивне освітнє середовище». Логічне вирішення цієї 

проблеми потребує чітких дефініцій, які, у першу чергу, 

характеризували б дитину як суб’єкт розвитку та об’єкт 

психолого-педагогічного впливу в умовах ІОС.  

У правовому полі й сфері соціального захисту України 

вживають нову термінологію, яка поступово стає 

загальновживаною і зрозумілою.  

Аналіз дефініцій, що вживаються у законодавчих 

документах та науковометодичній літературі щодо дітей з 

ООП, дозволяє виокремити три категорії понять, які 

відрізняються контекстуально (медичним, соціальним та 

педагогічним), але вважаються близькими за змістом.  

Донедавна в Україні щодо дітей з ООП законодавчо 

були закріплені терміни «інваліди», «діти з вадами», 

«аномальні особи», «дефективні» тощо.  

Термін «інвалід» уперше задекларований на 

міжнародному рівні Декларацією ООН «Про права інвалідів» 

(1975 р.) як «особа, яка не може самостійно забезпечити 

повністю або частково потреби нормального особистого і/або 

соціального життя через порушення вроджене або ні, його 

або її фізичних чи розумових здібностей» [6].  
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«Інвалід (від лат. invalidus – слабий, безсилий, 

немічний) – особа, яка частково або зовсім нездатна 

виконувати певні дії, втратила працездатність остаточно чи 

на тривалий час» [83, с. 188]; особа, яка має порушення 

здоров’я зі стійким розладом функцій організму, 

обумовленим захворюваннями, наслідками травм чи 

дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності і 

викликає необхідність її соціального захисту [6].  

«…У країнах Західної Європи та Америки досить 

вживаним вважався термін «фізично або розумово 

неповноцінні особи» («handicapped persons»), «особи з 

порушеннями розвитку» («disabled persons») або просто 

«особи з порушеннями» («the disabled»)» [7].  

Отже, наведені вище терміни мають виражене медичне 

спрямування та акцентують увагу на психофізичних вадах 

(порушеннях) особистості і показниках та результатах суто 

медичного обстеження.  

Посилаючись на В. Штерна, Л. Виготський, 

проголошував компенсаторні можливості людини та її 

соціальну спрямованість. Він зазначав, що окремі функції 

можуть представляти відхилення від норми і все ж 

особистість або організм у цілому можуть належати до 

цілком нормального типу. Дитина з дефектом – не 

обов’язково дефективна дитина. Від результату соціальної 

компенсації, тобто кінцевого формування її особистості у 

цілому, залежить ступінь її дефективності і нормальності. 

Сама по собі сліпота, глухота та інші окремі дефекти не 

роблять ще свого носія дефективним. Заміщення і 

компенсація функцій не тільки мають місце…, створюючи з 

дефектів таланти, а й неодмінно, як закон, виникають у 

вигляді прагнень і тенденцій там, де є дефект [6]. Процес 

компенсації, що викликається дефектом може повести, на 
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його думку, до вироблення компенсуючих функцій, до 

виявлення здібностей. Найчастіше ми спостерігаємо середні 

ступені компенсації, більшого чи меншого наближення до 

певного соціального типу особистості; у цьому випадку перед 

нами соціально повноцінна, працездатна, нормальна дитина [7].  

Характеризуючи суб’єкт нашого дослідження під кутом 

соціології, виділено такі дефініції: «особи з обмеженими 

можливостями (життєдіяльності)», «особи з обмеженою 

працездатністю» [8]. Ці терміни дозволяють розглядати цю 

категорію людей і як тих, що потребують різнобічну соціальну 

допомогу, юридичний захист, і, як рівноправних в соціумі.  

О. Шеманов і Н. Попова обґрунтовують необхідність 

враховати «особливі культурні потреби» у роботі з дітьми з 

обмеженими можливостями здоров’я. Визнання таких потреб 

вимагає опису певних систем відносин, ідентифікацій, 

специфіки складових елементів, культурного середовища 

тощо. Такий підхід зміщує акцент на можливості людини 

(іноді унікальні), а не на її дефект [4].  

Функції помічника у задоволенні названих вище потреб 

може виконувати соціальний робітник, наприклад, у службах 

соціального забезпечення, тобто людина без спеціальної 

педагогічної освіти. На думку А. Мудрика, усіх педагогів 

можна вважати соціальними робітниками, але не усі 

соціальні робітники є педагогами у професійному плані [9].  

У міжнародних законодавчо-нормативних документах 
різних країн досить часто вживають термін «діти з 
особливими потребами».  

Потреби – це стан браку чого-небудь в організмі [4]; 

«те, без чого не можна обійтись; вимоги, які необхідно 

задовольнити; умови, необхідні для когось, чогось» [3].  

Отже, сутність цього терміну «передбачає зміщення 

акцентів з недоліків і порушень у дітей, відхилень від норми 
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до фіксації їхніх особливих потреб» [2]. Термін «особливі 

потреби» використовують стосовно осіб, чия соціальна, 

фізична або емоційна особливість потребує спеціальної уваги 

та послуг, які дозволять їм розвинути свій потенціал [4].  

У 1978 р. в Англії Комітетом досліджень навчання дітей 

і молоді з відхиленнями у розвитку (Committee of Enquiry into 

the Education of Handicapped Children and Young People) 

опубліковано доповідь М. Уорнок (M. Warnock) [4], у якій 

окреслено перспективи розвитку ІО шляхом інтеграції дітей з 

ООП до системи ЗСО. У 1984 р. Акт про освіту [1] затвердив 

цей напрям як пріоритетний. До цього часу в Англії щодо 

дітей з ООП використовувалися терміни «розумово відсталі» 

і «неспроможні до навчання», які були принизливими і 

помилковими. М. Уорнок стверджувала, що невдачі у 

навчанні повинні розглядатися у тісній взаємодії і 

взаємообумовленості між вихідними характеристиками 

дитини і результатами педагогічної діяльності учителя, який 

відіграє пріоритетну роль у навчанні, а не спеціалістів-

експертів, які ставили діагноз і лікували дітей. Комітет 

запропонував змінити термін «розумова відсталість» 

терміном «труднощі у засвоєнні навчального матеріалу». У 

1981 р. Закон про освіту (Education Act 1981) [8], до змісту 

якого було включено багато рекомендацій М. Уорнок, 

замінив термін «діти-інваліди» поняттям «діти з особливими 

освітніми потребами» і зобов’язав заклади ЗСО забезпечити 

відповідними формами навчання цю категорію дітей.  

У 1994 р. Саламанською декларацією на міжнародному 

рівні задекларовано термін «особливі потреби», який 

використовувався стосовно «дітей, молоді і дорослих» з 

фізичними і/чи розумовими вадами «з особливими освітніми 

потребами у межах звичайної системи освіти» [3].  
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В українських нормативно-правових документах термін 

«особливі потреби» використовують для означення тих 

потреб, які виникають у зв’язку з інвалідністю особи і 

спрямовані на відновлення або компенсацію порушених або 

втрачених здібностей до різного виду діяльності, у тому 

числі, у можливості оволодіння знаннями (Закон України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів України» [4]).  

Семантично близьким, у цьому контексті є термін «діти з 

особливими освітніми потребами», який має чітко виражений 

педагогічний компонент. Цей термін використовують як у 

законодавчих документах, так і в галузі ІО.  

До дітей з ООП А. Колупаєва відносить «усіх учнів, чиї 

освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. 

Це стосується дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку, у т. ч. дітей-інвалідів, обдарованих дітей, дітей із 

соціально вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих 

будинків та ін.)» [5].  

Особливі потреби мають ті, хто за різних причин 

вимагає додаткової підтримки та застосування адаптивних 

педагогічних методів роботи. Причини можуть 

зумовлюватися (але не обмежуватися) фізичними та 

розумовими вадами. Освітні програми для дітей з ООП 

розробляються з урахуванням індивідуальних потреб учнів, 

навчання яких потребує додаткових ресурсів (наприклад, 

спеціально підготовлений персонал, обладнання або простір) [7]. 

Такий підхід у тлумаченні досліджуваного терміну 

заслуговує на увагу, оскільки на фоні чітко вираженого 

освітнього контенту окреслено необхідні компоненти, без 

яких неможливо створити ІОС: кадрове забезпечення, 

навчально-методична складова і заклади освіти, спроможні 

надати учням додаткові спеціальні послуги.  
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Якщо підійти до визначення спільної термінології у 
контексті резолюцій червневих парламентських слухань 2014 
року, то найбільш адекватним, на нашу думку, є термін «діти 
з особливими освітніми потребами», оскільки він чітко 
вказує на відповідальність об’єднаного консолідованого 
органу у складі Міністерства соціальної політики, 
Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я 
за освіту і подальшу соціалізацію цієї категорії дітей. Крім 
того, такий підхід чітко окреслює галузевих фахівців, участь 
яких обов’язкова у процесі розвитку таких дітей.  

Аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду, сучасних 
освітніх тенденцій дозволяє виокремити основні чинники 
впливу на становлення і розвиток ІО в Україні (рис. 1.1):  

1. Ціннісний чинник – спрямований на 
формування системи гуманістичнодемократичних ціннісних 
орієнтацій як детермінанту духовного розвитку суспільства 
на засадах ідей інклюзії. Він забезпечує формування 
позитивного ставлення до філософії інклюзивної освіти, 
кожної особи з ООП на рівні держави, соціуму, освітніх 
закладів, кожного громадянина;  

2. Понятійно-термінологічний чинник виконує 
міжгалузеву функцію. Він безпосередньо впливає на 
формування принципів, стандартів, законів, закономірностей 
та інноватику інклюзії у межах єдиного термінологічного 
поля, понятійну культуру суспільства; дозволяє 
конкретизувати об’єкт, мету, завдання, тенденції ІО і чітко 
визначає статус осіб з ООП.  

3. Законодавчий чинник виступає єдиним засобом 

законодавчих гарантів прав осіб з ООП. Основна функція 

цього чинника – удосконалити національне законодавство, 

упорядкувати його відповідно до міжнародних конвенцій, 

реалізувати права осіб з ООП, регламентувати обов’язки 

держави щодо людей цієї категорії.  
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4. Нормативно-правовий чинник формує систему 

юридичних засобів і явищ (правила, норми, стандарти тощо, 

практика державного і суспільного контролю за дотриманням 

їх), спрямованих на врегулювання суспільних відносин та 

інклюзивних тенденцій у державі. Удосконалення 

нормативно-правової бази розвитку інклюзивної освіти 

повинно проходити у напрямі збільшення кількості 

нормативних актів з найвищою юридичною силою, 

формування і юридичного закріплення основоположних 

правових норм, що стосуються найважливіших питань 

розвитку ІО, розробки дієвих механізмів реалізації їх і 

контролю.  

5. Фінансово-економічний чинник впливає на 

фізичну та соціальну інфраструктуру ІО: розвиток 

матеріального та людського ресурсу, стимулювання науково-

технологічного прогресу, вдосконалення інституту 

забезпечення інклюзивної освіти. Крім того, цей чинник 

забезпечує адекватну платню, систему пільг і компенсацій, 

моральне і матеріальне стимулювання усіх суб’єктів ІО.  

6. Кадровий чинник спрямований на забезпечення 

галузі інклюзивної освіти висококваліфікованими кадрами. 

Він виконує насамперед міжвідомчу функцію, яка реалізує 

професійне співробітництво міжгалузевих фахівців, що 

забезпечують медичну, науково-методологічну, соціальну, 

психологічну, навчально-методичну і корекційну підтримку 

дітей з ООП. Крім того, кадровий чинник стимулює 

збільшення ставок для психолого-педагогічного персоналу 

закладів з інклюзивним навчанням та їх професійну 

освіченість. Для підготовки кадрів для ІО необхідно 

розширювати систему фахової підготовки на базі закладів 

вищої освіти, інститутів підвищення кваліфікації, 

корекційно-реабілітаційних центрів, спеціальних центрів для 
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методичної підтримки педагогів, що працюють в умовах 

інклюзії.  

7. Науково-методологічний чинник спрямований 

на формування власного теоретико-методологічного 

інструментарію інклюзивної освіти (розробка методів і 

педагогічних технологій навчання і виховання у різнорідному 

освітньому середовищі, розробка технологій психолого-

педагогічного супроводу дітей з ООП на усіх рівнях ІО 

тощо), який відображає динаміку світових інклюзивних 

процесів та враховує позитивний досвід провадження їх в 

освітню практику. Усі наукові розвідки і новації повинні 

мати практичний характер, враховувати особливості і стан 

вітчизняної освіти й спрямовуватися на формування єдиного 

ефективного інклюзивного освітнього поля у країні.  

8. Навчально-методичний чинник передбачає 

розробку науковометодичного та дидактичного забезпечення 

(курикулуму) розвитку інклюзивних процесів у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти на засадах 

диференційованого і різнорівневого підходів.  

9. Матеріально-технічний чинник стосується рівня 

розвитку техніки і прогресивних технологій, упровадження в 

освіту інклюзивних інновацій, удосконалення засобів і форм 

організації ІО. Цей чинник забезпечує дітям з ООП рівний 

доступ до освітніх послуг шляхом пристосування архітектури 

приміщень освітніх закладів, упровадження дистанційного 

навчання, забезпечення транспортом, створення системи 

ресурсних центрів матеріально-технічного забезпечення, 

забезпечення інклюзивного навчання спеціальним 

обладнанням та технічними засобами.  

10. Організаційний чинник забезпечує формування 

системи інформаційних звʼязків, управлінських рішень, 

організаційно-адміністративних дій, що впливають на 
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формування чіткої структури організації навчального 

процесу в умовах інклюзії, до якої входять: інклюзивно 

вмотивована система керівництва на різних рівнях (від 

галузевих міністерств до керівників закладів освіти); 

взаємодія науково-педагогічного та допоміжного персоналу 

на засадах взаєморозуміння, толерантності та 

взаємодопомоги; організація ІОС; технологія роботи у такому 

середовищі; організація освітньої діяльності дітей з ООП 

(формування диференційованих груп та гнучкого 

універсального розкладу занять, організація індивідуальної 

роботи та цільових консультацій тощо).  

11. Громадський чинник виконує регулятивну і 

контрольну функції. Громадські організації та батьківські 

асоціації впливають на розвиток інклюзивних процесів в 

освіті, здійснюють контроль за виконанням державою своїх 

зобов’язань щодо дотримання прав дітей з ООП на освіту. 

Батьки, які є замовниками інклюзивних послуг в освіті, разом 

з громадськими організаціями можуть виступати як 

контролерами якості послуг, так і меценатами і спонсорами 

окремих закладів з інклюзивним навчанням.  

Перераховані чинники впливу окреслюють широкий 

спектр різних аспектів розвитку ІО в Україні. Життєздатність 

і ефективність такої системи залежить не тільки від рівня 

реалізації кожної умови існування інклюзії, а й від системної, 

одночасної реалізації усіх вищеназваних чинників.  

У процесі визначення закономірностей та бар’єрів 

розвитку інклюзії необхідно зосередитися на 

багатоаспектності розгляду основних дефініцій цієї галузі 

освіти. Вивчення інклюзивної освіти як феномена передбачає 

визначення її основних соціально-філософських концептів.  

Синергетичні концепти інклюзивної освіти. 
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У соціально-філософському розумінні інклюзія – це 

форма сумісного буття звичайних людей і осіб з особливими 

потребами. Уявлення про інклюзію та досвід її успішної 

реалізації у світовій освітній системі забезпечуються 

філософськими позиціями, науковими теоріями і 

методологічними підходами. Оскільки будь-яка педагогічна 

парадигма обумовлена чіткими філософсько-

методологічними установками і нормами, можна 

стверджувати, що сучасні дослідження феномена інклюзії і 

шляхів її реалізації в освітній практиці опираються на 

суперечливі філософські, а звідси і методологічні й науково-

теоретичні позиції. У зарубіжних дослідженнях концепція 

інклюзивної освіти представлена філософськими ідеями 

екзистенціалізму, прагматизму, феноменології, що 

реалізуються через інтерактивний підхід, і проявляють 

поліфункціональний характер.  

Досвід соціальної й освітньої інклюзії свідчить про 

пошук методологічних засад дослідження проблем ІО. 

Теоретичні засади інклюзивної моделі освіти базуються на 

комплексних системних дослідженнях науковців. Очевидним 

є те, що на становлення нової освітньої парадигми впливають 

усі сучасні соціальнофілософські концепти інклюзії, що 

зумовить синтез теорій, спрямований на пошук і реалізацію 

оптимальних інклюзивних практик.  

На методологічному рівні нашого дослідження 

сформульовано провідну ідею, яку, на нашу думку, можна 

покласти в основу сучасної концепції інклюзивної освіти. На 

цьому етапі дослідження вважаємо за доцільне здійснити 

аналіз філософських засад методології моделювання інклюзії.  

У ході дослідження філософських проблем інклюзії не 

можна залишити поза увагою питання педагогічної 

антропології. Одним із базисних методологічних конструктів 
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інклюзії є філософсько-антропологічний підхід (Л. Лузіна), 

який у сучасній методології виховання дозволяє педагогічній 

теорії сформувати власну думку про цілісність людини і 

розвинути свою форму антропології. Сучасна педагогічна 

антропологія покликана визначити практичні шляхи 

цілісного вивчення людських якостей. Завдання педагога – 

підтримувати становлення внутрішнього світу дитини, 

зміцнювати цю позицію, не поспішати підвищувати її до 

наступної, «більш прогресивної» позиції. Педагогічна 

антропологія розглядає дитину в діалозі з «іншим» (іншою 

людиною), у якості якого може виступати учитель, батьки, 

інший учень [6].  

Особистісно-соціально-діяльнісний підхід (І. Ліпський, 

К. Молленхауер (K. Mollenhauer), Т. Томас (T. Thomas),         

Е. Гофман (E. Hofman) та інші) виражається в осмисленні 

природи дитини, досвіду її чуттєвого життя через соціально 

детерміноване просторово-часове мовленнєве середовище [209]. 

Запропонована інтегративна соціально-педагогічна 

парадигма є особливо цінною для вивчення й обґрунтування 

способів і механізмів побудови соціального простору 

відносин як чинника виховання і соціалізації дітей з 

урахуванням їхніх особливостей і можливостей. Таким 

оптимальним простором для розвитку дитини з ООП, на 

думку авторів, є інклюзивне освітнє середовище.  

Філософські засади демократичного підходу в інклюзії 

закладено науковцями і політиками минулого (Дж. Дьюи 

(John Dewey), Г. Фигдор (H. Figdor) та ін.).  

Якщо сенс демократії полягає у наданні людям права 

приймати усвідомлені рішення, то в галузі освіти демократія 

повинна означати надання такого ж права дітям. А. Маллер 

визначає про три способи надання дітям такого права:             

1) право на прийняття рішень; 2) право на спробу; 3) право на 
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дії [8]. Право дітей примати рішення реалізується упродовж 

усього дня, коли вчителі і вихователі надають їм можливість 

зробити власний вибір і поважають його. Право на спробу 

означає надавати дітям можливість бути самостійними, 

допомагати їм зробити щось для себе своїми силами 

(наприклад, самостійно одягатися). Право на дії означає 

засвоєння умінь і вільне володіння ними, що дозволяє дітям 

пишатися своїми досягненнями. Реалізуючи ці права, діти з 

ООП впевнюються у власних здібностях, у них формується 

почуття гідності.  

Значний внесок у справу розвитку демократичного 

підходу в освіті, а відповідно й інклюзивних тенденцій, 

зробив Г. Фігдор [5]. Він вважав, що освіта повинна 

пристосовуватися до унікальних здібностей кожної дитини, і 

що дітям повинні бути надані необхідні засоби та уміння, які 

сприяли б їхньому індивідуальному зростанню і розвитку. 

Крім того, він був переконаним, що діти повинні бути 

активними учасниками у середовищі, яке виховує уяву, 

прагнення досліджувати, а також уміння міжособистісної 

взаємодії.  

За демократичного підходу діти краще пізнають себе, на 

практиці знайомляться із соціальною та груповою 

динамікою, мають можливість відчути дух спільноти і 

єдності колективу. Сутність демократії в освіті полягає у 

тому, що кожен повинен бути визнаний (у будь-якому 

аспекті), використаний (зробити свій внесок у загальну 

справу) і нагороджений (плодами своєї праці, можливостями 

подальшої співпраці та вдячністю групи). Застосування 

демократичного підходу у роботі з дітьми, зокрема з ООП, 

допомагає: довіряти собі, будучи упевненим у здатності 

самостійно приймати усвідомлені рішення і навчитися 

довіряти іншим; відповідати за власні вчинки; усвідомити 
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свою цінність у колективі; здобути самостійність; виявити у 

собі і навчитися цінувати обдарованість і таланти, а також 

обдарованість і талант інших; поважати себе та інших тощо.  

Демократичне ІОС спроможне забезпечити єдність усіх 

учнів, незалежно від їхніх здібностей, талантів чи 

психофізичних особливостей, оскільки кожен член дитячого 

колективу цінується, а його унікальність визнають, 

сприймають і цінують. Персоналістський підхід до 

інклюзивних процесів об’єднує кілька напрямів: напрям 

гуманістичної психології (Г. Олпорт (G. Allport), Г. Мюррей 

(G. Murray), Г. Мерфі (G. Murphy), К. Роджерс (C. Rogers),     

А. Маслоу (A. Maslow) та інші); напрям соціальної теорії 

аутопоеза (У. Матурана (U. Maturana), Ф. Варела (F. Varela) 

та інші).   

Сутність соціальної теорії аутопоези полягає у 

необхідності забезпечення кожної дитини індивідуальним 

освітнім маршрутом, зорієнтованим на активну 

комунікативну взаємодію із соціальним оточенням, що 

дозволяє адекватно перевірити отримані знання і навички. З 

позиції даних концепцій, ІО реалізується для кожної дитини 

через спеціально побудований індивідуальний освітній 

маршрут [9].  

Формування педагогічного процесу як діалогу між 

учасниками освітнього простору передбачає високий рівень 

професійної компетентності педагога, тому особливу цінність 

для дослідження і моделювання інклюзивних процесів 

набуває компетентнісний підхід в інклюзивній освіті             

(В. Байденко, І. Радигіна, Л. Савчук). Компетентнісний підхід 

– відносно новий ракурс дослідження проблем освіти. 

Дослідження професійної педагогічної діяльності під кутом 

компетентнісного підходу переконують у тому, що він став 

невід’ємною частиною загальної стратегії розвитку та 
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осмислення проблем сучасної ІО, дозволяють репрезентувати 

результати освіти як системно-інтегративні властивості, які 

забезпечують успішне вирішення важливих професійних 

завдань. Реалізація інклюзивної практики пов’язана з 

виділенням і змістовним описом компетентності педагога як 

сукупності особистісних і професійних якостей, що 

актуалізуються саме в інноваційних умовах ІОС і надають 

можливість успішно вирішувати завдання, пов’язані з 

організацією навчання і виховання усіх дітей, незалежно від 

специфіки їхніх освітніх потреб.  

Поліфундаментальний підхід (Н. Назарова) дозволяє 

системно і з різних методологічних позицій осмислити 

специфіку інклюзії і знайти спосіб вирішення проблем, що 

гальмують і спотворюють процес упровадження 

інклюзивного навчання [9].  

Гуманістична парадигма суспільної свідомості 

будується на уявленні про те, що сучасний світ базується на 

єдиній гуманістичній системі цінностей, де поважають 

традиції і приймають інновації, встановлюють діалогічні і 

рівноправні відносини між людьми незалежно від того, 

якими можливостями (інтелектуальними, фізичними та ін.) 

людина володіє. На формування сучасної гуманістичної 

соціокультурної парадигми значно вплинула етика життя     

(А. Швейцер (A. Schweitzer), Е. Левінас (E. Lévinas), О. Шпек 

(O. Speck)). Життя, за А. Швейцером, – це найпотаємніше з 

того, що створила природа, яка вимагає найбільшої поваги до 

себе. Дослідник був переконаний, що етика благоговіння 

перед життям не робить різниці між життям «вищим» або 

«нижчим», більш цінним чи менш цінним. Його визначення 

сутності етики лаконічне і вичерпне: те, що підтримує і 

продовжує життя, – добре; те, що шкодить життю – погано. 

«Ніхто з нас не має права пройти повз страждання, за які, ми, 
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власне, не несемо відповідальності, і не запобігаємо їм», – 

писав учений [88]. Така етична концепція стверджує: цінність 

життя будь-якої людської істоти як єдиної і неповторної у 

цьому світі; її безумовне право на повноцінне життя 

незалежно від того, наскільки постраждала її людська 

сутність внаслідок дефекту чи порушення у розвитку; її 

безумовне право на освіту і спеціальну допомогу відповідно 

до її особливих потреб.  

Важливим етичним аспектом в педагогіці інтеграції є 

характер допомоги. Якщо допомога є самоціллю, то це 

аморально, оскільки людина, яка отримує допомогу, стає 

залежною від неї. Тому допомогу необхідно спрямовувати на 

те, щоб людині створити умови, за яких вона змогла 

допомагати собі сама, допомогу варто здійснювати заради 

досягнення людиною самодопомоги [8].  

Прибічників поглядів гуманістичної етики і моральних 

вимог як форми прояву соціальної необхідності у 

професійній діяльності педагога, що працює в умовах 

інклюзії, можна віднести до деонтологічного підходу у 

трактуванні інклюзивної освіти.  

Деякі науковці (Дж. Корбет (J. Corbett), М. Нинд         

(M. Nind), Н. Попова, О. Суворов, О. Шеманов) 

притримуються методологічного підходу, в основі якого 

лежить культурологічна перспектива: будь-яка освіта 

повинна вміщувати культуру; культура в освіті не 

засвоюється і не присвоюється, а відтворюється; в результаті 

освітнього процесу у кожної особистості виникає свій, 

власний варіант культури, і тим самим кожна особистість – 

співавтор людства [3].  

У зарубіжній літературі зустрічається і досить 

радикальний підхід до залучення осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я до культури і соціуму – соціально-
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конструктивістський (П. Бергер (P. Berger), Т. Лукман           

(T. Luckmann)). Суть цього підходу полягає у тому, що 

поняття «обмежені можливості здоров’я», «інвалідність», 

«неспроможність», «норма» розглядаються як результат 

«соціального конструювання реальності», тобто як 

соціальний конструкт, що може використовуватися для 

придушення тих осіб чи груп суспільства, до яких він 

застосовується [388]. Згідно такого підходу індивіди мають 

порушення (вважаються інвалідами), якщо перебувають у 

такому психолого-фізіологічному стані, який негативно 

оцінює суспільство. Констатація інвалідності передбачає 

певні соціальні обмеження, що призводить до дискримінації.  

У межах соціально-конструктивістської моделі поняття 

«порушення» і «інвалідність» (чи «неспроможність») мають 

різні значення: якщо перше характеризує неприйнятні 

суспільством психофізичні особливості індивіда, то друге 

ставить людину з особливими потребами у ситуацію, коли її 

особливості є приводом для дискримінації. Отже, обидва 

поняття, виступають у цьому контексті як соціальні 

конструкції, утворені за законами визначеного суспільством 

дискурсу (соціальної взаємодії). Теоретики соціальної моделі 

вважають, що застосування поняття «інвалідність» (чи 

«неспроможність») до певного індивіда треба розцінювати як 

«дізеблізм» за аналогією до інших видів соціальної 

дискримінації [8].  

Опоненти соціально-конструктивістського підходу        

(Д. Анастасиу (D. Anastasiou), Дж. Кауфман (J. Kauffmann), 

М. Фуко (M. Foucaul)) доводять, що взаємодія осіб з різними 

порушеннями висвітлює реальні проблеми і потреби таких 

людей та їхніх сімей. Однак, на думку дослідників, інклюзія 

не завжди сприяє включенню людини з особливими 

потребами до освітнього простору, у соціум у цілому. Крім 
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того, інклюзія порушує право на освіту, яку вони спроможні 

реалізувати в системі спеціальної освіти [9].  

Соціальну модель можна використовувати і з позиції 

критики інклюзії (А. Хикки-Муди (A. Hickey-Moody)). З цієї 

точки зору, інклюзивну освіту розглядають як продукт 

ідеології, заснованої на парних поняттях («норма» і 

«відхилення», «успіх» і «невдача», «нормальні» й «інваліди», 

«спроможні» й «неспроможні» та ін.), що спотворює ідею 

створення суспільства на засадах інклюзії [8].  

У сучасному науковому просторі поширюється 

методологія синергетики, яка вивчає процеси самореалізації 

та впорядкування у різних відкритих системах і стає 

джерелом нового еволюційного бачення світу.  

Синергетика – науково-філософський принцип, що 

розглядає природу, світ як самоорганізовану комплексну 

систему [7]. Основоположник синергетики Г. Хакен             

(H. Haken) визначає її як науку про взаємодію [4], як галузь 

міждисциплінарних досліджень [5]. Синергетику можна 

розглядати як науку про колективну поведінку, організовану і 

самоорганізовану, до того ж поведінка ця керована спільними 

законами. Синергетика опирається на досить різні 

дисципліни, тому варто очікувати, що з’явиться можливість 

побачити появу у світлі синергетики нової, єдиної картини 

світу, складеної, подібно мозаїці, з великої кількості окремих, 

зібраних наукою фактів [5].  

В українській педагогіці методологію ІО у форматі 

інтегрування дітей з ООП до загальноосвітнього простору 

вперше запропонувала А. Колупаєва [3]. З позицій системно-

синергетичного підходу пояснюють сутність інклюзивної 

освіти А. Колупаєва, М. Семаго, Н. Семаго, М. Семенович. 

Науковці оцінюють інклюзивну освіту як сучасну 

інноваційну систему, яка передбачає застосування 
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синергетичної концепції при її моделюванні. У методології 

моделювання ІО передбачають використання таких 

синергетичних концептів як «керуючі параметри», 

«параметри порядку», «принцип підпорядкування», «точки 

біфуркації» тощо [3].  

Так, М. Семаго та Н. Семаго до рушійних чинників (у 

синергетиці – «керуючі параметри») відносять:                        

1) гуманістичний розвиток суспільства, міжнародні конвенції 

й акти, присвячені інклюзії як процесу цивілізованих змін в 

освіті; 2) суперечність між «традиційністю» освітньої 

системи і сучасними вимогами її значного перетворення [3].   

Основою нашого дослідження стали синергетичні 

концепти, віднесені до «параметрів порядку», які в цілому 

визначають розвиток системи відповідно до «принципу 

підпорядкування». До цих концептів (за Семаго) відносять: 

ціннісний (зміна філософії самої освіти, прийняття філософії 

інклюзії усіма учасниками освітнього процесу, зміни 

відносин між ними); змістовий (обсяг інформації і знань, 

різнорівневі навчально-методичні комплекти, технології 

супроводу інклюзивних процесів, кадровий потенціал); 

організаційний (управління інклюзивним освітнім процесом, 

його організація, у тому числі внутрішні нормативні акти та 

накази) [3]. Ціннісний концепт ми вважаємо 

основоположним. Погоджуємося з автором у тому, що 

синхронна зміна компонентів інклюзивної освіти за усіма 

трьома параметрами (організація, зміст, цінності), що 

володіють певним характером і динамічними 

закономірностями, дає можливість прогнозувати розвиток 

цілісної системи. У той же час, будь-яка неузгодженість у 

структуроутворенні системи, яка порушує синхронність 

перебудов і їхню міру (динаміку), може «перевести» всю 

систему на іншу траєкторію розвитку, що приведе до ряду 
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негативних ефектів. Подібним прикладом може служити 

форсування інклюзивних процесів в освіті виключно за 

рахунок нарощування окремих інклюзивних освітніх установ, 

що не відповідатиме у своїй динаміці розвитку інших 

компонентів [7].  

Основні синергетичні принципи, сформульовані             

Г. Хакеном, С. Курдюмовим, В. Будановим [8] резонують і в 

інклюзивній освітній парадигмі, зокрема:   

–визнання цінності розмаїтості дітей з ООП;  

–цінність професійної співпраці (організація освітнього 

процесу у вигляді полілогу із залученням міжгалузевих 

психолого-педагогічних фахівців);  

– спрямованість навчання не на результат, а на процес 

навчання (для кожної дитини траєкторія навчання буде різною);  

–рівність і довіра до пізнавальних можливостей усіх 
дітей, віра в їхні творчі можливості (необхідним атрибутом 
професіоналізму стає любов до дитини);  

–нова модель керування освітнім процесом за рахунок 
допомоги і забезпечення інклюзивного лідерства (відчуття 
постійної потреби у співпраці та самовдосконалення);  

–навчальне середовище стає гнучким щодо організації у 
ньому навчання дітей з ООП;  

–діти є продуктом своєї власної діяльності, 

розширюючи коло своїх інтересів, розвиваючи свої здібності;  

–в освітньому процесі психолого-педагогічний фахівець 

виступає лідером, а дитина займає активну позицію;  

–має місце інклюзивна синергія, тобто ефект 
підвищеної результативності спільної дії усіх чинників 
впливу на інклюзію.  

Підсумовуючи аналіз впливу синергетичного підходу на 

ІО, виділяємо три основні системотвірні компоненти:  
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–зміст інклюзивного навчання необхідно 

зорієнтовувати на задоволення освітніх потреб дітей з ООП і 

зону їхнього найближчого розвитку;  

–освітній процес в ІОС повинен бути зорієнтований на 

саморозвиток, самоосвіту, самовдосконалення;  

–для ефективного психолого-педагогічного впливу 

необхідно використовувати методи, що гуртуються на 

засадах міжгалузевої взаємодопомоги.  

Таким чином, синергетична парадигма сучасної 

освітньо-педагогічної діяльності має спиратися на 

загальнонаукову тенденцію використання синергетики як 

методології в розвитку різних галузей наукового знання. 

Використання термінології синергетики у філософсько-

освітньому і педагогічному аспектах дозволяє осмислити 

спільні для різних галузей знань загальні процеси, розпізнати 

в них нові значення, осягнути перспективу розвитку нового 

педагогічного знання.  

Кожен з вищеназваних підходів дозволяє відобразити 

ємність, метапредметність і багатоаспектність феномена 

інклюзії і може стати фундаментом вивчення та моделювання 

сучасних інноваційних освітніх процесів.  

Зокрема, антропологічний підхід, звернений до 

сутності, унікальності, самобутності людини вважаємо 

основоположним і визначальним для інклюзивної освіти. 

Системний, синергетичний, компетентнісний підходи цінні в 

технологічноінструментальному визначенні, у спрямованості 

до процесуальних характеристик, структури, функцій систем 

і підсистем та їхніх взаємозв’язків.  

У ході аналізу різних підходів щодо теоретико-

методологічних засад ІО встановлено єдність усіх науковців 

у необхідності гуманізації суспільства, реалізації прав дітей з 
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ООП на освіту і провідну роль у цьому процесі 

висококваліфікованого фахівця.  

Аналіз інклюзії, її основні характеристики, що 

розкривають сутність феноменології цього соціально-

педагогічного явища, дозволяють стверджувати про те, що у 

сучасній науці відсутній єдиний погляд на теоретико-

методологічне підґрунтя інклюзивної освіти, однак у всіх 

підходах розглядають ІО як системне явище.  

Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен 

базується на певних синергетичних концептах, зокрема: 

ціннісному, змістовому, організаційному. Як феномен 

інклюзивна освіта передбачає формування в суспільстві 

особливої культури ставлення до осіб з ООП. Головним 

завданням у цьому випадку створити умови, реалізація яких 

забезпечить соціалізацію і максимально можливу 

самореалізацію таких осіб.  
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої 

освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» Хмельницький інституту соціальних 
технологій є правонаступником Хмельницького інституту 
соціальних технологій вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» заклад інклюзивного типу, який створений у 1999 
році з метою підготовки провадження на високому рівні 
освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої 
освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями,  забезпечення реалізації права громадян на 
вищу освіту; забезпечення органічного поєднання в 
освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, 
дослідницької та інноваційної діяльності; В Стратегії 
розвитку Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» від 2021 до 2031 року зазначено, що 
одним із напрямів розвитку ЗВО є формування валеологічної 
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та екологічної культури учасників освітнього процесу та 
формування здоров’язбережувального середовища в 
університеті (с. 20). У «Стратегії розвитку фізичного 
виховання та спорту Університету «Україна» на період до 
2025р». Навчальний 2020-2021 рік у закладах вищої освіти 
було розпочато в умовах погіршеної епідеміологічної 
ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної   
хвороби  (COVID – 19). Згідно листу МОН № 1/9-576 від       
12 жовтня 2020 року «Щодо тимчасового переходу до 
дистанційного навчання» було рекомендовано запровадити 
дистанційне навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) [13]. 
Згідно діючого законодавства, заклади вищої освіти мають 
академічну автономію. Заклади вищої освіти  самостійно 
визначають, як організувати освітній процес в умовах 
карантину та які технології використовувати для 
дистанційного навчання, яке має формувати професійні 
компетенції досягати програмних результатів навчання. 
Постійно зростаючий обсяг інформації без повноцінного 
зворотного зв‘язку з викладачем,  відсутність доступу до 
спортивних баз навчальних закладів роблять навчальний 
графік студентів все більш напруженим.   

Акцентуємо на значущості теорії і методики зміцнення 

та збереження здоров‘я на основі мотивації до занять 

фізичного виховання із застосуванням оздоровчих технологій 

саме закладів вищої освіти спеціальності 017 «Фізична 

культура і спорт», оскільки майбутні фахівці в даній галузі 

здобувають одну з найбільш ринкових професій [12].   

Особлива роль у фаховій підготовці належить 

фізичному вихованню, яке забезпечує високу працездатність 

і фізичне довголіття майбутніх фахівців, можливість 

професійно працювати без психологічних витрат [3].   

Однак, щорічно збільшується кількість студентів, які 

мають відхилення у стані здоров‘я та фізичному розвитку. 
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Зростання захворюваності серед студентів зумовлене не 

тільки інформаційними та емоційними перевантаженнями в 

процесі навчання, а й соціально-економічними, екологічними 

проблемами, гіподинамією та відсутністю навичок здорового 

способу життя [4]. Здоровий спосіб життя – визначальний 

чинник забезпечення тривалості активного життя, 

соціального, біологічного та психічного благополуччя 

громадян, що передбачає наявність адекватних форм 

поведінки [8].  Мотивація дотримання здорового способу 

життя формується на основі біологічної потреби особистості 

в рухах, нових враженнях, новій інформації. Формування 

потреби в русі є пріоритетним навчально-фізкультурної 

діяльності, що можливо на основі систематичних занять. До 

процесу підвищення мотивації у студентів до занять 

фізичною культурою треба підходити всебічно.   

Найбільш сильною мотивацією молоді до занять 

фізичними вправами є можливість зміцнення свого здоров‘я 

та профілактика захворювань. Як наслідок, студенти 

залишаються один на один зі своїми недоліками. У зв‘язку з 

відхиленнями в стані здоров‘я та низькою руховою 

активністю, вони не можуть повністю брати участь у різних 

процесах, які відбуваються в суспільстві. Вони замикаються в 

собі, до них знижується увага викладачів. Необхідно 

допомогти їм вийти з цього становища, покращити фізичний 

стан, сформувати прагнення стати рівноправними членами 

нашого суспільства. Для цього викладач фізичного виховання 

повинен орієнтуватися в основах загальної патології, вміти 

правильно розподіляти навантаження на заняттях з 

урахуванням виду і ступеня вияву відхилень у стані здоров‘я, 

знати особливості вікової фізіології студентів.   

Програмою фізичного виховання у закладах вищої освіти 

України передбачено розподіл студентів за статтю, станом 
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здоров‘я, фізичним розвитком (ФР), фізичною і спортивною 

підготовкою, а також за трьома  навчальними відділеннями: 

основне, спеціальне й спортивне. Практика фізичного виховання 

свідчить, що тільки у спортивному відділенні навчаються 

студенти за інтересами. У спеціальному відділенні студенти 

навчаються за рекомендаціями та під контролем лікарів. 

Студенти основного відділення мають недостатню мотивацію до 

фізичної культури [10].   

Аналіз даної проблеми спонукав нас на проведення 
дослідження стану мотиваційної складової до власної 
фізичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і 
спорту. Проведено анкетування для вивчення потреб, 
інтересів, мотивації та  ставлення студентів 1-2 курсів 
спеціальності «Соціальна робота», «Психологія», «Фізична 
терапія, ерготерапія» Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» у віці 17-23 років до 
різних видів, форм та засобів фізичної активності у вільний 
час. В анкетуванні брали участь 120 респондентів. Анкета 
складалась з 20 питань, які дозволили з‘ясувати їх ставлення 
до занять з дисципліни «Фізичне виховання».  

 
          

Рис. 1 Результати анкетування щодо ставлення 
студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності  
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Висновки. В умовах психоемоційного напруження 
процесу навчання, фізичне виховання, що створює необхідні 
передумови здорового способу життя, традиційно і 
обґрунтовано вважається провідним чинником зміцнення 
здоров‘я та підготовки студентської молоді до активного 
життя та продуктивної професійної діяльності. Тому 
залучення студентів з різним рівнем здоров‘я до занять з 
фізичного виховання є невід‘ємною складовою загального 
розвитку, важливим чинником зміцнення всіх аспектів 
здоров‘я і має стати одним із перспективних напрямів роботи 
закладів вищої освіти.   
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§2.2 PARTNERSHIP INTERACTION IN FORMING A 

SOCIALLY SUCCESSFUL PERSONALITY OF A PUPIL 

(Kyrychenko V.I., National Academy of Pedagogical Sciences of 

Ukraine; Necherda V.B., Laboratory of Physical Development 

and Healthy Lifestyle) 

 

Introduction. Transformations in the socio-political, 

economic and cultural spheres, catalyzed by Russia's military 

aggression against the Ukrainian people, have prioritized the 

necessity to understand the values of life for society in general and 

the values of success for a safe and happy life. Currently, the 

attention of researchers is focused on understanding the origins of 

success, outlining the mechanisms of its achievement, developing 

the conditions for success in various spheres of human life. In the 

world of scientific discourse can be traced a large number of 

interdisciplinary researches of the problem field of personal 

success, carried out by sciences focused on the realization of 

human life and development of personality: philosophy, 

sociology, psychology, pedagogy.  

It should be noted that in recent years pedagogical science 

has been actively considering the problems of success and 

prospects for social success, the productivity of individual and 

group activities, effective achievement of goals, aspects of 

successful self-realization and professional self-realization. 

Researchers emphasize that today's adolescent and youth 

environment is largely focused on the values of Western culture, 

which influences their perceptions of social success, however, 

adolescents and young people have a desire to achieve external 

aspects of success, such as high social status and material well-

being must be complemented by the development of the younger 

generation of important components of socialization – moral 

responsibility, social initiative, social competence, social mobility 
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and willingness to interact harmoniously with others. That is why 

one of the most important tasks of a modern educational 

institution is the formation of a socially successful personality of 

the pupil.  

Based on the included observations of the educational 

process of experimental educational institutions, researchers show 

that an educational institution open to social partnership more 

effectively solves the tasks set by the education system, responds 

more quickly to social change, enriches greater resources and 

finds optimal ways for successful development. Therefore, it gives 

grounds to assert that the formation of a socially successful pupil's 

personality is more planned and complete through the 

establishment of a system of partnership, in particular, 

involvement in the educational process of pupils' families and the 

use of resources of public organizations, mainly those "peer 

education", according to it adolescents and young people are 

actively involved in working with peers. We are convinced that 

the result of a well-thought-out joint strategy of the educational 

institution and its social partners in forming a socially successful 

personality will be the appropriate level of intellectual and 

spiritual development of pupils, as well as their qualities and skills 

that will function effectively in society and be socially successful. 

Presentation of the main material. Social partnership 

proves to be an effective mechanism for targeted mutual 

strengthening and enrichment, but only when a relationship of 

mutually beneficial cooperation, social dialogue and education is 

established, it is not an "grateful recipient" of assistance and 

material support, but an equal partner with resources useful for 

other participants in the interaction [1]. In this regard, the research 

of domestic scientists emphasizes that "partnership is aimed at 

systemic change, especially the change of people's worldview and 

should be reflected in their subjective activity. The result of the 
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partnership is a successful cooperation of the parties in 

cooperation to form a highly developed person, worthy of        

trust" [2, p. 117].  

The scientific position of American researchers is 

unanimous [3; 4], which call the pedagogy of partnership an 

innovative pedagogical method, its purpose is to form the ability 

of partners to equal and equal dialogue and personal development 

of its participants. According to Ukrainian scholars, the principles 

of partnership pedagogy are as follows: "respect the other person's 

personality; treat others kindly and positively; trust each other; 

work on the technique of "dialogue – interaction – mutual 

respect"; distribute leadership (proactivity, the right to choose and 

responsibility for it, the horizontality of ties); work on the 

principles of social partnership (equality of the parties, voluntary 

commitment, mandatory implementation of agreements)" [5, p. 7].  

Reflection of scientific and methodological content 

concerning the research topic, in particular, the conceptual 

foundations of partnership pedagogy in modern educational 

institutions and features of organizing partnerships between 

schools, families and NGOs to form a socially successful 

personality allowed us to clarify the concept of "partnership in 

socially successful personality" as a combination of efforts and 

resources of teachers, parents and activists of public organizations 

to ensure the personal development of pupils, stimulate their 

internal motivation to make life and professional choices, support 

their aspirations for self-development and achieve the desired 

goal, forming readiness for positive social interaction and self-

realization of pupils.  

An effective partnership of an educational institution is 

always the result of strategically sound and planned pedagogical 

interaction. We share the scientific views of the scientist 

Shigonskaya, who proposes to consider pedagogical interaction as 
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"cooperation between educational institutions and social 

institutions to improve the efficiency of life, which is the formation of 

values, acquisition of key competencies, social experience" favorable 

to prosocial activities and personal success [6]. Its essence as a 

resource of competence enrichment is a purposeful process of 

coordinated activities of the participating parties, which regulates 

the areas of responsibility, equity contribution and the degree of 

influence of each of them on the formation of socially successful 

personality of the pupil.  

It should be noted that in contrast to social interaction, 

which is characterized by both spontaneous contacts and specially 

organized, pedagogical interaction is always a specially organized 

process aimed at solving educational problems, and is considered 

a "systemic phenomenon in the pedagogical process social system 

in terms of status-role relations in society, regulated by 

regulations in the education system, determined by the practice of 

the educational institution" [7]. The structure of pedagogical 

interaction is formed by interdependencies: educational, 

pedagogical, socio-psychological, interpersonal systems; 

personalities and activities of teachers and students, their 

awareness of interactive experience; regulatory and executive 

elements of interaction [8].  

The cornerstone of our research is the statement that the 

effectiveness of positive socialization and social success of the 

pupil is also directly proportional to the concerted actions of the 

educational institution and its social partners. The purpose of 

partnership between the educational institution, pupils' families 

and public organizations in the formation of a socially successful 

personality is to promote the personal development of pupils and 

assist tem to find their place in life; involving pupils in the process 

of organizing the environment of their life and mastering the ways 

of productive implementation of their own life project. The 
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partnership is based on the unity of aspirations and views on the 

educational process, jointly developed goals, educational 

objectives and ways to achieve the outlined results, the 

opportunity to enrich the positive experience and knowledge.  

Therefore, we consider it necessary to formulate a working 

hypothesis of our research. The system of partnership of the 

educational institution with social partners, in particular, families of 

students and public organizations can increase the effectiveness of 

the formation of socially successful personality of the student if:  

- the provisions of personality-oriented, axiological, 

competence, environmental and project-technological approaches 

will be used as theoretical and methodological bases for solving 

the problem. The first and second approaches contribute to the 

awakening of the essential forces of the individual, the launch of 

"mechanisms of self", the internalization of socio-cultural values 

and facilitate the socio-cultural identification of pupils in the 

modern world. The third approach is seen as fundamental in 

modeling the mechanisms and means of adolescents and young 

people to acquire the qualities of a socially successful personality. 

The fourth approach plays a leading role in providing the 

educational environment of the institution, strengthening its 

educational potential for the formation of a socially successful 

personality of the student through partnership. The fifth approach 

allows the creation of modern scientific and methodological 

support of these processes, the development of innovative 

technologies for the formation of socially successful personality in 

the system of general secondary education and increase the 

professional competence of teachers concerning this issue; 

 - a method of forming a socially successful personality on 

the basis of partnership between the educational institution and its 

social partners will be elaborated, its implementation will be 

carried out according to the principles of constructive 
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communication, cooperation, voluntary participation in prosocial 

activities, self-government in the educational environment;  

- the effectiveness of the implementation of the 

methodology will be ensured by introducing monitoring of the 

activities of the educational institution and its social partners 

concerning this issue. 

In order to fulfill the objectives of the research, we 

systematized the conceptual and methodological principles of 

"pedagogy of success" and analyzed the content of the concepts of 

"successfulness" and "social successfulness". Summing up the 

analysis of various scientific researches concerning the issue of 

success, we conclude that in general, success is considered as a 

positive result of the subject's activities to achieve meaningful 

goals, which reflect the social orientations of society. It is a form 

of self-realization of the subject, ensures its self-development and 

involves evaluation by society in the form of approval or 

recognition.  

Similar, but not identical to success, is the concept of 

"succesfulness", which researchers find even more difficult to 

analyze and understand. Unlike success, successfulnes is a 

repeatedly verified productive experience. However, as in the case 

of "success", scientists do not have a single common definition of 

this concept. The subjective component of successfulness is 

conveyed by the emotional state of one's own success. The 

objective component is related to the assessment of a person and 

the results of his activities as successful on the basis of ideas 

about successfulness inherent in a particular socio-cultural 

environment. Therefore, a person's successfulness in any activity 

is determined by the specific structure of the integral and 

functional qualities of the individual, his knowledge, experience, 

competent actions for the development of certain activities that 

enable him to succeed.  
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Scientists consider social successfulness as a process and 

result of achieving the goal [9], some researchers consider it a 

systemic phenomenon characterized by positive approval from 

society, the presence of necessary qualities and skills for self-

realization and continuous human development [10; 11]. In 

general, the multiplicity of interpretations of the concept of "social 

successfulness" can be reduced to two views, considering it either 

as an internal state of the individual, achieved through regular 

concentration on their key desires and active actions to implement 

them, or as a dynamic socio-psychological characteristics of the 

individual availability of socially recognized achievements, focus 

on success, personal satisfaction with the process and results of 

social life. Characteristics of a socially successful personality, 

modern scientists believe: "the ability to achieve significant 

results and goals, plan, communicate effectively with people, 

profess a philosophy of positive thinking and perception of life, 

ability to make the right decisions, use or "feel" the moment, take 

reasonable risks, etc." [12, p. 180].  

As a working concept "social successfulness" is considered 

by us as the acquisition of an individual, as a result of his 

involvement in the system of social relations, various social 

statuses and roles that are objectively important to society and, at 

the same time, meet the interests of the individual and personal 

satisfaction. We are convinced that the state of social success is 

important at all stages of human life, but it is especially important 

at school age, because the saturation of school life with attributes 

has a significant impact on self-actualization of potential 

opportunities for growing personality in both positive and 

negative directions. 

Note that the above understanding of social successfulness 

captures mainly its external manifestations, is a characteristic of 

human achievement in social interaction. It is supplemented by 
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another component – internal personality. In this case, social 

successfulness can be presented as a stable state of personality 

based on a positive self-concept, which reflects its inclusion in the 

system of social ties and relations as a socially full-fledged subject 

and contributes to its effective socialization and socially 

significant status. This allowed us to consider the pupil's socially 

successful personality as having basic knowledge of the 

phenomenon of social success and awareness of its own value, 

characterized by the desire for knowledge and self-realization, 

social initiative, activity and social competence, ability to self-

improvement and social mobility. Criteria and indicators of the 

formation of socially successful personality of a pupil in the 

system of general secondary education, we substantiate the 

following:  

- knowledge-cognitive – a comprehensive view of socially 

successful personality (knowledge and understanding of the 

essential characteristics of socially successful personality; 

awareness of social success as a social value and self-need; 

understanding of ways to acquire the qualities of socially 

successful personality);  

- motivational and value – increasing the personal 

significance of the need to succeed (positive attitude to themselves 

and their life prospects; health-oriented educational environment; 

building dialogue between participants in the educational process 

on the basis of partnership pedagogy);  

- activity-practical – the ability of the individual to model 

and implement their own strategy of success (awareness of their 

capabilities and aspirations; the ability to work in a team for a 

positive result; professional self-determination in society; 

development and implementation of charitable projects).  

In the process of research at its experimental and practical 

stage the following tasks were performed:  
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- developed a program and methodology of observational 

experiment, in particular, adapted questionnaires "Assessment of 

educational environment factors for the formation of socially 

successful student personality", "Partnership of educational 

institution with NGOs" and "Partnership of educational institution 

and student families";  

- an entrance survey of 642 students and 73 teachers in 7 

experimental secondary schools of Kyiv, Dnipropetrovsk, Ivano-

Frankivsk, Cherkasy, Kharkiv and Zaporizhia regions of Ukraine 

was conducted and its results were analyzed. 

Reflection of the respondents' answers made it possible to 

formulate intermediate conclusions about potential opportunities, 

as well as problems and obstacles to partnership between the 

educational institution and families of pupils and representatives 

of public organizations to form a socially successful personality of 

a pupil, namely:  

- partnership between educational institution and family and 

public organizations is potentially a powerful resource for the 

development of the child's personality, which aims to assist pupils 

to find ways of positive self-realization and support their 

intentions to become responsible, creative, competitive citizens 

and socially successful individuals;  

- weak motivation of parents to partnership relations with 

educational institutions and teachers to partnership relations with 

NGOs due to low levels of psychological and pedagogical 

competence and can be increased by updating communication 

strategies of teachers and parents, teachers and representatives of 

NGOs and modernizing forms and methods of general education. 

secondary education with social partners;  

- psychoneurological features of modern adolescents and 

young people and the sanitary and restrictive conditions of the 
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pandemic situation have drawn increased attention to the necessity 

to accelerate the digitization of educational influences;  

- low activity of bodies of parents' self-government of 

educational institutions leads to the renewal of regulatory and 

legal support of the educational process, activation of parents and 

students in determining the priorities of life and educational policy 

of general secondary education.  

The results of the analysis of a comprehensive survey of 

subjects of the educational process directly related to the research 

topic: pupils, their parents, class teachers, administration of 

educational institutions became the basis for creating a program of 

formative experiment to form a socially successful pupil.  

The method of forming a socially successful pupil's 

personality by means of partnership pedagogy is meaningfully 

based on the assumption that the formation of a socially 

successful pupil's personality occurs gradually from organizing 

pedagogical support in determining the strengths of the child's 

personality to understanding how they can be used for successful 

self-realization; from gaining the first experience of social success 

in certain matters and areas of activity to a developed willingness 

to develop and implement their own life projects. The end result 

of educational influences on the formation of a socially successful 

personality should clearly define value and semantic landmarks, 

developed life competencies of pupils, ie the opportunity to act 

successfully in specific life situations of a changing environment.  

In the process of implementing the program of the formative 

experiment on the formation of socially successful personality of a 

pupil, the following activities were prepared and carried out:  

- for pupils: webinars "Successful project writing"; practice 

of social service, in particular, educational volunteering 

"Successful hacker" (helping the elderly to master computer 

literacy) and excursion volunteering "Success of the architect 
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Gorodetsky" (senior pupil); storytelling "The Most Incredible 

Success Stories for Motivation and Inspiration"; educational hour 

"Success is impossible without positivity!"; ethical conversations 

"Golden rule of morality, what does it mean for you?", "Social 

success – does the goal justify the means?", "Success – is 

loneliness?", "Be able to give joy to people", "Know yourself and 

make yourself better", "Not everything is bought for money. Not 

everything is sold for money ", "Life is the highest value of man"; 

discussion "Good or evil ... What wins on the road to success?"; 

round table "Open conversation about politeness on the way to 

success"; press conferences "Rights and responsibilities of a 

successful high school student", "Violence and success are 

incompatible!"; business game "Modeling the face of a successful 

school principal"; role-playing game "Successful Family Budget"; 

web-case "My success"; photo-video technologies;  

- for teachers: webinars "Successful project: methods of 

creation and implementation algorithm"; web-quest "Socially 

successful student", discussion "Success and social success of a 

modern student"; pedagogical council with the participation of 

parents "School-family partnership – the child's path to success"; 

round table "Public resources in the formation of socially 

successful pupil personality"; seminar "Readiness for social 

partnership with public organizations"; seminar-training 

"Successful partnership for successful development"; round table 

"Partnership of educational institutions and families and public 

organizations in the formation of socially successful pupil 

personality"; final problem round table "Road to Success" for 

teachers, parents and members of NGOs.  

Conclusions. Analysis of the results of the program of the 

formative experiment concerning the formation of a socially 

successful pupil's personality allowed us to determine the main 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
76 

advantages of partnership in the formation of a socially successful 

pupil's personality:  

- creating situations of success that promote the 

development of socially successful personality of the student, in 

particular, purposefulness, perseverance, tolerance, assertiveness, 

responsibility, and the formation of necessary competencies of 

pupils, including communication skills with different age groups 

and social groups, interpersonal self-control and intergroup 

relationships, initiative and social mobility, as well as acquainting 

pupils with different social roles and prosocial patterns of 

behavior, which has a positive effect on the adaptation of pupils in 

society;  

- introduction of new principles and approaches to the 

organization of school life and education of pupils in educational 

institutions through cooperation with NGOs, in particular, the use 

of their significant experience in writing and implementing 

projects with EU budget support;  

- positive attitude of the territorial community and the parent 

community to the educational institution and improving its 

communication with government officials, as well as improving 

the image of the general secondary education institution.  

Thus, as a result of partnership of general secondary 

education institutions with families of pupils and public 

organizations in the formation of socially successful personality: 

1) the educational process has become modern and interesting for 

pupils, 2) created favorable conditions for pupils to internalize 

socially significant norms and values, strengthening the desire of 

pupils to be socially successful and the desire to participate in 

discussions and solutions to various complex and interesting life 

situations, 4) noted the intensification of reflection, self-control 

and self-education of pupils, as well as their choice of social 

success models positions to be successful. 
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§2.3 АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА 

ПРОФЕСІЙНИЙ І ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  (Весоловська М.К., 

Національний університет «Львівська політехніка»; Швед Л.Р, 

Національний університет «Львівська політехніка») 

 

Вступ. Україна знаходиться на етапі глибоких реформ, 

так як сьогодні існує нагальна потреба щодо вирішення 

багатьох проблемних ситуацій як у політичній, так і  

соціальній, економічній, культурній сферах. Держава прагне 

до впровадження кардинальних світоглядних змін, основна 

мета яких – побудова міцної кооперації між громадянином та 

публічною адміністрацією. Україна, як і більшість країн-

членів ООН, приєдналась до загального всесвітнього процесу 

забезпечення сталого розвитку, а це зумовило виконання 

завдань та цілей – «забезпечення всеохoплюючої і 

спрaведливої якіснoї освіти та зaoхoчення можливoсті 

нaвчання впрoдовж усьoго життя для всіх». Вaжливим 

стрaтегічним напрямoм розвитку Укрaїни відпoвідно до 

Стратегії сталого розвитку на період до 2030 р. та Стратегії 

реформування державного управління України на період до 

2021 року, визначено модернізацію державної служби на 

зaсaдах єврoпейських принципів, які висувaються до крaїн-

кaндидaтів на вступ до ЄС.  

Глобальні виклики сьогoдення потребують побудови та 

організації висoкокваліфікованого інституту держaвної 

служби, зaбезпечення ефективнсті його роботи зaвдяки 

професіоналізму кадрового персоналу, здaтному на високому 

рівні виробляти та визначати пoлітику держaви, оперативно 

приймати рішення з урахуванням питань європейської та 
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євроатлантичної інтеграції, враховуючи цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінюючи 

політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки 

варіантів рішень. 

Так, дедалі більшої актуальності набуває дослідження 

сучасних тенденцій управління професійним і особистісним 

розвитком державних службовців і, відповідно, 

удосконалення системи їхнього професійного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток будь-якої 

людини, в тому числі її професійний та особистісний 

розвиток - це один з головних напрямків досліджень 

протягом всієї історії людства. В рамках сучасної концепції 

суспільного розвитку саме професійному та особистісному 

розвитку приділяється особлива увага, так як вважається, що 

зростання впливу професійних менеджерів та технократів 

призведе до становлення нового соціального стану з позицій 

прогресу науки і освіти, ролі знань та інформації в 

суспільному виробництві. 

Проблема професійного та особистісного розвитку 

державних службовців - одна з центральних в структурі 

кадрової політики, яка реалізується в органах державної 

влади. Найважливіший шлях до вирішення цієї проблеми – 

підвищення рівня якості професійного формування і 

організації державних службовців усіх категорій посад. 

Завданням кадрової роботи стає мотивація державного 

службовця до постійної модернізації ключових компетенцій, 

необхідних для подальшого професійного зростання та 

самовдосконалення. При цьому необхідно створити таку 

систему управління професійним та особистісним  розвитком, 

яка відображала б реальні потреби самих державних 

службовців та органів державної влади в цілому.  
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Варто зазначити, що сьогодні на процес професійного та 

особистісного розвитку державних службовців України 

впливають європейські стандарти та принципи, котрі є 

невід’ємною частиною сучасних світових тенденцій. А отже, 

потреба наукового дослідження даної проблеми та вивчення 

досвіду країн Європейського Союзу є прямим шляхом до 

побудови нової моделі професійного та особистісного 

удосконалення державних службовців. 

Сучасна модель професійного удосконалення 

державних службовців має, зазвичай, загальний або 

навчальний характер та в меншій мірі спрямована на 

практичний результат щодо здобуття конкретних знань, умінь 

та навичок, необхідних для виконання функціональних 

обов’язків. А це, всою чергу, призводить до уповільнення 

процесу забезпечення органів державної влади 

високопрофесійними кадрами. 

Професійний і особистісний розвиток - це один із 

ключових чинників ефективності роботи усієї системи 

державної служби, так як її дієвість обумовлюється саме 

професіоналізмом та персональними якостями державного 

службовця. 

Дослідження проблем державного управління в цілому, 

побудови та організації висoкокваліфікованого інституту 

держaвної служби, зaбезпечення ефективності його роботи 

зaвдяки професіоналізму кадрового персоналу є порівняно 

новим напрямком наукових розвідок для України. Це 

пояснюється тим, що лише після здобуття Україною 

незалежності державне управління стало окремою сферою, а 

за часів Радянського Союзу було підпорядковано загальній 

системі. 

Тоді  вважалося, що термін «управління» походить від 

латинського «адміністрування». Ю. М. Козлов відмічає, що 
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терміни «адміністрація» та «управління» практично 

збігаються [1, с. 28; 2, с. 6].  

Такого висновку дотримується і В. Ф. Опришко, 

апелюючи до того, що практично в усіх випадках, коли 

вживається корінь терміна «адміністрація», мова йде, 

насамперед, про управлінську, організуючу діяльність 

(адміністративні органи, адміністрація підприємства) [3, с. 7]. 

Рядом авторів державне управління розглядалося як одна з 

форм діяльності державних органів — виконавчо-розпорядча 

і організуюча [4, с. 15]. 

У найбільш загальному вигляді державне управління 

тривалий час визначалось як виконавчо-розпорядча 

діяльність органів державної виконавчої влади, котра 

виявляється у безпосередньому повсякденному й 

оперативному впливові на різноманітні суспільні відносини у 

країні [4, с. 213]. 

У законодавстві України становлення державного 

управління як, системи визначення його основних засад та 

принципів пов’язано з прийняттям у 1996 році Конституції 

України, яка окреслила систему органів виконавчої влади, їх 

загальні функції, порядок їх утворення та реорганізації. Із 

проголошенням незалежності прийшла можливість зміни та 

реструктуризації органів державної влади, перегляд їхніх 

цілей та завдань, прийняття довгострокової програми 

вдосконалення методів управління.  

У більшості досліджень потреба реформування 

державного управління та професійного і особистісного 

розвитку державного службовця пов’язана з переходом від 

традиційного державного управління до публічного 

управління. 

У глосарії Програми розвитку ООН знаходимо 

твердження про те, що термін «публічне адміністрування» 
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має два тісно пов'язаних значення: 1) цілісний державний 

апарат (політика, правила, процедури, системи, організаційні 

структури, персонал тощо), який фінансується за рахунок 

державного бюджету і відповідає за управління і 

координацію роботи виконавчої гілки влади та її взаємодію з 

іншими зацікавленими сторонами в державі, суспільстві та 

зовнішньому середовищі; 2) управління та реалізація різних 

урядових заходів, що пов’язані з виконанням законів, 

постанов та рішень уряду та управління, що пов’язане з 

наданням публічних послуг. Як якісно нова форма, «публічне 

адміністрування» має унікальні властивості, а саме: 

транспарентність, легітимність, демократичність,       

гнучкість. [5, с. 20] 

Проте підвищення якості державного управління 

залишається одним із головних завдань, що стоять перед 

українським суспільством і державою. В Основних напрямах 

діяльності Уряду України на період до 2020 року підвищення 

якості державного управління розглядається і як один із 

напрямів діяльності Уряду в цілому, і як одна з двох умов 

ефективного запуску нової моделі економічного зростання. 

Зокрема, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 

червня 2016 р. № 474 було схвалено Стратегію реформування 

державного управління України на період до 2021 року, 

розроблену у тісній співпраці з експертами Програми 

підтримки вдосконалення врядування та менеджменту 

(SIGMA), Європейської Комісії та громадянського 

суспільства. З урахуванням європейського рейтингу та 

європейської перспективи України ця Стратегія розроблена 

згідно з європейськими стандартами належного 

адміністрування з питань трансформації системи органів 

державного управління. Відповідно до Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
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Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про 

асоціацію), ця Стратегія ґрунтується на спільних цінностях, а 

саме: дотриманні демократичних принципів, верховенстві 

права, належному врядуванні. У статті 3 Угоди про асоціацію 

належне врядування визначається як один з основних 

принципів для посилення відносин між сторонами. Україна 

продовжуватиме політичні, соціально-економічні, 

законодавчі та інституційні реформи, необхідні для 

ефективної реалізації Угоди про асоціацію. З огляду на 

важливість реформи державного управління для України до 

розроблення цієї Стратегії залучено заінтересовані сторони.  

Основна мета Стратегії – вдосконалення системи 

державного управління і відповідно підвищення рівня 

конкурентоспроможності країни. Результатом реалізації цієї 

Стратегії повинна стати більш ефективна та підзвітна 

громадянам система державного управління, яка працює в 

інтересах суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та 

надає якісні послуги, побудова професійної, доброчесної, 

політично нейтральної і орієнтованої на громадян державної 

служби. [6]. 

Основним об’єктом в системі публічного управління є 

державний службовець, так як саме він наділений правом 

реалізовувати державну політику як на центральному, так і на 

місцевому рівні та виступає своєрідним посередником між 

державою та суспільством та є гарантом надання якісних 

адміністративних послуг. 

У працях вітчизняних та зарубіжних науковців 

визначення поняття «державний службовець» подано у 

різних дефініціях. Так, А. Таргоній визначає державного 

службовця, як особу яка займає положення в державних 

органах на законних підставах. [7, с. 14] 
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Функції державних службовців окреслені у дефініціях 
М. Багмета «Державного службовця можна визначити як 
особу, яка, по-перше, здійснює професійну діяльність на 
посаді, визначеній структурою і штатним розкладом, як 
первинна структурна одиниця державного органу та його 
апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами 
коло службових повноважень щодо практичного виконання 
завдань і функцій держави; по-друге, виконує організаційно-
розпорядчі та консультативно-дорадчі функції; по-третє, отримує 
заробітну плату за рахунок державних коштів» [8, с.24] 

Ю. Битяк вважає, що важливим аспектом для набуття 

статусу державного службовця є професійні та особистісні 

якості особи: «Державні службовці - це люди, які 

вирізняються своєю професійною підготовкою, складом 

характеру, комунікабельністю, політичними, моральними, 

психологічними установками». [9, с. 304] 
Закон України «Про державну службу» зазначає, що 

державний службовець – це громадянин України, який займає 
посаду державної служби в органі державної влади, іншому 
державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує 
заробітну плату за кошти державного бюджету та здійснює 
встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо 
пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного 
органу, а також дотримується принципів державної служби.  
Державним службовцем може стати повнолітній громадянин 
України, який вільно володіє державною мовою та якому 
присвоєно відповідний ступінь вищої освіти. [10] 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці досліджували 

проблему професійного та особистісного розвитку державних 

службовців у різних контекстах. 
У сучасній літературі професійний розвиток 

розглядається як основний результат навчання, який 
визначають, як:  
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- системнo-організoваний процес безперервного 
професійного навчання персoналу для підгoтoвки його до 
викoнання нових вирoбничих функцій, професійно-
квaліфікаційного просування, формування резерву керівників 
та вдосконaлення структури персонaлу;  

- зaбезпечення і оргaнізацію прoцесу навчaння для 
дoсягнення постaвлених організацією цілей;  

- удосконaлення нaвичок та вмінь, розширення обсягу 
знань, підвищення компетенції, схильнoсті до нaвчання і 
ентузіaзму співрoбітників на всіх рівнях організації, що 
сприяє безперервному зрoстанню [11, с. 88]. 

Закон України «Про державну службу» визначає 
професійний розвиток як безперервний, свідомий, 
цілеспрямований процес особистісного та професійного 
зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і 
компетентностей. [10] 

Розглядаючи питання самої структури професійного 

розвитку, то в загальному вигляді вона предсталена сукупність 

методів та форм підготовки, навчання, самонавчання та 

підвищення кваліфікації, що включає наявність елементів 

організаційного характеру, координації тощо.  

Аналіз досліджень особистісного розвитку державних 

службовців свідчить про наявність великої кількості 

напрацювань даній галузі та відповідність їх вимогам часу, 

професійного розвитку та зовнішнього середовища.  
Концепція важливості дослідження індивідуальних 

особистісних характеристик  людини вперше з’явилась у 
психології. За ідеєю для коригування поведінки працівника та 
впливу на неї керівник повинен його розглядати як 
індивідуальну сукупність особистісних ознак, поведінкових 
та культурних факторів. [12 с. 94-95].  

Вперше проблему особистісного розвитку було згадано 

у гуманістичній концепції А. Маслоу і К. Роджерса, згідно 
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якій внутрішня природа особистості дорослої людини 

розкривається через самоактуалізацію, що біологічно 

обумовлена, забезпечується “ростом зсередини”, і важливо, щоб 

соціальні умови суспільства не заважали цьому розвитку. 

Креативні сторони проявляються яскравіше, якщо особистість 

перебуває у сприятливому оточенні та докладає активних зусиль 

у напрямі реалізації власної природи [13, с. 294-296]. 

М. Міропольська вважає, особистісний аспект розвитку 

пов’язаний із професійним самовизначенням, в якому 

першочергову роль відіграє психічний розвиток та емоційні 

особливості. Важливим психологічний супровід процесу 

формування та реалізації кар’єри людини. [14, с. 179] 

Н. Козлов узагальнює поняття «особистіного розвитку». 

На його думку – це загальне поняття, що описує всі позитивні 

зміни в особистості як результат внутрішніх процесів і 

зовнішніх впливів. Це все те, що в особистості розгортається з 

віком саме, що формується під впливом ззовні, що 

розвивається в спільній діяльності з оточуючими і 

розвивається в собі самим людиною [15]. 

Як зазначають С. Братченко, М. Миронова, головний 

психологічний сенс особистісного розвитку – знаходження 

свого життєвого шляху, самоактуалізація та розвиток 

цілеспрямованості, самостійності, динамічності, цілісності, 

конструктивності, індивідуальності. Взаємодія особистості з 

власним внутрішнім світом в цілому є не менш значущою, 

ніж зі світом зовнішнім. Також принципово важливим є 

визнання її внутрішнього світу іншими людьми. Тобто 

повноцінний особистісний розвиток можливий тільки в тому 

випадку, якщо інтраперсональність не буде пригнічуватися 

інтерперсональністю [16, с. 40-43] 

Час, необхідний для особистісного розвитку, для кожної 

людини має різну тривалість, більшість людей 
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удосконалюються впродовж усього життя. Період часу, 

необхідний для розвитку, у кожного має ту чи іншу 

тривалість.  

Отже, особистісний розвиток – це одна з 

найважливіших умов успішної професійної діяльності, що 

розгортається з віком самою людиною та формується під 

впливом зовнішніх чинників у якості поведінки. 

Висновки. Таким чином, аналіз стану дослідження 

професійного та особистісного розвитку державних 

службовців показав, що в сучасних умовах реалізації 

адмінстративних реформ перед державною службою 

постають нові завдання, що зумовлюють активізацію 

наукових досліджень у даному напрямку. Від професійного 

та особистісного розвитку державних службовців, їхнього 

наближення до європейських стандартів та цінностей 

залежить ефективність та результативність всього 

державного апарату. 
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§2.4 ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

ЯК МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

ОСВІТЯНСЬКИХ КАДРІВ (Гузій Н.В., Національний 

педагогічний університет імені М.П.Драгоманова) 

 

Вступ. Сучасний стан цивілізаційного розвитку 

суспільства зумовлює підвищений соціальний та науково-

практичний інтерес до ціннісного ідеалу різноманітних сфер 

життя, у тому числі освіти, де відбуваються складні процеси 

суттєвого переосмислення, оновлення, реконструювання 

аксіологічних стратегій функціонування цієї соціальної 

інституції. Ціннісні пріоритети подальшої розбудови 

освітньої сфери все більше набувають екзистенційного змісту 

навколо таких категорій як «людиновимірність», 

«духовність», «гуманізм», «творчість» тощо, провідним 

суб’єктом яких виступає сам педагог. Професійна 

спрямованість ціннісної свідомості особистості педагогічного 

працівника виступає детермінантою його професійного 

світогляду, ідеалів, ментальності та перетворюється на 

потужній мотиваційний чинник продуктивності педагогічної 

праці, неперервного професійного розвитку педагогічних 

працівників, досягнення висот професіоналізму. 

Складність професійної праці педагога та її 

психологічна насиченість зумовлюють необхідність пошуку й 

обгрунтування дієвих соціально-психологічних чинників 

розвитку продуктивної професійної мотивації та відповідних 

професійно-особистісних властивостей, що  становить 

актуальне завдання психолого-педагогічної науки і практики. 

Виклад основного матеріалу. Питання професійної 

мотивації освітянських кадрів традиційно перебувають у 

центрі уваги дослідників фундаментальних і прикладних 

проблем педагогічної праці, а мотиваційно-ціннісна сфера 
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педагога розглядається вченими як “ядро”, “каркас”, 

“комплекс”, “стрижень”, навколо якого групуються основні 

властивості та якості педагогічної діяльності й особистості 

педагога-професіонала (О.Д.Гонєєв, І.А.Зязюн, Н.В.Кузьміна, 

О.Г.Мороз, А.О.Реан, Є.І.Рогов, В.О.Сластьонін, 

В.А.Семиченко та ін.). 

У загальнопсихологічному плані мотивація (від лат. 

moveo – приводити в рух, штовхати) відображає складне 

явище людської психіки, спонукання до діяльності, пов’язане 

із задоволенням потреб суб’єкта, де мотивація виступає 

сукупністю зовнішніх і внутрішніх умов активності людини 

та визначає її спрямованість. “Мотив як усвідомлене 

спонукання до визначеної дії... формується в міру того, як 

людина враховує, оцінює, зважує обставини, ... із відношення 

до них народжується мотив у його конкретному               

змісті” [1, С.189]. Мотивація у психолого-педагогічній науці 

трактується як найважливіша властивість свідомості, 

діяльності особистості, як стан і як процес із різноманітними 

функціями, типами, структурою, що складним чином 

пов’язують особистісну та діяльнісну сфери спонукань 

людини.  

Згідно положенням, розробленим у психології праці та 

професійній педагогіці щодо ролі та функціонального 

значення мотиваційної сфери фахівця для успішності його 

професійної діяльності, професіоналізм конкретної людини 

характеризується не лише продуктивністю і високою 

результативністю праці, а й розвиненістю суто психологічних 

її компонентів – внутрішнього ставлення людини до своєї 

роботи, особливостей її прагнень, настанов, ціннісних 

орієнтацій та вироблених особистісних смислів діяльності 

(Г.О.Балл, Є.О.Климов, А.К.Маркова, П.С.Перепелиця та ін.). 

Так, на думку А.К.Маркової професійна мотивація виконує 
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спонукальні,  орієнтаційні, регулювальні функції професійної 

праці фахівця, а її структура охоплює покликання до 

професії, професійні наміри, професійні потреби, схильності, 

а також професійні домагання, професійні очікування, 

професійні установки, професійні інтереси, професійне 

ставлення до праці [2, С.39-41, 67-73].  

Сучасними дослідженнями проблем педагогічної праці 

також доведено, що її продуктивність забезпечується не лише 

розвиненими педагогічними здібностями та 

інтелектуальними можливостями, набутим досвідом та 

компетентністю, а й детермінується структурою та якісними 

характеристиками професійної мотивації як логічного центру 

цілісної системи особистості й діяльності педагога 

(А.О.Деркач, Н.В.Кузьміна, М.В.Кухарєв, Т.В.Кудрявцев, 

А.О.Реан, В.О.Сластьонін, Н.В.Тумарова, К.К.Платонов, 

В.Ю.Шегурова та ін.). Так, А.О.Реаном встановлено, що 

оптимальність мотиваційного комплексу педагога пов’язана 

із високою внутрішньою і зовнішньою позитивною 

мотивацією, а це обумовлює активність педагога, що 

мотивована самим змістом педагогічної діяльності, 

прагненням досягти в ній позитивних результатів, і навпаки 

[3, С.234-235]. На думку ж Н.В.Кузьміної, мотиви 

педагогічної діяльності – це спонукання, пов’язані з її 

здійсненням: чи то внутрішня потреба працювати з людьми, 

заснована на усвідомленні своїх можливостей, характеру, 

покликання; чи то необхідність, пов’язана із виконанням ролі, 

зумовленої вимушеним вибором професії і вирішенням       

задач [4, С.15].  

Виявлення змісту мотиваційно-ціннісних детермінант 

педагогічного професіоналізму потребує вибору адекватних 

функціональних одиниць аналізу професійно-педагогічної 

мотивації, якою може слугувати таке найбільш 
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фундаментальне інтегральне утворення аксіологічного 

характеру як педагогічна спрямованість особистості 

освітянських кадрів. 

Проблема педагогічної спрямованості як мотиваційно-

ціннісного ядра особистісної структури вчителя-вихователя 

та його педагогічної діяльності інтенсивно розробляється 

авторитетними психолого-педагогічними науковими 

школами, що визначається як «потребнісна основа 

педагогічної праці», «рушійна сила розвитку педагогічних 

здібностей», «передумова педагогічної майстерності та 

педагогічної творчості», «стійкий інтерес до педагогічної 

професії в єдності із суспільною і пізнавальною активністю» 

(І.А.Зязюн, О.Г.Мороз, В.О.Сластьонін, В.А.Семиченко, 

Р.І.Хмелюк та ін.). 

Поняття педагогічної спрямованості уперше уведено у 

науковий обіг Н.В.Кузьміною, а її сутність та структура 

визначається: як емоційно-ціннісне ставлення особистості до 

педагогічної професії у поєднанні зі схильністю займатися 

нею (Л.М.Ахмедзянова, А.О.Деркач, Н.В.Кузьміна, 

Я.Л.Коломінський, А.К.Маркова, Р.І.Хмелюк та ін.); як 

професійно значуща якість у цілісній структурі особистості та 

діяльності вчителя (Ф.Н.Гоноболін, О.Г.Мороз, 

В.О.Сластьонін, О.І.Щербаков та ін.); як складна ієрархічна 

система домінуючих мотиваційних утворень вчителя-

вихователя (В.П.Бездухов, Л.М.Мітіна, О.А.Орлов, Є.І.Рогов, 

І.П.Федотенко та ін.). Н.В.Кузьміна пов’язує педагогічну 

спрямованість із позитивним емоційним ставленням до 

педагогічної праці, а її найважливішими ознаками вважає 

інтерес до педагогічної професії, схильність займатися нею, 

усвідомлення своїх здібностей і свого характеру як таких, що 

відповідають професії [4, С.15, 38]. Вищим же рівнем 

педагогічної спрямованості вважається педагогічне 
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покликання, яке Л.М.Ахмедзянова визначає як яскраво 

виражене позитивне емоційне і вибіркове вольове 

відношення особистості до педагогічної професії, що 

переживається як більш стійка і глибока порівняно до 

інтересу потреба у педагогічній діяльності, яка приносить 

насолоду, задоволення, захопленість і творче піднесення у 

сполученні з вольовими зусиллями і великим        

напруженням [5, С.147, 194]. Р.І.Хмелюк, розуміючи 

педагогічну спрямованість як прагнення пізнати, зрозуміти, 

навчити дітей, вказує на важливість її формування вже в 

дитинстві, що є переважно проблемою професійного відбору 

до педагогічної праці у довузівський період [6]. А.К.Маркова 

ж розглядає педагогічну спрямованість як мотивацію до 

професії вчителя, зміст якої не обмежується любов’ю до 

дітей, а характеризується орієнтацією на розвиток 

особистості учня. Стійка педагогічна спрямованість як 

компонент професійної компетентності вчителя, на думку 

автора, – це прагнення стати, бути, і залишатися вчителем, що 

допомагає йому переборювати труднощі в роботі і 

виявляється у всій професійній життєдіяльності, в окремих 

ситуаціях, у сприйнятті і логіці поведінки, в усій подобі 

вчителя. Розвитку педагогічної спрямованості сприяє 

зрушення мотивації вчителя з предметної сторони 

педагогічної праці на його психологічну сферу, інтерес до 

особистості учнів [7, С.41-42].  

Дещо інший підхід пропонує М.Д.Левітов, який 

визначає педагогічну спрямованість як властивість 

особистості вчителя, що відіграє важливу роль у структурі 

його характеру і виступає проявом індивідуальної та типової 

своєрідності педагога [8]. Ф.Н.Гоноболін виділяє в структурі 

особистості вчителя поряд із педагогічними здібностями і 

більш загальні властивості, називаючи останні спрямованістю 
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й відносить до них переконаність, цілеспрямованість і 

принциповість [9]. О.І.Щербаков з позицій системно-

структурного аналізу розуміє під педагогічною 

спрямованістю комплекс професійно важливих якостей, 

умінь і навичок учителя, що більш конкретно відображаються 

у таких індивідуально психологічних якостях особистості, як 

високі пізнавальні інтереси, потреба у роботі з дітьми і любов 

до них [10]. З погляду В.О.Сластьоніна, професійно-

педагогічна спрямованість утворює той каркас, навколо якого 

компонуються основні властивості особистості вчителя, що 

виступають вирішальною ознакою придатності до 

педагогічної діяльності, запорукою байдужості, 

безвідповідальності, рутинності, непрофесійної поведінки 

вчителя. Розвиток педагогічної спрямованості у загальній 

структурі властивостей, ставлень і дій учителя як суб’єкта 

педагогічної діяльності, на думку автора, являє собою синтез 

різноманітних здатностей, якостей розуму, почуттів і волі [11]. 

Б.Ф.Ломов підкреслює, що професійно-педагогічна 

спрямованість належить до системоутворювальних властивостей 

особистості педагога, яка “... зумовлює цілі, в ім’я яких діє особа, 

її мотиви і потреби, її здібності, її суб’єктивні відношення до 

різних сторін дійсності” [12, С.311].  

Істотну теоретичну цінність становлять уявлення про 

педагогічну спрямованість як про складну інтегративну 

якість, що об’єднує різні рівні аналізу. Ю.М.Кулюткін і 

Г.С.Сухобська вважають, що зміст педагогічної 

спрямованості включає як певне емоційне відношення до 

педагогічної професії, схильність займатися нею, 

усвідомлення можливості найбільш повного прояву себе в 

ній, так і розвиток професійно значущих якостей, 

спроможність тонко відчувати і розуміти світ дитини, 

встановлювати емоційний контакт, а також особливі види 
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розуму, характеру, інтелектуальної діяльності, обумовлені 

специфікою педагогічних задач, “педагогічною логікою” їх 

вирішення [13]. Л.М.Мітіна розглядає педагогічну спрямованість 

у вузькому і широкому значенні – як професійно значущу якість, 

що зумовлює індивідуальну і типову своєрідність особистості 

вчителя, та як систему емоційно-ціннісних відношень, що 

формує ієрархічну структуру домінуючих мотивів особистості 

вчителя, які утверджуються в педагогічній діяльності та 

спілкуванні [14, С.41].  

Зміст педагогічної спрямованості характеризується 

також її видами, що дає змогу виявити якісну типологію 

цього утворення та може диференціюватися за різними 

параметрами. З позицій структурно-функціонального підходу 

вчені прагнуть визначити номенклатуру видів педагогічної 

спрямованості як певну їх лінійну сукупність, виокремлюючи 

громадську, пізнавальну, самоосвітню спрямованість 

(А.К.Маркова); ідейно-політичну, суспільну, пізнавальну, 

професійну спрямованість (В.О.Сластьонін); комунікативну, 

організаторську, предметну, інтелектуальну спрямованість 

(Є.І.Рогов).  

Більш змістовно насиченими постають типології 

педагогічної спрямованості, визначені залежно від ієрархічної 

структури професійної мотивації педагога, що і зумовлює як 

послідовність вступу в дію того або іншого спонукання 

педагога, так і їхню підпорядкованість за значущістю. 

Відповідно Н.В.Кузьміна виділяє види педагогічної 

спрямованості залежно від вибору стратегії педагогічної 

діяльності і сформованих професійних цінностей, норм, 

правил – істинну, формальну і хибну. Істинна педагогічна 

спрямованість полягає у стійкій мотивації на формування 

особистості учня засобами навчального предмета, орієнтації 

на переконструювання предмета залежно від потреб учня у 
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знаннях, носієм яких є педагог. Формальна педагогічна 

спрямованість пов’язана із потребами дотримання норм, 

правил педагогічної діяльності, зафіксованих у навчальних 

планах, програмах, підручниках, інструкціях. При її 

домінуванні вчитель недостатньо зважає на потреби і 

можливості учнів, а за зовнішнім благополуччям ховається 

формально-бюрократичний підхід, що паралізує творчі 

елементи педагогічної праці. Хибною автор вважає 

спрямованість педагога на самого себе, свій стан, 

самопочуття, кар’єру. Хоча серед таких педагогів 

зустрічається і багато цікавих, емоційно виразних, 

ерудованих, які, на перший погляд, мають усі можливості для 

успішної роботи, проте нерідко проявляють низьку 

продуктивність діяльності [4, С.16-17].  

Л.М.Мітіна представляє ієрархічну структуру 

педагогічної спрямованості вчителя відповідно до 

домінуючих мотивів, розрізняючи спрямованість на дитину 

(та інших людей), пов’язану із турботою, інтересом, любов’ю, 

сприянням розвитку її особистості і максимальною 

самоактуалізацією її індивідуальності; спрямованість на себе, 

пов’язану із потребою в самовдосконаленні і самореалізації у 

сфері педагогічної праці; спрямованість на предметну 

сторону професії вчителя (зміст навчального предмету). На 

думку автора, динаміка педагогічної спрямованості 

визначається перебудовою мотиваційної структури 

особистості вчителя з предметної спрямованості на 

гуманістичну [14, С.41-42].  

Будучи складною глибинною характеристикою 

прагнень і ціннісних орієнтацій, професійна спрямованість 

педагога може бути представлена і більш розгалуженою 

ієрархічною структурою мотиваційних утворень, як-от: 

орієнтації на широкі соціальні мотиви і суспільну користь 
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педагогічної професії; орієнтацію на спілкування з іншими 

людьми, дітьми, турботу про їхнє благо та інтереси; 

орієнтацію на професійні досягнення, самореалізацію в 

педагогічній професії, здобуття авторитету та визнання як 

суб’єкта педагогічної діяльності; орієнтацію на пізнання, 

інтелектуальну працю тощо.  

Як бачимо, педагогічна спрямованість як сукупність 

домінуючих професійних мотивів, потреб, установок, 

ціннісних орієнтацій, уподобань учителя-вихователя не лише 

детермінує вибір людиною педагогічної професії, а й 

виступає джерелом набуття професійної компетентності, 

умовою подальшого професійного розвитку. Крім стимульно-

орієнтаційної функції, педагогічна спрямованість набуває 

також ключового значення для вироблення у педагога-

професіонала мотиваційних утворень більш високого рівня – 

усвідомленої і стійкої системи ставлень до своєї роботи, явищ 

педагогічної дійсності, цілей, засобів, змісту педагогічної 

діяльності, а також до себе як суб’єкта педагогічної 

діяльності, що зумовлює становлення особистої педагогічної 

концепції вчителя-вихователя, його професійного кредо, 

відображаючи внутрішньо прийняті принципові ідеї, підходи 

до побудови і здійснення педагогічного процесу. Вектор 

розвитку педагогічної спрямованості, перебудова її 

ієрархічної структури полягає у синтезі двох провідних її 

характеристик – дієвої орієнтації на розвиток особистості 

учня і прагнення до самореалізації, зростання самого вчителя 

у сфері педагогічної життєдіяльності, що, на думку 

І.А.Колесникової, визначає смисл та основний зміст 

педагогічної праці як “творення Людини, Людських Якостей 

у собі та інших” [15, С.93-94].  

Отже, як було показано, педагогічна спрямованість 

характеризується стійкою ієрархізованою сукупністю 
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домінуючих гуманістично-професійних мотивів педагога, 

збалансованих у системі його ціннісних орієнтацій та 

вироблених особистісних смислів, а її достатня 

сформованість й розвиненість виступає необхідною 

передумовою професіоналізму педагогічної праці [16, С.171].    

Висновки.  Таким чином, аналіз сутності та змістового 

наповнення педагогічної спрямованості особистості 

працівників освітньо-виховної сфери засвідчує мотиваційно-

ціннісну природу цієї фундаментальної професійної 

властивості, що забезпечує  функціонування спонукальних, 

стимулювальних, орієнтаційних психологічних механізмів 

педагогічної діяльності, визначає міру її продуктивності і, 

відповідно, становить мотиваційно-ціннісний вимір 

професіоналізму  освітянських кадрів.  
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§2.5 МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ КОГЕЗІЇ І 

КОГЕРЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ 

ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ ФІЛІПА АРДА (Карп М.А., 

Національний університет “Львівська політехніка”) 

 

Вступ. На підставі вивчення загальнонаукової і фахової 

літератури методологічною основою роботи визначено    

функційну парадигму лінгвістики, що передбачає аналіз чин-

ників, які визначають породження та сприйняття мовного 

матеріалу, його роль у комунікативній та соціальній ситуації, 

його місце в культурі. Головним для дослідження текстів 

англійської мультимодальної літературної казки є семіотико-

наративний підхід. Причина популярності семіотики та 

наративних студій полягає у проникненні в структурно-

функційні процеси текстотворення та можливості визначити 

ефективність матеріалу, передбачити характер формованого 

твором впливу і виявити роль окремих його складників. 

Виклад основного матеріалу. Методика добору 

матеріалу. Одиницею аналізу постає контекстуалізований 

фрагмент тексту з локалізованим у ньому мультимодальним 

засобом когезії чи когерентності. Одиницею аналізу для вер-

бального складника є діапазон від лексеми до фрагмента 

тексту (для засобів когезії – від (графеми, морфеми), лексеми 

до синтаксеми; для засобів когерентності – від надфразової 

єдності до фрагмента тексту АМЛК), а для невербального 

складника (ІС і ПС/ГС) – від нижчого іконічного знака до 

вищого (засоби параграфеміки → ілюстрації). Для укладення 

вибірки використовувалися тексти АМЛК Філіпа Арда,       

розміщені у друкованих англійськомовних художніх 

виданнях. 

Формування досліджуваного корпусу відбувалося 

шляхом суцільної вибірки із зазначених сфер, які відповідали 
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критеріям текстотипу “текст англійської мультимодальної     

літературної казки”, а саме фрагменти з англійськомовної ху-

дожньої літератури початку XXI ст., що мають 

мультимодальний характер. 

Загальна кількість матеріалу дослідження становить 

3536 сторінок. Досліджуваний корпус у кількості 1572 

контекстуальних фрагментів було узагальнено за допомогою 

індуктивного методу, що дозволило аналізувати їх у термінах 

мультимодальності засобів когезії і когерентності та 

охарактеризувати їх за наявністю спільних (універсальних) і 

відмінних (специфічних) особливостей. Залежно від цього 

вибудовувалася й загальна методика аналізу дібраного мате-

ріалу, яка передбачає опис тексту АМЛК на семіотико-нара-

тивному рівні з відповідним застосуванням методів, прийомів 

і процедур цієї сфери. 

Методика семіотико-наративного аналізу англійських 

мультимодальних літературних казок, застосована в межах 

цього дослідження, пов’язана з декількома етапами, кожен з 

яких характеризується використанням прийомів і процедур, 

спрямованих на з’ясування характеристик та властивостей 

текстотипу “текст англійської мультимодальної літературної 

казки”. У межах семіотико-наративного аналізу студії засобів 

когезії та когерентності тексту АМЛК Філіпа Арда передба-

чають чотирьохетапний аналіз. 

На першому етапі із застосуванням загальнонаукових 

методів індукції та дедукції, емпірико-теоретичних методів 

аналізу й синтезу проаналізовано та узагальнено теоретичні 

передумови вивчення текстотвірних категорій когезії і ко-

герентності в сучасних мовознавчих студіях та екстрапольовано 

їх на текст АМЛК, що відповідає об’єкту нашого дослідження. 

Теоретико-методологічною основою дослідження послужили 
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фундаментальні праці таких, зокрема, вітчизняних і зарубіжних 

дослідників [1; 2; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 ]. 

На другому етапі методом суцільної вибірки здійснено 

відбір контекстуальних фрагментів тексту АМЛК Філіпа 

Арда, в яких виокремлено засоби когезії і когерентності, які 

відповідають предмету нашого дослідження. Здійснено         

типологічне осмислення корпусу дібраного матеріалу та 

виокремлено в його межах засоби когезії і когерентності 

всередині текстотипу “текст англійської мультимодальної     

літературної казки”, кожен з яких має специфічні ознаки, що 

вирізняють його серед інших. Інтеракцію між ВС та НС 

розглянуто за ознакою наявності іконічних та 

параграфемних/графічних вкраплень у вербальний складник: 

мікровкраплень, мезовкраплень, макровкраплень у межах 

синтаксичної одиниці, надфразової єдності та фрагмента 

тексту АМЛК згідно до реалізації текстотвірного потенціалу 

когезії і когерентності на різних рівнях структури тексту [16].  

Було застосовано кількісний метод для отримання кван-

тативних показників щодо використання мультимодальних 

засобів когезії і когерентності в тексті АМЛК Філіпа Арда. 

Для визначення достатності обсягу вибірки для надійності 

дослідження послуговуємося формулою похибки вибірки. 

Заведено вважати, що ця величина не повинна перевищувати 

33% [5, с. 56–57] за умови довірливої ймовірності 95% 

(значущість Р = 0,05). Відносна похибка вибірки вирахову-

ється за формулою: 

    Zp 

δ =  −−−−− , 

    √ N ∙ p 

де Zp – константа, яка для 5% рівня значущості 

дорівнює 1,96; N – обсяг вибірки (в абсолютних величинах);    

р – відносна частотність вживань одиниць аналізу. 
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Загальний корпус отриманих контекстуальних 

мультимодальних фрагментів становить 1572, з яких 882 – 

одиниці мультимодальних засобів когезії, відповідно, 690 – 

одиниці мультимодальних засобів когерентності. 

Частота вживання одиниць мультимодальних засобів 

когезії становить 882/1572, тобто 0,56. Відносна похибка для 

одиниць засобів когезії дорівнює: 

1,96 

                     δ = −−−−−−−− = 0, 066 = 6,6% 

√ 1572 ∙ 0,56 

Частота вживання одиниць мультимодальних засобів 

когерентності становить 690/1572, тобто 0,43. Відносна 

похибка для одиниць засобів когерентності дорівнює: 

1,96 

         δ = −−−−−−−− = 0, 075 = 7,5 % 

√ 1572 ∙ 0,43 

Ці величини є меншими за допустимі 33%. Отже, маємо 

підстави твердити, що отримана кількість прикладів одиниць 

мультимодальних засобів когезії та когерентності є 

достатньою для обґрунтування висновків. Відповідно, вели-

чини відносної похибки вибірки у текстах АМЛК Філіпа Арда 

свідчать про достатню кількість прикладів для отримання 

статистично релевантних даних про досліджувані 

лінгвістичні питання. 

На третьому і четвертому етапах комплексний 

семіотико-наративний аналіз контекстуальних фрагментів 

передбачав дослідження рівнів знакових систем (синтактика, 

семантика, прагматика); рівні структурних відносин знаків 

(синтагматичний, парадигматичний) із застосування пое-

тико-інтерпретаційного аналізу – для тлумачення змісту 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
106 

тексту АМЛК Філіпа Арда на основі розкриття системно-

семантичних відношень одиниць мультимодальних засобів 

когезії і когерентності та зі залученням GeM model [9] для 

аналізу багаторівневої структури тексту англійської 

мультимодальної літературної казки.  

На третьому етапі було застосовано структурно-семіо-

тичний аналіз, який дозволив дослідити структуру худож-

нього прозового тексту як мультимодального утворення, 

сформованого на основі зв’язку вербального і невербального 

(ІС, ПС/ГС) складників; синтагматичний аналіз – для      

визначення структурних зв’язків між мультимодальними 

засобами когезії і когерентності в тексті англійської 

мультимодальної літературної казки. 

На четвертому етапі використано  наративний аналіз, 

який уможливив аналіз структурних ознак мультимодального 

художнього прозового тексту і внутрішніх механізмів 

дієвості сучасних англійських літературних казок;           

структурний аналіз – для дослідження тексту АМЛК як 

цілісної функціональної системи, мультимодальні засоби 

когезії та когерентності якої співвіднесені зв’язками;       

функційний аналіз – для встановлення наративних, 

комунікативних та прагматичних функцій засобів когезії і 

когерентності в текстах АМЛК Філіпа Арда; 

парадигматичний аналіз – для вивчення текстів АМЛК 

адресанта Філіпа Арда, спрямованих на дитячу та дорослу 

вікову аудиторію; прагматичний аналіз – для встановлення 

інтеракції між адресантом та адресатом через знак, тобто 

текст англійської мультимодальної літературної казки. 

Методика аналізу матеріалу. Розглянемо фрагмент тексту 

англійської мультимодальної літературної казки Філіпа Арда 
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“High in the Clouds”  [7, p. 84–85) за ознакою макровкраплення, в 

єдності вказаних етапів семіотико-наративного аналізу в межах 

функційної парадигми та супутніх методів дослідження, 

акцентуючи увагу на GeM model (жанрово-мультимодальній 

моделі). Завдання GeM model полягає в забезпеченні адресата 

інформацією про кореляцію між ВС і НС (ІС, ПС) шляхом 

аналізу МХПТ на п’яти рівнях структури [9, p. 140–155] для 

визначення мультимодального потенціалу тексту АМЛК. 

 
 

Структура змісту (content structure) – це ієрархічна 

репрезентація інформації в тексті шляхом сегментування 

(членування) тексту АМЛК, яке полягає у “розбитті тексту на 

його можливі частини, …теми…, межі яких визначаються 

субтематичним змістом, інформаційними характеристиками і 

відповідним мовним оформленням” [4, с. 38]. Сегментування 
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відбувається на основі таких критеріїв: структурної, 

тематичної та змістової закінченості. Ієрархічна                     

репрезентація змісту вказує на зв’язок між складниками   

фрагмента АМЛК, не виокремлюючи їх (див. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ієрархічна репрезентація змісту фрагмента 

“High in the Clouds” 

 

Вербальне сегментування фрагмента АМЛК “High in the 

Clouds” віддзеркалює міграцію вербальний складник → 

невербальний складник (ВС → НС): види транспорту, які 

описані засобами ВС, візуалізуються засобами НС, а саме 

графему A на вітрилах та лексему Sugartail на борту 
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“шлюпки” виокремлено супраграфемним засобом ПС; 

тварини, перелічені у вербальному фрагменті АМЛК 

(bunnies, elephant, fox, creatures), зображені на 

макроілюстрації; візуалізовані протагоністи (Froggo, Wirral, 

Wilhamina) у повітряній кулі (balloon) спостерігають за 

звільненими тваринами, що пересуваються на різних засобах 

водного транспорту (row-boat, canoe, cargo ship, vessels). 

Аналіз змістової структури фрагмента АМЛК “High in the 

Clouds” указує на еквівалентність інформації, репрезентованої 

вербально й іконічно. 

Риторична структура (rhetorical structure) передбачає 

зв’язок між сегментами тексту АМЛК, тобто між його 

частинами, що містять тему повідомлення [3, с. 225]. 

Риторична структура виокремлює вербальний складник та 

іконічний складник в фрагменті АМЛК “High in the Clouds” 

(див. рис. 2). Вербальні сегменти забезпечують адресата 

інформацією про тему фрагмента АМЛК: flotilla of boats у 

першому реченні; freed animals у другому реченні; three vessels 

у третьому реченні; smaller vessels у четвертому реченні; the 

balloon у п’ятому реченні. Деякі сегменти фрагмента 

деталізують інформацію: three vessels: rowboat (bunnies), canoe 

(elephant, fox), cargo ship (creatures) у третьому реченні; the     

balloon: Froggo, Wirral, Wilhamina у п’ятому реченні. 

Деталізація інформації, зв’язок між сегментами фрагмента 

АМЛК і послідовність сегментних одиниць в риторичній 

структурі зображено іконічним складником, що свідчить про 

його відповідність вербальному складнику. 
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Рис. 2. Риторична структура фрагмента “High in the Clouds” 
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Структура макету (layout structure) вказує на              

розташування вербального і невербального складників (ІС, 

ПС) у фрагменті АМЛК. Ілюстрація, розміщена у нижній 

частині першої сторінки фрагмента АМЛК, продовжується на 

наступній сторінці. Вербальний складник фрагмента АМЛК 

розміщений у верхній частині першої сторінки та займає 

більшу її частину. Виокремлена графема O супраграфемним 

засобом параграфеміки в лексемі Only сигналізує про початок 

читання фрагмента АМЛК. З огляду на наявність незначної 

кількості вербальних одиниць в ілюстрації фрагмента АМЛК 

(графема A, лексема Sugartail), виокремлених супра-

графемним засобом параграфеміки, стверджуємо, що 

вербальний складник контамінувався в іконічний. Оскільки в 

цьому фрагменті АМЛК “High in the Clouds” ІС превалює над 

ВС, то вважаємо ілюстрацію макровкрапленням. 

Навігаційна структура (navigation structure) – це 

паттерн нумерації сторінок МХПТ. Через наявність 

макровкраплення у вигляді ілюстрації немає елементів 

навігаційної структури у цьому фрагменті АМЛК – нумерації 

сторінок (внизу по центру), характерної для казки “High in the 

Clouds”. 

Лінгвістична структура (linguistic structure) – це 

актуалізація засобів вербального складника у 

мультимодальному художньому прозовому тексті. Розгляне-

мо приклади засобів лінгвальної когезії у фрагменті АМЛК 

“High in the Clouds”. У третьому реченні … an old cargo ship 

with so many different types of creatures it looks like a        

modern-day Noah’s Ark … особову референцію                        

репрезентовано займенником it, який замінює словосполучення 

an old cargo ship. У першій частині четвертого речення 

Smaller vessels are tied to bigger ones номінальну субституцію 

представлено займенником ones, який заміщує іменник 
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vessels. У другій частині четвертого речення those with engines 

will tow those without повтор номінального дейктичного 

еліпсису those двічі вказує на пропуск іменника vessels, про 

гіпотетичну наявність якого здогадуємось з контексту першої 

частини цього ж речення. У першому реченні Only a few days 

have passed but, in that time, a whole flotilla of boats has been 

assembled in the docks of Megatropolis сполучник but вказує на 

наявність адверсативної кон’юнкції. У третьому реченні 

There’s a rawboat full of grubby bunnies, a canoe containing a 

young elephant at the back and a fox at the front, an old cargo 

ship with so many different types of creatures … синтаксичний 

паралелізм вказує на лексичну когезію. 

Розглянемо прогресію з тематичним стрибком як 

різновид внутрішньотекстового зв’язку когерентності у 

фрагменті АМЛК “High in the Clouds”. У цьому фрагменті 

тексту відбувається наскрізне розгортання теми flotilla of 

boats. Тематичні елементи each is, there’s a rowboat, smaller 

vessels знаходяться на початковій позиції трьох прилеглих речень 

фрагмента тексту та співставні з наявною темою. Наявність 

речення Up in the air is the balloon, … looking down on the      

incredible scene beneath them інтерпретуємо як розрив у 

тематичній прогресії, який встановлюється за допомогою 

контексту. 

Висновки. Отож, перевагою застосування GeM model є 

інтегральний аналіз ВС і НС у тексті АМЛК. Вона аналізує 

канали подання інформації, запропоновані адресантом для 

адаптація ВС і НС в гетерогенній структурі тексту англійської 

мультимодальної літературної казки. Мету дослідження 

можна реалізувати, застосувавши зазначені методи і 

підпорядковані їм прийоми і процедури. 

Список умовних скорочень: 

АМЛК – англійська мультимодальна літературна казка 
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МХПТ – мультимодальний художній прозовий текст 

ВС – вербальний складник 

НС – невербальний складник 

ІС – іконічний складник 

ПС – параграфемний складник 

ГС – графічний складник 
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§2.6 КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ 

УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ «EDIES» 

МЕТАВСЕСВІТУ ЗНАНЬ «EBI» (Костенко О.В, Державна 

наукова установа «Інституту інформації, безпеки і права 

Національної академії правових наук України»; Жук М.В., 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 

України; Король О.В., громадська організація «Принципи 

розумних ініціатив») 

 

Вступ. Науково-технічна революція дала поштовх 

розвитку безлічі сучасних технологій та суспільних відносин 

в електронному просторі – метавсесвіті. Фактично на 

сьогодні дано старт науково-технічній революції та 

соціальній революції 5.0, які створюють нові соціальні групи, 

соціальні інститути, електронні екосистеми та метавсесвіт. 

Однією з основ розвитку людства в метавсесвіті була і 

залишається індустрія набуття нових знань та досвіду з 

відкритих публічних та наукових онлайн-сервісів. У 

метавсесвіті на новому рівні застосовуються сучасні 

технології для потужного обміну науковими даними, 

віртуальними технологіями здобуття знань та онлайн-досвіду, 

формування нової мобільної та технологічно більш 

розвиненої української освіти майбутнього. Це можливо 

здійснити на платформі відкритої системи безперервної 

віртуальної освіти в сучасному освітньому просторі 

метавсесвіту знань «EBI» на базі універсальної навчальної 

платформи «EDIES». 

Виклад основного матеріалу. Аналіз ринку 

віртуальної освіти та конкурентні переваги навчального 

заклад.  Стан та динаміка ринку віртуальної освіти. Нині 

ринок міжнародної віртуальної освіти знаходиться на 
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початковій стадії формування та розвитку. Відзначаються 

суттєві передумови збільшення його ємності, а саме: 

постійне зростання бажаючих отримати нові знання та 

професійні навички, другу вищу, спеціальну та додаткову 

освіту серед переважно економічно активного населення та 

осіб «третього віку»; 

сучасні випускники середніх шкіл з дитинства 

користуються цифровими технологіями, що нівелює між 

ними та віртуальним простором (освітою) мовні та технічні 

бар’єри; 

для деяких соціальних груп та населення країн та 

регіонів (працююча молодь, населення «третього віку», а 

також постійно проживаючих віддалено від мегаполісів або 

освітніх центрів, військовослужбовці та інші) – це єдиний 

спосіб отримати якісну вищу та другу вищу освіту, сучасну 

спеціальну та професійну підготовку чи підвищити свою 

кваліфікацію; 

розвиток сучасних освітніх технологій дозволяє 

забезпечувати якісним навчальним продуктом усі верстви 

населення та соціальні групи, наприклад, тимчасових 

переселенців, емігрантів. 

За оцінками експертів у сфері розвитку віртуальної 

освіти, зростання цього ринку (національного та 

міжнародного) у найближчій перспективі щороку 

становитиме 20–25 %. 

Конкурентні переваги навчального закладу на 

внутрішньому та зовнішньому ринку віртуальної освіти 

досягаються за рахунок забезпечення: 

1. Відкритого та вільного доступу до віртуальних 

освітніх програм підготовки сучасних спеціалістів різних 

категорій населення. Впровадження спрощеної системи 

зарахування на програми післядипломної перепідготовки та 
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курси підвищення кваліфікації всіх бажаючих вчитися. 

Необмежена можливість використання сучасних навчально-

методичних матеріалів у зручний для слухача час, незалежно 

від місця проживання або роботи. 

2. Залучення до викладання не лише штатних педагогів 

навчального закладу, а й високопрофесійних спеціалістів та 

практиків різних сфер господарської діяльності. А 

розподілений та віддалений спосіб організації навчального 

процесу поширюється не лише на студентів (слухачів), а й на 

професорсько-викладацький склад навчального закладу. 

3. Підбір професійних викладачів, авторів навчально-

методичних комплексів (програм та курсів) для системи 

віртуальної освіти, орієнтовані на створення сучасних 

інтерактивних електронних навчальних матеріалів та 

розробок. Такого типу розробки становлять не тільки 

навчально-методичний інтерес в організацію сучасного 

освітнього процесу у навчальному закладі, а й комерційний. 

Тобто новостворений інтерактивний електронний продукт 

використовуватиметься не лише у навчальному процесі 

конкретного навчального закладу, а й може бути 

запропонований іншим навчальним закладам або на 

міжнародному освітньому ринку. 

4. Застосування у навчальному процесі діджитал-

технологій, спеціальних інтерактивних електронних 

навчально-методичних розробок та комплексів («віртуальні 

навчальні робочі місця спеціаліста», «віртуальні навчальні 

лабораторії», а також інші інтерактивні навчальні продукти, 

розроблені на основі інноваційних технологій з широким 

застосуванням в освітньому середовищі 3Д – 7Д моделей 

«віртуальної та доповненої реальності»). 

Підвищення конкурентоспроможності навчального 

закладу на світовому ринку забезпечується за рахунок 
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застосування в роботі новітніх інформаційних та 

інноваційних освітніх технологій, незначних витрат на їх 

встановлення та обслуговування інфраструктурних елементів, 

а також оперативності та високої якості надання споживачеві 

освітнього продукту. Система дозволяє забезпечити участь в 

освітніх програмах практично необмеженої кількості 

абітурієнтів, студентів та слухачів із будь-якого куточка 

світу. 

Визначення цільових сегментів ринку віртуальної 

освіти для навчального закладу. 

Для того щоб визначити цільові сегменти зовнішніх 

ринків, на які навчальний заклад спрямовуватиме свої 

зусилля та ресурси, необхідно визначити перспективні 

цільові групи та території. Сегментація зовнішнього ринку 

проведена на основі територіального та цільового підходів, а 

також аналізі сучасних потреб у нових знаннях та навичках 

споживачів віртуального освітнього продукту. 

Сегментація міжнародного ринку на основі 

територіального підходу передбачає визначення 

перспективних для навчального закладу країн та регіонів, 

мешканці яких на даному етапі вже готові до сприйняття 

нового освітнього продукту. До цього сегменту ринку можна 

віднести: 

     Жителів територій країни, що віддалені від 

«центральних місць». Відзначається підвищений попит на 

якісну освіту у більшої частини населення, яке проживає поза 

мегаполісами. Як відомо, у великих мегаполісах розміщено 

рейтингові та сучасні навчальні заклади, навчання в яких для 

населення з віддалених територій є проблематичним. Це 

стосується не тільки країн сусіднього регіону, а й економічно 

розвинених країн Європи. 
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     Мешканців третіх країн. Виділяється велика 

категорія жителів третіх країн, які бажають здобути сучасну 

освіту у навчальних закладах країн ЄС, але з об’єктивних 

причин не можуть навчатися на класичних формах, що 

пропонуються навчальними закладами. 

     Студентів вищих навчальних закладів третіх країн. 

У навчальних закладах третіх країн відзначається збільшення 

чисельності студентів, які бажають паралельно навчатись у 

навчальних закладах країн ЄС. Серед населення цих країн, які 

вже раніше здобули вищу освіту, спостерігається зростання 

попиту на програми післядипломної освіти та підвищення 

кваліфікації спеціалістів. 

Сучасні інформаційні системи та ресурси здатні 

забезпечити широким верствам населення вільний доступ до 

віртуального електронного навчального продукту та 

задовольнити потреби у отриманні сучасних знань. Звідси 

відповідний віртуальний навчальний продукт насамперед 

розробляється для просування на даний територіальний сегмент. 

Підхід, заснований на вже сформованих потребах у 

постійному навчанні та придбанні нових знань певної 

частини населення, дозволяє виявити специфічну цільову 

групу ринку нового освітнього продукту. Безпосередньо 

відзначається висока зацікавленість, а також гостра потреба в 

отриманні нових знань за допомогою опанування сучасних 

освітніх технологій наступних категорій населення: 

 учні випускних класів та випускники середніх шкіл; 

 особи, які постійно зайняті у сфері економічної 
діяльності, але бажають здобути вищу освіту або підвищити 
свою кваліфікацію; 

 фахівці, які працюють у сфері бізнесу та різного 

рівня управління територіями та бажають здобути другу 

вищу чи спеціальну освіту. 
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Підхід, що ґрунтується на обліку потреб в освіті 

фахівців та людей усіх вікових категорій. В рамках кожної 

програми, запропонованої навчальним закладом на зовнішній 

ринок, доцільно визначити цільові групи для ефективного 

просування віртуального освітнього продукту. Цим 

категоріям слухачів запропонувати програми, орієнтовані на 

їх потреби у отриманні нових знань. 

Особливо потрібні програми підвищення кваліфікації 

спеціалістів без відриву від виробництва з отриманням 

відповідного сертифікату. Наприклад, другу бізнес-освіту 

мають бажання отримати фахівці, які працюють у реальному 

секторі економіки, але їх режим роботи не дозволяє 

навчатися за класичними формами. 

Ця ж група фахівців також зацікавлена у постійному 

підвищенні кваліфікації чи перепідготовки. В окремих країнах 

постійне підвищення кваліфікації спеціаліста, особливо сфери 

освіти та управління є обов’язковою умовою для його 

перебування на посаді. Отже, реклама програм підвищення 

кваліфікації, перепідготовки або спеціальної підготовки буде 

доречною у бізнес-середовищі та інших сферах практичної 

діяльності майбутніх студентів та слухачів. 

Сюди можна віднести і віртуальні програми навчання, 

здатні задовольнити потреби освіти людей «третього віку». 

Цільові групи для системи віртуальної безперервної 

освіти навчального закладу. 

На першому етапі становлення та розвитку 

запропонованої Концепції, віртуальна освіта орієнтується на 

такі цільові та соціальні групи суспільства, як: 

 особи, які не мають змоги отримати необхідну освіту 

та нові знання у системі традиційних форм навчання; 

 звільнені та скорочені фахівці, зареєстровані в 

органах служби зайнятості; 
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 особи з обмеженими фізичними можливостями, 

пенсіонери; 

 учасники бойових дій, ветерани військової служби, 

військові пенсіонери, військовослужбовці запасу, пенсіонери 

Міністерства внутрішніх справ України та службовці органів 

державного управління України; 

 особи різного віку, які проживають у віддалених від 

«центральних місць» та малоосвоєних регіонах країни; 

 фахівці, які мають освіту та бажають здобути нові 

знання або здобути другу освіту; 

 особи, які готуються до вступу до вищих навчальних 

закладів; 

 студенти навчальних закладів, які прагнуть здобути 

другу паралельну освіту в іншому ВНЗ; 

 представники регіональних органів влади та 

місцевого самоврядування; 

 менеджери та спеціалісти різного рівня освіти, які 

постійно працюють на підприємствах та в бізнес-середовищі; 

 викладачі різних освітніх закладів та вищих 

навчальних закладів; 

 талановиті студенти, які хочуть пройти освітню 

програму у стислий термін; 

 зацікавлена категорія громадян інших країн, які 

бажають здобути сучасну європейську освіту. 

Відкрита система безперервної віртуальної освіти в 

сучасному освітньому просторі метавсесвіту знань «EBI» 

на базі універсальної навчальної платформи «EDIES». 

Організація відкритої системи безперервної віртуальної 

освіти в сучасному освітньому просторі метавсесвіту знань 

«EBI» на базі універсальної навчальної платформи «EDIES», 

як процес цифрової трансформації та інтернаціоналізації 
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ринку освітніх послуг, формується за допомогою залучення в 

процес широких верств населення різного рівня підготовки та 

можливостей, різних вікових категорій, незалежно від їхнього 

географічного місця перебування та мови спілкування, 

утворюючи передумови вільного та рівного доступу до 

сучасних знань для всіх бажаючих. 

Реалізація Концепції на міжнародному рівні дозволить 

навчальним закладам створити нову або розширити 

потенційну базу майбутніх студентів (слухачів) для 

бакалаврських, магістерських, докторських програм, а також 

курсів спеціальної підготовки та перепідготовки фахівців, 

післядипломної освіти державних службовців, тренінгів, 

інших навчальних та освітніх програм для всіх вікових 

категорій. 

Основними перевагами віртуальної освіти в метавсесвіті 

[1, С.8] є: 

− вільна локація, що дозволяє майбутнім студентам та 

слухачам опановувати нові знання у зручний для них час, 

незалежно від постійного місця перебування; 

− розширення числа учасників освітнього процесу 

навчального закладу за рахунок проникнення на нові 

сегменти ринку та створення умов для активізації комунікації 

між вже сформованими професійними та соціальними 

групами; 

− індивідуалізація процесу освіти у навчальному 

закладі за рахунок розробки спеціальних освітніх програм, 

враховуючи індивідуальні потреби нових знань контингенту 

майбутніх студентів та слухачів. 

Міжнародний практичний досвід створення навчальним 

закладом інформаційно-освітнього простору безперервного 

віртуального навчання на власній універсальній платформі 

(наприклад, у Фінляндії) свідчить про те, що це можливо 
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завдяки впровадженню елементів системи електронної освіти 

(онлайн, дистанційного, комбінованого або «змішаного 

навчання») у класичну форму організації навчального 

процесу. А створення власної університетської мережевої 

структури дозволяє навчальному закладу ввійти зі своїм 

освітнім продуктом у сформовані стійкі сегменти 

віртуального простору – соціальні мережі. Такі мережі 

формують активне середовище постійного перебування, 

спілкування, взаємовідносин та взаємодій значної категорії 

населення, які можуть розглядатися навчальним закладом як 

додатковий перспективний контингент майбутніх студентів 

та слухачів. Зміниться філософія університетської (вищої) 

освіти: інтерактивний електронний освітній продукт 

навчального закладу пропонується майбутнім студентам та 

слухачам на їхньому робочому місці та місці постійного 

перебування, незалежно від географічної віддаленості та 

країни. 

Видозміна класичної форми організації навчального 

процесу за допомогою впровадження елементів 

віртуальної системи навчальної платформи «EDIES» в 

освітньому просторі метавсесвіту знань «EBI». 

Віртуальне освітнє середовище є важливим та 

необхідним компонентом сучасної системи організації 

освітнього процесу навчального закладу. Це багатопрофільна 

система, яка включає цифрові та аналогові технології 

навчання, освітні ресурси та засоби електронної комунікації. 

Техногенне освітнє середовище навчального закладу формує 

безліч комунікаційних, інформаційних об’єктів та зв’язків 

між ними: 

− засоби та технології збору, накопичення, передачі 

(транслювання), обробки та розповсюдження знань, засоби 

відтворення аудіовізуальних навчальних матеріалів; 
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− організаційні, технічні та юридичні структури, що 

підтримують інформаційні процеси в освітньому середовищі. 

Віртуальне освітнє середовище один із пріоритетних 

напрямів реалізації системи безперервної освіти. Наведені 

нижче визначення елементів системи дозволять 

сформулювати оптимальний віртуальний освітній простір 

навчального закладу в освітньому просторі метавсесвіту 

знань «EBI». 

Віртуальний освітній простір (електронний 

корпоративний університет, корпоративний навчальний 

портал, електронний маркет знань) – це сучасна універсальна 

форма навчання, що базується на використанні широкого 

спектру традиційних і нових інформаційно-телекомунікаційних 

технологій об’єднаних в освітньому просторі метавсесвіту 

знань «EBI» на базі універсальної платформи «EDIES». 

Навчальний заклад, через систему в освітньому просторі 

метавсесвіту знань «EBI», пропонує на зовнішній освітній 

ринок широкий спектр нових програм та навчальних 

дисциплін, які відповідають міжнародним та національним 

стандартам та потребам ринку праці цифрової економіки. 

Традиційний навчальний процес доповнюється 

інноваційними освітніми технологіями із застосуванням 

освітнього продукту, що розробляється на основі «технологій 

віртуальної та доповненої реальності», створення постійно 

діючої системи діалогового обміну студента (слухача) з 

викладачем та інше. При цьому сам процес навчання не 

залежить від місця розташування «викладача – того, хто 

навчається» у просторі та в часі. 

Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу 

являє собою системно організовану сукупність засобів 

передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, 

апаратно-програмного та організаційно-методичного 
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забезпечення, інноваційних освітніх технологій «віртуальної та 

доповненої реальності» та інших віртуальних методів та засобів 

навчання, орієнтованих освітніх потреб користувачів. 

Мобільне навчання – це можливість отримувати 

навчальні матеріали на персональні пристрої – КПК, 

смартфони, мобільні телефони та інші сучасні мобільні 

технічні пристрої. Спеціальні програми для мобільних 

пристроїв із посиланнями на освітні сайти роблять доступним 

будь-який освітній матеріал та навчально-методичний 

комплекс освітнього закладу. 

Е-навчання (e-Learning) означає широкий спектр 

додатків та процесів, покликаних надати навчальний матеріал 

студентам/слухачам[2, С.92]. 

Змішане навчання (blendet learning). Освітня 

методологія, що передбачає поєднання у різних формах 

класичного (денного/заочного) та електронного навчання. 

МООС (Massive Open Online Courses) - відкриті 

Інтернет-класи для великої кількості учасників, як аналог 

аудиторії чи конференцій [3]. 

Власна освітня платформа навчального закладу є 

складовою універсальної навчальної платформи «EDIES» в 

освітньому просторі метавсесвіту знань «EBI», та дозволяє 

використовувати єдине електронне освітнє середовище для 

формування освітнього простору конкретного навчального 

закладу на міжнародному рівні. Це зручна та багатопрофільна 

полімовна освітня платформа, заснована на інноваційних 

технологіях електронного навчання та системи захисту 

інформаційного простору, що надає можливість зібрати всіх 

учасників освітнього процесу в одному місці, та забезпечити 

безпеку розміщення та зберігання якісного освітнього 

контенту, створеного навчальним закладом. 
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Підсистеми та елементи системи «віртуальної 

безперервної освіти» платформи «EDIES», а також елементи 

інфраструктури інформаційно-освітнього середовища 

навчального закладу в освітньому просторі метавсесвіту 

знань «EBI», разом з іншими складовими (наприклад, 

електронна бібліотека) тією чи іншою мірою впроваджені та 

функціонують у навчальному закладі, а також мають певний 

рівень розвитку, як такі, що об’єднуються у єдину систему. 

При цьому необхідно окремі підсистеми та елементи 

переформатувати, модернізувати та адаптувати для створення 

умов ефективного функціонування нової системи організації 

навчального процесу. Впровадження інноваційних освітніх 

технологій зумовить структурну зміну форм організації 

навчального процесу, а пропонований навчальним закладом 

освітній продукт буде відповідати сучасному рівню розвитку 

науково-технічного прогресу, діджиталізації бізнесу та 

задоволення попиту на фахівців цифрової економіки, що 

розвивається. 

Наведені основні базові структурні елементи платформи 

«EDIES» в освітньому просторі метавсесвіту знань «EBI» 

впроваджуватимуться у практику роботи навчального закладу 

на різних етапах реалізації проекту. 

Відмінною рисою проекту буде візуалізація навчального 

продукту з ефектом присутності та активної участі в процесі 

отримання нового знання. Наповнення кожної дисципліни та 

предмета, навчальної програми (курсу, тренінгу) 

інтерактивним навчальним матеріалом: інтерактивним 

електронним підручником та практикумом; віртуальним 

навчальним робочим місцем майбутнього спеціаліста; 

тренажером-симулятором 3Д-7Д – формату; віртуальними 

навчальними аудиторіями, кабінетами, класами та 

лабораторіями, іншими електронними навчальними 
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продуктами. Необхідні організаційні ресурси та можливості, 

IT-фахівці, а також досвід створення таких навчально-

методичних комплексів в Україні є. 

Забезпечення сталого розвитку навчального закладу 

на основі впровадження платформи «EDIES» в 

освітньому просторі метавсесвіту знань «EBI». 

Стійкий розвиток навчального закладу в умовах 

зростання конкуренції на внутрішньому та зовнішньому 

освітньому ринку забезпечується визначенням чітких цілей, 

завдань та пріоритетів діяльності з урахуванням постійно 

мінливої кон’юнктури та потреб населення у нових знаннях. 

Виходячи з цього, метою реалізації Концепції в 

сучасних умовах є: 

o в умовах діджитал-трансформацій суспільства 

передбачається розробка та надання всім бажаючим 

навчатися на різноманітних навчальних програмах з 

необмеженими можливостями та рівним доступом до 

освітнього продукту споживачів у будь-яких районах країни 

та за її кордонами; 

o підвищення якості запропонованого навчального 

продукту за рахунок активного використання наукового та 

освітнього потенціалу провідних університетів, академій, 

інститутів, галузевих центрів підготовки та перепідготовки 

кадрів, інститутів підвищення кваліфікації, інших освітніх 

установ; 

o створення сприятливих умов та розширення 

можливості здобуття як базової, так і додаткової освіти для 

всіх категорій економічно активного населення паралельно з 

основною діяльністю; 

o інтеграція елементів віртуальної діджитал-освіти з 

денною, заочною та іншими формами організації навчального 

процесу, удосконалюючи та розвиваючи їх; 
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o створення умов для безперервної/довічної освіти для 

всіх бажаючих отримати нові знання. 

   Першочерговими практичними завданнями навчального 

закладу є: 

o створення сучасного інтерактивного електронного 

навчального продукту для задоволення зростаючих потреб 

населення у придбанні нових знань та надання якісних 

освітніх послуг усім бажаючим навчатися; 

o розробка нових програм та діджитал-курсів навчання 

фахівців та їх перепідготовки з метою задоволення потреб 

сучасного ринку праці; 

o створення інтерактивних електронних програм 

навчання для різних категорій населення та різного рівня 

його освіти; 

o створення та розвиток системи єдиного освітнього 

простору в країні або групі країн, що дозволить усім 

бажаючим навчатися здобути нострифіковану освіту у будь-

якій її точці. 

Пріоритетами діяльності навчального закладу є: 

o Задоволення попиту на освітні послуги у 

функціонуючій системі середньої, спеціальної, вищої, 

післядипломної освіти з навчальних дисциплін та предметів, 

не забезпечених традиційними (класичними) системами 

навчання. 

o Розвиток сучасної інфраструктури єдиної системи 

віртуальної освіти, що надає можливість здобуття освіти всім 

охочим навчатися за місцем проживання та роботи 

спеціалістів та різних категорій населення. 

o Створення умов для переходу, за бажанням учня, з 

однієї освітньої програми на іншу, з одного навчального 

закладу до іншого, одночасного навчання у різних 

навчальних закладах, у тому числі закордонних. 
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o Розвиток ефективного механізму імпорту навчальних 

закладів з метою забезпечення його сталого розвитку. 

Єдина система віртуальної освіти навчальних 

закладів. 

Міжнародний досвід створення системи віртуальної 

безперервної освіти у навчальному закладі, як складової 

сучасної платформи «EDIES» в освітньому просторі 

метавсесвіту знань «EBI», свідчить про необхідність 

створення умов для її ефективного функціонування. Слід 

зазначити, що створення такої платформи організації 

навчального процесу потребує комплексного підходу та 

виявиться ефективною для тих організацій, де: 

 вже існують окремі елементи та системи безперервного 

масового процесу навчання, достатньо акредитованих курсів, 

студентів та слухачів, підготовлених викладачів; 

 навчання завжди фінансується або державою/фірмою, 

або самими учнями; 

 власних (інвестиційних) фінансових ресурсів або 

ресурсів, що надійшли від студентів як оплату за навчання, 

достатньо для забезпечення «беззбитковості» організації 

процесу віртуального навчання; 

 є технічні ресурси, створена відповідна 

інфраструктура запровадження платформи «EDIES», зокрема 

Інтернет із певною потужністю; 

 існують можливості підтримки інфраструктури          

он-лайн, дистанційного, «змішаного навчання» і всієї 

платформи «EDIES» в освітньому просторі метавсесвіту 

знань «EBI», підготовки педагогічних і технічних кадрів; 

 створюються можливості адаптації класичної форми 

організації навчального процесу до впровадження сучасних 

інноваційних технологій навчання; 
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 створено систему постачальників контенту 

(розробники та автори інтерактивних електронних 

підручників та практикумів, курсів, тренінгів та дисциплін, 

викладачі для роботи зі студентами в мережі та інше); 

 створено систему модифікаторів контенту (дизайнери, 

адміністратори, менеджери); 

 підготовлені провідники контенту (методисти, 

викладачі, тьютори); 

 створено ефективну систему формування груп 

організованих споживачів контенту (слухачі, студенти, учні, 

класи). 

Більшістю із перелічених вище елементів та положень 

володіють сучасні навчальні заклади вищої освіти. Отже, 

насамперед необхідно об’єднати зусилля всіх структурних 

підрозділів над створенням таких умов для реалізації 

Концепції. 

Практика організації системи віртуальної освіти свідчить, 

що така система буде ефективною за умови об’єднання своїх 

зусиль кількох навчальних закладів з різних країн. 

Пропонується розглянути варіант співпраці з цього питання 

з навчальними закладами України. Для реалізації Концепції всі 

необхідні організаційні та інтелектуальні ресурси в Україні є. 

Також центральне розташування країни на Євразійському 

континенті може розглядатися як оптимальний майданчик для 

створення сучасної віртуальної освітньої платформи та 

ефективного просування інтерактивного електронного 

навчального продукту на континенті. У цьому випадку для 

просування проекту та створення нового електронного 

навчального продукту доцільно створити. 

Міжвузівський віртуальний освітній центр (офіс). 

Залучення навчальних закладів інших країн для реалізації 
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проекту дозволить розширити спектр віртуальних освітніх 

послуг, що надаються, і розширити ринок навчального 

закладу. 

Активна участь навчальних закладів з різних країн у 

проекті дозволить розширити їх загальний віртуальний 

освітній простір. В основу запропонованої моделі ЕСВО 

покладено дискретно-модульний принцип побудови 

навчальних дисциплін, які викладаються в рамках вже 

ліцензованих освітніх програм навчальних закладів. А нові 

програми, курси, тренінги різного рівня будуть адаптовані до 

вимог обраної освітньої платформи та уніфікованого 

програмного забезпечення. Зміст електронних навчальних 

матеріалів визначається їх зобов’язаннями щодо формування 

компетентностей, що відповідають професійним завданням та 

видам професійної діяльності майбутніх спеціалістів. 

Співпраця навчальних закладів щодо створення ЄСВО 

дозволить більш ефективно використати матеріально-

технічні, навчально-методичні та інформаційні ресурси, а 

також інтелектуальний потенціал професорсько-

викладацького складу. Ліцензовані освітні програми 

(бакалаврські / магістерські / докторантури) навчальних 

закладів можуть бути використані для організації 

навчального процесу на віртуальній платформі. Крім цього, 

доцільно навчальним закладам створити спільні (дабл-де-грі) 

програми підготовки сучасних спеціалістів з різних 

напрямків. 

Зарахування слухачів та студентів на віртуальні освітні 

(бакалаврські / магістерські / докторантури) та підготовчі 

програми навчальним закладом здійснюється за його 

внутрішніми правилами. Після успішного завершення 

навчання за відповідною програмою слухач або студент 

отримує сертифікат/диплом цього навчального закладу. 
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Використовуючи потенціал навчальних закладів, ці ж 

структури розробляють нові, затребувані ринком програми 

перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціальні курси та 

тренінги з подальшим їх просуванням у віртуальному 

освітньому просторі. Також діючі програми, з якими вже 

працюють навчальні заклади на освітньому ринку, 

адаптуються структурами ЄСВО до нових вимог віртуальної 

платформи, а існуючі навчально-методичні матеріали 

наповнюються інтерактивною складовою та освітніми 

елементами навчальної «віртуальної реальності». Навчальним 

закладам доцільно модернізувати класичну (традиційну) 

модель організації навчального процесу, наповнивши її 

підсистемою віртуального навчання. 

Організаційні етапи практичної реалізації Концепції. 

Основне завдання, яке необхідно вирішити в рамках 

Концепції, – це переміщення значної частини освітньої 

діяльності навчального закладу до віртуального простору. 

Для цього потрібна інтеграція педагогічних, навчально-

методичних, програмно-технічних, інформаційних та інших 

ресурсів, що знаходяться у розпорядженні навчального 

закладу. 

Позитивний ефект від запровадження віртуальної 

безперервної освіти у навчальному закладі, як складової 

платформи «EDIES» в освітньому просторі метавсесвіту 

знань «EBI» простежується вже на першому етапі реалізації. 

Тому, організаційні заходи мають бути націлені на одночасне 

та комплексне вирішення кількох взаємопов’язаних завдань, а 

саме: 

А). Створення сучасної інфраструктури системи 

віртуальної безперервної освіти навчального закладу в 

єдиному освітньому просторі метавсесвіту знань «EBI» на 

базі універсальної платформи «EDIES». 
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Як свідчить практика, сучасна система віртуальної 

освіти ефективно розвивається на базі спеціально створеної 

модульної он-лайн-платформи, яка враховує специфіку та 

напрямки діяльності навчального закладу. Навчальному 

закладу доцільно створити власну платформу для віртуальної 

освіти (онлайн, дистанційної, комбінованої), що аналогічно 

вже функціонує (наприклад, Moodle). Власна платформа 

дозволяє створювати необхідну кількість освітніх елементів 

та ресурсів, враховуючи специфіку навчального закладу, 

потреби студентів та слухачів із числа виділених сегментів, а 

також країн та територій. 

Крім уже застосовуваних у міжнародній практиці 

стандартних елементів навчання, таких як віртуальні лекції, 

завдання та тести, власна платформа пропонуватиме нові 

навчальні ресурси, які допоможуть урізноманітнити процес 

навчання. Серед них, наприклад, модуль візуальної 

ідентифікації студента або слухача, глосарій, блоги, форуми, 

інтерактивні електронні практикуми, навчальні віртуальні 

робочі місця спеціаліста, навчальні віртуальні лабораторії та 

кабінети, віртуальні симулятори, візуалізовані навчальні 

матеріали та інші елементи «віртуальні». Окремі елементи 

інфраструктури, Інтернет-технології, електронні засоби та 

інструменти, а також мережеві ресурси доцільно 

впроваджувати в систему поетапно, виходячи з рівня їхньої 

готовності до активної експлуатації. Наприклад, створення 

університетської «електронної бібліотеки» можна розпочати 

вже з оцифровування підручників, які формують 

бібліотечний фонд навчального закладу. 

Б). Формування єдиного інформаційно-освітнього 

середовища віртуальної освіти навчального закладу. 

Єдине інформаційно-освітнє середовище віртуальної 

освіти – освітнє середовище навчального закладу 
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створюється шляхом органічного об’єднання всіх елементів 

та необхідних ресурсів віртуальної (віддаленої, комбінованої 

та онлайн) освіти. Функціонування єдиного середовища 

віртуальної освіти передбачає створення універсального 

навчального продукту, який (при незначних змінах та 

доповненнях) використовуватиметься для навчання студентів 

та слухачів за програмами бакалавра та магістра, 

докторантури (PhD), курсової (наприклад, підготовчих курсів 

для вступу до навчального закладу) та спеціальної 

підготовки, підвищення кваліфікації спеціалістів та їх 

перепідготовки. Тобто, в такій системі віртуальної освіти 

курс або окрема дисципліна будуть мати набір мікромодулів 

або блоків (модулів) навчального матеріалу, які можуть бути 

використані в інших курсах. Мета створення єдиного 

віртуального середовища навчального закладу — скорочення 

часу розробки курсів, оскільки створивши один такий 

продукт з дисципліни чи спеціальності, його можна 

використовувати для інших категорій майбутніх студентів 

(слухачів) різних програм та форм навчання. Для ефективної 

організації віртуального навчального процесу такий єдиний 

підхід щодо методики розробки навчально-методичних 

комплексів, навчальних курсів дозволить встановлювати 

створений продукт на будь-яку апаратно-програмну 

платформу. 

В). Віртуалізація класичної системи організації 

навчального процесу та впровадження елементів платформи в 

освітній простір метавсесвіту знань  «EBI». 

Методологічною основою професійно-орієнтованої 

полімовної моделі формування нових компетенцій слухачів є 

ліцензовані бакалаврські та магістерські програми 

конкретного навчального закладу. Ліцензовані програми, що 

діють, основою для розробки нових навчальних програм 
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післядипломної та спеціальної освіти (післядипломна 

перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальна 

професійна підготовка, МВА та МНА-програми та ін.). 

Програми віртуальної освіти для людей «третього віку» 

розробляються також у рамках спеціальностей та дисциплін, 

за якими ведеться підготовка спеціалістів на факультетах та 

кафедрах навчального закладу. Доцільно розробити комплекс 

спеціалізованих та інших, затребуваних на ринку, онлайн та 

дистанційних програм, курсів та тренінгів з їх подальшою 

акредитацією та сертифікацією у відповідних Європейських 

асоціаціях. Слід зазначити, що такі програми мають бути 

орієнтовані як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. Тим 

більше, що у третіх країнах відзначається підвищений попит 

серед фахівців, працюючих у різних сферах господарства, а 

також на сертифікати щодо закінчення спеціальних курсів 

підвищення кваліфікації та перепідготовки в освітніх 

установах країн Європейського Союзу. Форми навчання на 

таких курсах можуть бути як віртуальні, так і очні або 

комбіновані. Для організації слухачів даних програм та курсів  

можна використовувати інформаційно-освітнє середовище 

системи відкритої віртуальної освіти навчального закладу з 

його віддаленими Віртуальними центрами, про яке йшлося 

вище. 

Г) Практичні організаційні заходи. 

o Доцільно створити робочу групу з розробки моделі 

поетапного впровадження у класичну організацію 

навчального процесу окремих методів та засобів віртуального 

навчання та підсистем віртуальної освіти. Також необхідно 

оцінити матеріально-технічні та інтелектуальні ресурси 

навчального закладу, необхідні для реалізації проекту. 

Визначити цільові групи, території та країни, де можлива 

реалізація запропонованих програм та курсів, а також 
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електронний продукт, який навчальний заклад уже готовий 

запропонувати на міжнародний ринок віртуальної освіти. 

o Прийняти рішення щодо варіанта створення 

навчальним закладом власної освітньої онлайн платформи, 

яка дозволить створювати будь-які курси та програми 

відповідно до цілей та професійних інтересів студента чи 

слухача. Можливі два варіанти: перший – використовувати 

одну з великої кількості вже функціонуючих платформ із 

подальшою її модифікацією для вирішення цілей та завдань 

навчального закладу; другий – створити власну платформу, 

яка повністю відповідала б специфіки навчального закладу, 

його цілям і завданням. При цьому, використовувати окремі 

технологічні та технічні рішення, методологічні та методичні 

підходи для організації ефективного навчання, які застосовані 

у вже функціонуючих відкритих он-лайн платформах та 

користуються підвищеним попитом у віртуальному 

середовищі. Звідси буде запропонована мережева модель 

організації віртуального навчання, що враховує 

диференціацію процесу навчання та індивідуальний підхід до 

майбутніх студентів та слухачів. 

o На основі прийнятих вище рішень необхідно 

визначитися щодо розробки архітектури та алгоритму роботи 

мережевої моделі віртуалізації освітнього процесу. 

Відповідно, доцільно вже на цьому етапі визначитися з 

авторським колективом, здатним продукувати сучасний 

віртуальний навчальний продукт, а також з IT-фахівцями – 

розробниками відповідного середовища віртуальної освіти та 

електронної форми організації навчання навчального закладу. 

o Практичні заходи організації мережевої взаємодії та 

взаємовідносини навчального закладу з ВНЗ сусідніх країн щодо 

створення загального інформаційно-освітнього середовища 

віртуального навчання припускають кілька напрямків. 
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Насамперед це створення Віртуальних центрів (офісів) 

підтримки загальної системи віртуального безперервного 

навчання в цих країнах, використовуючи інформаційні та 

навчальні ресурси, електронні засоби та комунікаційні 

системи, сучасні інноваційні освітні технології та інше. 

Організація міжвузівської співпраці дозволить 

навчальному закладу збільшити чисельність студентів за 

рахунок: 

а) безпосередньо здійснювати зарахування на перший 

курс бакалаврату (через підготовчі курси) та магістратури 

(випускників бакалаврських програм ВНЗ-партнерів) 

громадян третіх країн, використовуючи відкритий 

міжвузівський Віртуальний центр (офіс); 

б) підписання міжнародних договорів про співпрацю між 

навчальним закладом та ВНЗ-партнерами третіх країн 

(наприклад, з країнами колишнього Радянського Союзу), 

передбачивши в договорі створення спільних дабл-де-грі 

бакалаврських та магістерських програм з подальшим їх 

затвердженням за правилами, встановленими в кожній країні. 

Запропонувати цим категоріям студентів навчальні програми 

дистанційної, он-лайн та комбінованої (змішаної) організаційних 

форм навчання. 

У цих країнах ВНЗ працюють за ECTS - кредитами 

(кредитно-модульною системою), як і ВНЗ Європи. Загальне 

річне навантаження студента в більшості цих країн 

дорівнюватиме 60 ECTS-кредитів. Для отримання ступеня 

бакалавра потрібно вчитися 4 роки і набрати від 180 до 240 

ECTS - кредитів, а для магістра за 1.5 - 2 роки добрати ті, що 

відсутні до 300 (тобто ще від 60 до 120 ECTS - кредитів). 

Організація процесу віддаленого та он-лайн навчання 

потребує додаткового обговорення, але вже сьогодні можна 

використати досвід університетів США, Великобританії, 
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Німеччини та інших. Наприклад, у Німеччині, студенти з 

третіх країн можуть складати іспити у їхньому посольстві чи 

консульстві. Якщо ж йдеться про усні іспити, то тут можливі 

два варіанти: особисте прибуття студента на екзаменаційну 

сесію (літня та зимова) до навчального закладу або для 

студентів з далекого зарубіжжя і лише за згодою аудиторів 

провести іспит у вигляді відеоконференції. Щодо 

підготовленої дисертаційної роботи докторантом, то 

публічний захист відбувається виключно у навчальному 

закладі. Навчальний процес для географічно віддалених 

студентів організовується у міжвузівському віртуальному 

класі навчальних закладів, що працює 24 години на добу. 

Студенти можуть встановити прямий зв’язок з викладачами 

через форуми, електронну пошту або інші додаткові онлайн-

інструменти. Студенту надається доступ до величезної 

кількості інтерактивних електронних навчальних матеріалів з 

різних предметів. Для перевірки студентів існують онлайн 

тести, іспити, інтерактивні віртуальні практикуми і т.д. 

Міжнародна співпраця з ВНЗ інших країн дозволить 

навчальному закладу взяти спільну участь у реалізації 

рамкової програми Європейського Союзу з розвитку 

наукових досліджень та технологій (Горизонт 2020)[4], а 

також науково-дослідних програм Вишеградської четвірки. 

Наприклад, програма «ЕРАЗМУС+»[5] передбачає 

фінансування навчання мобільності людей, а саме: 

мобільність осіб у галузі освіти, підготовки кадрів та молоді; 

Erasmus Mundus сучасні магістерські ступені; нарощування 

потенціалу в галузі вищої освіти та ін. Конкурс на отримання 

грантів вже відкритий, бюджет грантів, а також тривалість 

проектів залежить від таких факторів, як тип проекту та 

кількість партнерів, що беруть участь. 
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Запропоновані напрямки органічно взаємопов’язані та 

доповнюють один одного, вимагають комплексного рішення, 

що зрештою дозволить учасникам програми значно 

розширити горизонт своєї навчальної та наукової діяльності, 

вийти на міжнародний рівень із затребуваним освітнім 

продуктом (дипломи бакалавра, магістра, доктора, МВА 

(МНА), дипломи та сертифікати курсової підготовки та 

перепідготовки). Також створять додаткові джерела 

гарантованих фінансових вступів до навчальних закладів, на 

їх факультети та кафедри. 

Організаційні та фінансові ресурси, необхідні для 

реалізації Концепції та впровадження у навчальний процес 

сучасних інтерактивних електронних технологій навчання, 

можна акумулювати поступово. Новий електронний освітній 

продукт навчального закладу доцільно пропонувати на 

міжнародному ринку поетапно, у міру його підготовки та 

запровадження навчального процесу. Крім того, вже на 

першому етапі реалізації Концепції навчальний заклад може 

взяти участь у конкурсі на отримання фінансування за 

програмою «Горизонт 2020», відповідним програмам 

Вишеградської четвірки, а також програм, що реалізуються 

приватними інвестиційними фондами у сфері освіти та 

інноваційної діяльності. Звідси, в рамках представленої 

Концепції, навчальному закладу доцільно розробити цільову 

програму організації системи віртуальної безперервної 

освіти, яку можна буде подати на конкурс на отримання 

гранту від міжнародних організацій. 

Практика організації дистанційної та он-лайн освіти в 

інших навчальних закладах країн Європи свідчить, що обсяги 

необхідних фінансових ресурсів для організації навчального 

процесу у віртуальному середовищі за кожною вже 

акредитованою ВНЗ спеціальності становлять близько 30% 
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від витрат, необхідних для відкриття нової спеціальності за 

класичною формою навчання (денна, заочна, комбінована). 

Висновки. Концепція відкритої системи безперервної 

віртуальної освіти на базі універсальної навчальної 

платформи «EDIES» метавсесвіту знань «EBI» це 

перспективна система застосування сучасних освітніх 

технологій в метавсесвіті, яка  дозволить забезпечити якісним 

безперервним навчальним продуктом усі верстви населення 

та соціальні групи, що сприятиме якісному підвищенню 

соціальних та економічних показників держави вцілому.  
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§2.7 РОЛЬ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ У ФОРМУВАННІ 

ВМІННЯ РОБОТИ ІЗ ТЕХНІЧНИМИ ТЕКСТАМИ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗВО (Лисенко Т.П., Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Україна є державою, яка прагне зберігати вектор 

інноваційно-орієнтованого розвитку освіти та поширювати 

практику застосування прогресивних освітніх концепцій. 

Відповідно, країна стоїть на порозі кардинальних 

трансформацій, настання яких залежить лише від готовності 

самої системи освіти до змін, а також прагнення учасників 

навчального процесу до застосування новітніх, більш 

прогресивних технологій навчання, організованих на основі 

цифрових інструментів. Основою актуальних трансформацій 

в освіті є інтенсифікація процесів діджиталізації, зокрема 

глобальна цифровізація навчання як тенденція, яка охопила 

увесь світ. Передумовами змін можна вважати сукупність 

факторів, а саме: 

– по-перше, розробка та впровадження освітянських 

ресурсів і цифрових платформ, що підтримують 

використання інтерактивного та мультимедійного контенту 

для загального доступу закладів освіти та учнів, зокрема 

інструментів автоматизації головних процесів роботи 

навчальних закладів; 

– по-друге, активізація процесів розробки та 

впровадження у практичну освітянську роботу інноваційних 

комп’ютерних, прогресивних мультимедійних та 

комп’ютерно орієнтованих засобів навчання та обладнання, 

що є необхідним в контексті забезпечення безперервного і 

ефективного функціонування цифрового навчального 
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середовища (мультимедійні класи, науково-дослідні STEM-

центри, лабораторії, інклюзивні класи, класи змішаного 

навчання тощо); 

– по-третє, розширення можливостей широкосмугового 

доступу до Інтернету учнів та студентів як в межах 

традиційного навчання (зокрема, організованого у 

навчальних класах та аудиторіях в закладах освіти всіх 

рівнів), так і в межах поширення практик самонавчання та 

саморозвитку; 

– по-четверте, розвиток дистанційної чи змішаної форм 

освіти з використанням когнітивних та мультимедійних 

технологій. 

Відповідно, окреслені фактори можна детермінувати як: 

1) передумови цифрових трансформацій, які 

виконували роль базису та сприяли розвитку практики 

застосування цифрових технологій навчання; 

2) перспективні напрями діджиталізації освіти, які 

в частині деяких аспектів вже реалізовані, проте мають 

перспективи до розвитку і вдосконалення. Цифровізація, як 

ціль, досягається поступово, відповідно до технічних 

можливостей держави, готовності суспільства до змін та 

рівня взаємоузгодженості із реформами, що є перманентними 

в умовах реалізації прагнень держави щодо створення 

високоефективної системи освіти. 

Таким чином, цифровізація освіти є, з одного боку, 

передумовою для глобальних суспільних перетворень, 

зокрема інтенсифікації процесів розвитку і вдосконалення 

організації навчання. Проте, з іншого боку, це глобальний 

феномен, результат цифрових трансформацій, що 

відбуваються у соціумі, наслідок динамічного росту цифрової 

грамотності громадян, а також впровадження цифрових 

технологій у буденність, в тому числі і в процеси навчання, 
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яким відведено значну частку у структурі життєдіяльності 

сучасної особистості. 

Ефективність навчання визначається специфікою 

організації самого процесу. Значну результативність 

відображають технології, побудовані на основі використання 

цифрових інструментів та дистанційних механізмів. Цифрова 

платформа як сучасне віртуальне середовище є саме тією 

базою для організації навчання, яка поєднує і цифрові 

інструменти роботи із матеріалами, інформацією, і принципи 

збереження дистанції між учасниками освітніх процесів на 

основі застосування підходів онлайн комунікації. Відповідно, 

цифрові платформи стають невід’ємною частиною організації 

навчання студентів вітчизняних ЗВО в умовах актуалізації 

процесів діджитал-трансформацій, а також динамічного росту 

ролі інноваційних інструментів забезпечення освіти. 

Одним із актуальних векторів цифрових трансформації 

є поширення практики застосування цифрових платформ як 

віртуальних середовищ, які забезпечують оптимізацію 

навчального процесу, раціоналізують пошук інформаційних 

матеріалів та їх опрацювання, з одного боку, а також 

сприяють формуванню цифрових навичок та вмінь щодо 

роботи майбутніх спеціалістів, зокрема із технічними 

текстами англійською мовою, в умовах цифрового 

суспільства, зростання ролі цифровізації як соціокультурного 

феномену, а також становлення Індустрії 4.0. 

Відповідно, досліджуючи застосування переваг 

цифрової освіти, доцільним є здійснення аналізу процесів 

поширення цифрових платформ не лише в контексті 

інструмента, необхідного для організації навчання, а і 

віртуальної системи, яка стимулює здобувачів знань до 

самонавчання і саморозвитку, спрощує процеси формування 

вмінь роботи в умовах глобальної цифровізації, існування 
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необхідності розвитку цифрових навичок, ключових 

компетенцій та діджитал-грамотності. 

Окремим аспектом в підготовці студентів технічних 

ЗВО є збереження збалансованості між процесами надання 

технічних знань та знань, які необхідні для роботи в цифровому 

суспільстві. Цифрова платформа, як прогресивний віртуальний 

простір, є середовищем, що наповнено актуальною 

інформацією, систематизованою відповідно до потреб чи 

інтересів учасників навчального процесу, а також 

характеризується високим ступенем адаптивності до 

можливостей здобувачів знань. Маючи базові цифрові навички, 

студент може застосувати цифрову платформу задля 

самоорганізації навчального процесу. Концентруючи увагу на 

отриманні технічних знань, зокрема на роботі із технічними 

текстами англійською мовою, студент, першочергово, 

самостійно формує основу для розвитку професіоналізму, 

збагачуючи як власний теоретико-методологічний базис, так і 

розвиваючи практичні навички, необхідні для професійної 

діяльності. Другорядним, проте не менш важливим процесом, 

який відбувається синхронно із вдосконаленням вмінь студента, 

є формування компетенцій щодо опрацювання технічного 

матеріалу, використовуючи прогресивні інформаційно-

комунікаційні (далі – ІКТ) та цифрові інструменти. 

Таким чином, метою наукової роботи є проведення 

оригінального дослідження ролі та практичного значення 

цифрових платформ, що відіграють провідне значення в 

сучасних підходах організації навчання студентів технічних 

ЗВО, а також виступають в якості інструментів забезпечення 

формування і результативного вдосконалення вмінь роботи із 

технічними текстами англійською мовою. В межах 

обумовленої мети важливим є вирішення сукупності 

науково-практичних завдань, а саме: 
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1) дослідити сутність цифрових трансформацій 

сучасності та динаміки цифровізації, яка зумовила 

виникнення нових інструментів організації навчання 

студентів технічних спеціальностей ЗВО в Україні та 

спричинила формування нових вмінь у здобувачів знань; 

2) дослідити роль цифрових платформ в контексті 

їх детермінування з двох позицій, зокрема як прогресивних 

віртуальних середовищ, призначених для спрощення 

організації навчальних процесів студентів в умовах 

обмеження соціальної взаємодії, поширення технологій 

дистанційного навчання, а також глобальної цифровізації 

освіти, а також як просторів, призначених не лише для 

організації навчання, а і для вдосконалення практичних 

навичок та вмінь здобувачів знань, зокрема в частині роботи 

із технічними текстами англійською мовою; 

3) визначити роль мотивації, яка впливає на 

ефективність самонавчання студентів та спонукає до 

вдосконалення вже здобутих вмінь роботи із технічними 

текстами англійською мовою на базі цифрових платформ; 

4) визначити роль цифрової платформи в 

організації навчання впродовж життя, яка стала пріоритетною 

концепцією сучасності та наголошує на важливості 

перманентного вдосконаленням практичних вмінь роботи із 

технічними текстами англійською мовою; 

5) визначити переваги формування вмінь 

студентів роботи із технічними текстам англійською мовою 

саме на базі використання цифрових платформ, а також 

детермінувати існуючі недоліки актуальної практики та 

перспективи застосування цифрових платформ для розвитку 

навичок і досягнення високого рівня професійної 

компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей. 
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Детальний аналіз окресленої в науковій роботі 

проблематики дозволяє зробити висновок, що сучасні 

методики та прийоми формування вмінь роботи із технічними 

текстами англійською мовою у студентів технічних ЗВО 

динамічно вдосконалюються, зокрема завдяки поширенню 

практики навчання, самонавчання і саморозвитку на основі 

цифрових платформ. Окрім того, рівень цифрової грамотності 

та інформаційно-комунікативної компетентності учасників 

навчального процесу поступово зростає та змінюється під 

впливом трансформації освітнього середовища. Враховуючи 

такі тенденції, проблематика, вибрана в якості об’єкту 

дослідження, не лише характеризується динамізацією 

вивчення окремих її аспектів, а і є цікавою в контексті аналізу 

динаміки трансформації підходів формування вмінь і 

практичних навичок у студентів технічних ЗВО під тиском 

росту ролі цифрових платформ. 

Так, основи і перспективність цифрових трансформацій 

в освіті узагальнює у своїх працях такий науковець, як           

В. Биков. Визначено, що цифровізація, як глобальне явище, є 

об’єктивним фактором, який сприяє активізації процесів 

вдосконалення вмінь роботи із текстовими матеріалами на 

основі використання цифрових та інноваційних технологій. 

Окрім того, актуалізація цифрових трансформацій сприяє 

формуванню і розвитку навичок використання студентами 

ЗВО штучного інтелекту у навчальному процесі, а також 

робототехніки, мобільно-орієнтованих методів навчання, 

розширенню практики використання електронних 

інформаційних баз і систем, зокрема цифрових платформ. 

Науковцем визначено, що позитивним в контексті 

формування цифрової компетентності студентів технічних 

ЗВО є становлення розгалужених мереж постачальників 

цифрових та ІКТ-послуг [1, с. 192]. А. Гуржій, Л. Карташова 
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та В. Лапінський аналізують цифровізацію освіти в контексті 

впливу цього глобального феномену на підходи та методи 

організації навчання, самонавчання і саморозвитку студентів 

ЗВО. Науковці стверджують, що проникнення цифрових 

технологій, зокрема розробка та застосування цифрових 

платформ у навчальній практиці, покликані перманентно 

вдосконалювати навички і вміння студентів. Відповідно, саме 

цифрові технології стають потужною продуктивною силою 

суспільства. Науковці зазначають, що «людство вступило в 

новий тип цивілізації – інноваційний. Його характерною 

ознакою є прискорена зміна знань, технологій, 

інформатизація життєдіяльності» [2, с. 10]. Також                   

Л. Карташова разом із Т. Сорочан висвітлюють у своїй 

колективній праці нові погляди щодо організації навчання 

студентів ЗВО в умовах переходу від традиційної системи 

управління навчанням (Learning Management Systems – LMS) 

до сучасної концепції цифрового навчального середовища 

наступного покоління (Next Generation Digital Learning 

Environment – NGDLE). Науковці детермінували, що ця 

концепція являє собою прогресивну екосистему, побудовану 

на основі принципів застосування лише новітніх цифрових 

інструментів (в т. ч. і цифрових платформ) задля досягнення 

безперервності навчання учасників освітнього процесу та 

перманентності вдосконалення їх практичних вмінь роботи із 

різними матеріалами [3, с. 21], які особливо важливі в 

контексті формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців технічних спеціальностей. На основі проведених 

науковцями досліджень було визначено, що всі сучасні ЗВО, 

навіть ті, що займаються підготовкою спеціалістів технічних 

спеціальностей, трансформуються у «динамічний цифровий 

ресурс, який укріплюється взаємозв’язком контенту, систем, 

засобів, включенням штучного інтелекту, цифровими 
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платформами, зокрема доповненої й віртуальної       

реальності» [3, с. 21]. 

Аспектам розвитку практики застосування цифрових 

платформ в якості інструментів для підготовки студентів 

технічних ЗВО, а також середовищ для формування базових 

вмінь роботи із технічними текстами англійською мовою, що 

є одною із першочергових вимог до компетентності 

сучасного технічного працівника, присвячено деякі праці 

таких науковців, як О. Спіріна, К. Колос [4],                             

Б. Тарнопольського, М. Кабанової [5], Т. Близнюк,                  

О. Статівки, Н. Черняк, С. Сторожук [6], З. Осади,                   

О. Матвєєнко, Т. Шаргуна, Г. Бушко [7], С. Кириченко,          

О. Дігтяр, Т. Танцури, А. Білоцерковця, Б. Гриднєвої та ін. 

Так, О. Спірін та К. Колос досліджують переваги 

застосування цифрових платформ, зокрема такої, як Moodle. 

ауковці аналізують актуальну практику організації 

дистанційного навчання студентів різних спеціальностей на 

основі платформи Moodle [4, с. 42], яку можна детермінувати 

не лише як середовище, призначене для збереження 

безперервності освітнього процесу в умовах карантинних 

обмежень, а і як простір для розвитку і вдосконалення 

навичок самостійної роботи із технічними текстами 

англійською мовою студентами немовних ЗВО, зокрема 

навичок самостійного опрацювання матеріалів та їх 

інтерпретації, що необхідно для формування професійних 

якостей майбутнього фахівця. 

Б. Тарнопольський та М. Кабанова [5] аналізують 

практику застосування комп’ютерних технологій та 

цифрових інструментів у навчанні студентів ЗВО, переваги 

використання цифрових платформ у роботі із різними 

матеріалами, до яких належать і технічні тексти іноземними 

мовами. Основними перевагами цифрових платформ, зокрема 
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в частині роботи студентів над самовдосконаленням здобутих 

в ЗВО вмінь, науковцями визначено: 

–      виховання навичок оптимізації навчального 

процесу, що впливає на його результати та інтенсивність; 

–      розвиток іншомовної соціолінгвістичної 

компетенції; 

–      формування вмінь автоматизованої перевірки 

результатів роботи із технічними матеріалами; 

–      здобуття навичок систематизації процесу роботи із 

матеріалами, що спрощує прийняття управлінських рішень 

щодо загальної організації навчання, допомагає розвивати 

стратегічне мислення в частині організації роботи із 

великими об’ємами технічних даних, інформаційними 

матеріалами і текстами, характерними для майбутньої 

професійної діяльності [5, с. 77]. 

О. Тарнопольський, Н. Черняк та С. Сторожук 

аналізують ефективність методики занурення студентів 

немовних ЗВО у англомовне середовище, що сприяє розвитку 

навичок критичного мислення та самостійного прийняття 

рішень щодо інтерпретації перекладу професійно-

орієнтованих текстів англійською мовою. Науковцями 

доведено перспективність методики формування навичок 

роботи із технічними текстами на базі цифрових платформ – 

віртуального середовища, яке дозволяє самостійно 

опрацьовувати профільно-орієнтовану інформацію на 

англійській мові не лише в межах традиційного навчального 

курсу, а і паралельно із іншими дисциплінами з метою 

суттєвого удосконалення опанування студентами технічних 

спеціальностей ЗВО англійської мови [6, с. 204]. Т. Шаргун та 

Г. Бушко досліджують особливості вивчення іноземних мов 

студентами технічних спеціальностей, в т. ч. основи роботи із 
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технічними даними на англійській мові. Науковці вивчають 

доцільність застосування цифрових платформ в контексті 

існування потреби вдосконалення практичних вмінь 

студентів роботи із профільно-орієнтованими матеріалами, 

поданими на іноземній мові. Науковцями визначено, що 

основою для формування навичок роботи із технічними 

текстами англійською мовою студентами технічних 

спеціальностей ЗВО залишається мотивація, яка формується 

під тиском прагнень самих здобувачів знань до професійної 

та творчої самореалізації, а також розвитку розумової 

діяльності як важливої складової технічної роботи [7]. 

Особливостям та підходам вдосконалення навичок 

роботи із технічними, професійно-орієнтованими текстами 

студентів немовних ЗВО приділено значну увагу у працях 

Є. Пасова, Б. Мікулеккі, Г. Рогової, М. Долматової, 

К. Долматової тощо. Зокрема, Є. Пасов стверджує, що робота 

із технічними текстами не є пасивним заняттям, вона вимагає 

мобілізації усіх можливих навичок, пов’язаних із пошуком 

(зокрема, здобуттям активним та самостійним), 

систематизацією, впорядкуванням і інтерпретацією 

інформації. Відповідно, роль цифрової платформи полягає, 

першочергово, у спрощенні всіх вище окреслених процедур 

та забезпеченні розвитку навичок систематизованої роботи із 

інформаційними потоками. Б. Мікулеккі вважає, що робота із 

технічними текстами англійською мовою є одночасно і 

свідомим і несвідомим процесом мислення. Студент 

застосовує різні стратегії для відновлення того змісту і 

значення, які намагався передати автор текстів. Цифрова 

платформа, як мультикомпонентне освітнє середовище, 

допомагає не лише опрацьовувати тексти, а і порівнювати їх 

із іншими ресурсами платформи, що забезпечує розвиток 

стратегічного мислення студентів, яке необхідне для 
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глибинного опрацювання матеріалу та його коректного 

інтерпретування [8, с. 89]. С. Татана, досліджуючи розвиток 

навичок роботи із технічними текстами англійською мовою, 

наголошує, що така робота, першочергово, вимагає від 

студентів практичного застосування вмінь розуміти мовний 

матеріал [9, с. 161]. Цифрова платформа дозволяє студенту не 

лише його перекласти, а і дослідити зміну значення 

відповідно до зміни контексту подання інформації, що 

активізує процеси розвитку абстрактного мислення та 

узагальнення технічної інформації. 

Виклад основного матеріалу. Специфіка побудови 

навчального процесу студентів технічних спеціальностей 

ЗВО в умовах цифрових трансформацій полягає у труднощах 

вибору найбільш ефективних інструментів, які дозволяють 

одночасно забезпечувати детальність опрацювання матеріалів 

профільного та непрофільного спрямування, а також 

ефективність процесів формування і вдосконалення вмінь, 

здобуття яких відбувається переважно в ході практичного 

опрацювання матеріалів. Робота із технічними текстами 

англійською мовою займає значну частку у професійній 

діяльності майбутніх фахівців. Відповідно, розвиток навичок 

роботи із технічними матеріалами, зокрема таких, як 

деталізований аналіз інформації, поданої на англійській мові, 

правильність її трактування, обмірковування, систематизація, 

абстрактне сприйняття, порівняння та узагальнення даних із 

врахуванням того контексту, у якому вони подані, впливають 

на рівень професіоналізму майбутнього фахівця, його 

універсальність і компетентність. Сьогоденна практика 

формування різного роду вмінь у студентів технічних 

спеціальностей ЗВО не може не зазнавати трансформацій, 

оскільки цифровізація набуває рис глобальності, впливовості 
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на традиції та забезпечує вищий рівень інноваційності 

освітніх систем і технологій навчання. 

Одним із наслідків актуалізації діджитал-трансформацій 

у світі стало виникнення цифрових платформ як інструментів 

для організації навчального процесу. Основою для їх 

розвитку і забезпечення практичного функціонування є 

глобальна цифровізація освіти, яка може бути 

детермінованою в контексті трьох поглядів, зокрема як: 

1. Глобальне соціокультурне явище, феномен 

сучасного суспільства, сутність якого полягає у кардинальній 

зміні форм навчання у напрямку формування їх нової якості. 

Феномен діджиталізації передусім має важливе значення для 

громадян, які безпосередньо залучені до взаємодії із 

прогресивними цифровими технологіями. В ході цифрових 

трансформацій відбулись зміни в організації системи освіти, 

які отримали своє відображення в оновленні форм навчання та 

принципів побудови навчального процесу. Визначальними 

факторами, які детермінують діджиталізацію як 

соціокультурний феномен, є відсутність умовних географічних 

бар’єрів для поширення цифрових технологій, глобальна 

доступність інформації і необмеженість її обсягу. Ці аспекти 

свідчать про те, що цифрові трансформації стали невід’ємною 

частиною стратегії реформування системи освіти та вже 

сьогодні відіграють важливу роль у побудові навчальних 

процесів студентів технічних спеціальностей ЗВО. 

2. Стратегічна ціль, досягнення якої може бути 

забезпечене завдяки реалізації сукупності тактичних завдань, 

а саме: 

–      стимулювання процесів проникнення технологій у 

програми навчання студентів технічних спеціальностей ЗВО; 
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–      поглинання цифрових технологій системою освіти 

та адаптація традиційних методик навчання до вимог 

високотехнологічного, постіндустріального суспільства; 

–      збалансоване використання традиційних та 

неформальних цифрових інструментів забезпечення освітніх 

процесів; 

–      інтенсифікації практичного використання 

технологій студентами в ході здобуття технічної освіти [10]; 

3. Прогресивний інструмент, що необхідний для 

забезпечення і ефективного, і безперервного навчання 

студентів (в т. ч. підтримки розвитку концепції освіти 

впродовж життя) в умовах існування сукупності внутрішніх і 

зовнішніх загроз, спричинених такими факторами: 

–      по-перше, пандемією Covid-19 та кризою, яка 

прийшла внаслідок загострення проблем, пов’язаних із 

зниженням соціальної взаємодії громадян і введенням 

жорстких карантинних обмежень; 

–      по-друге, підвищенням вимог до професійних 

якостей і компетенцій майбутніх фахівців технічних 

спеціальностей; 

–      по-третє, високою конкуренцією як на ринку 

освітніх послуг, так і на ринку праці. 

Таким чином, цифровізація освіти є 

мультикомпонентним явищем, яке можливо детермінувати із 

позиції різних поглядів на сам феномен та передумов його 

виникнення, функціональних аспектів, а також цілей, які 

стоять перед цифровими трансформаціями та закладені в 

основі їх реалізації. Перш за все, цифровізація є рушійним 

чинником у процесах формування у студентів різних вмінь 

роботи із інформацією, зокрема і на англійській мові, в межах 

віртуального простору, а також у процесах зміцнення рівня 
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цифрової грамотності і компетентності майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей. Важливість розвитку навичок 

опрацювання матеріалів у цифровому середовищі сьогодні, в 

певній мірі, недооцінені самими здобувачами знань. Проте, у 

«Звіті про майбутнє професій 2020», сформованого Світовим 

економічним форумом (World Economic Forum – WEF), 

визначено, що ключовими якостями майбутніх фахівців, 

якими має оволодіти кожен із спеціалістів до 2025 року є такі 

базові компетентності, як: 

– аналітичне мислення та інноваційність; 

– здатність до розв’язання складних операційних 

проблем; 

– критичне мислення та аналіз; 

– креативність, оригінальність та ініціативність; 

– лідерство і впливовість на соціальну думку; 

– високий рівень цифрової грамотності, достатній 

не лише задля використання, а також і для створення 

прогресивних технологій [11]. 

Рівень цифрової грамотності українських студентів в 

контексті обраної проблематики для дослідження є особливо 

важливим показником, оскільки він є комплексним 

відображенням готовності здобувачів знань до роботи у 

віртуальному просторі. Враховуючи специфіку здобуття 

технічної освіти, варто дотримуватись еволюційності у 

процесах трансформації організаційної структури 

навчального процесу. Проте, беззаперечна ефективність 

роботи із технічними текстами англійською мовою на базі 

цифрової платформи доводить необхідність підтримки 

перманентності трансформацій у формальній освіті, а також 

актуалізує важливість роботи із мотивацією, в т. ч. 
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готовністю студентів до зміни традицій у навчанні та їх 

професійній підготовці. Так, доведено, що поширення 

практики використання цифрових платформ, як один із 

векторів цифровізації освіти, чинить вплив на вдосконалення 

практичних навичок студентів. В рамках діяльності 

Міністерства цифрової трансформації України проводяться 

щорічні загальнонаціональні опитування, які відображають 

тенденції формування вмінь роботи із цифровими 

інструментами та інтенсифікацію використання переваг 

цифровізації громадянами в умовах буденного життя, зокрема 

і професійної діяльності. Загальнонаціональне дослідження 

передбачало аналіз розвитку таких навичок роботи в умовах 

цифровізації, як: 

–        інформаційні навички, які є індикатором рівня 

готовності вітчизняних громадян, зокрема і студентів ЗВО, до 

визначення, знаходження, витягування, зберігання, 

впорядковування та аналізу цифрової інформації, відповідно до її 

актуальності та призначення; 

–        комунікаційні навички, які є показником рівня 

готовності громадян до групового опрацювання і підтримки 

спілкування в межах цифрових середовищ, обміну ресурсами 

за допомогою онлайн інструментів, зв’язку із іншими 

учасниками освітнього процесу та співпраці за допомогою 

цифрових інструментів, взаємодії та прийняття участі у 

віртуальних платформах, спільнотах та мережах; 

–        вміння щодо вирішення життєвих проблем, які є 

комплексним індикатором, який оцінює готовність студентів 

до прийняття обґрунтованих рішень щодо того, які є 

найбільш вдалими цифрові інструменти відповідно до мети 

або як потрібно вирішувати концептуальні проблеми та 
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проблеми, пов’язані із професійною діяльністю за допомогою 

цифрових засобів; 

–        вміння не лише в контексті опрацювання, а і 

інтерпретації даних чи створення цифрового контенту та бази 

нагромадженої інформації, які вимірюють готовність 

студентів технічних спеціальностей ЗВО до створення та 

редагування нового вмісту (від обробки тексту до зображень 

та відео), інтегрування та переробки попередніх знань у нові 

форми; 

–        вміння щодо розв’язання проблем у цифровому 

середовищі та навчання впродовж життя, які комплексно 

відображають рівень готовності громадян, зокрема і 

студентів, до вирішення проблем, використовуючи цифрові 

технології, а також до використання відкритих цифрових 

освітніх ресурсів для професійного розвитку та особистісного 

саморозвитку без часових і просторових обмежень протягом 

життя [12]. 

За результатами опитування було сформовано звіт, у 

якому усю сукупність громадян України було розподілено на 

три групи: 

–        ті особи, які не застосовували жодну з цифрових 

навичок за останні 3 місяці (їх віднесено до категорії «no skills»); 

–        ті особи, які застосовували один навик за останні 3 

місяці (їх віднесено до категорії «basic skills»); 

–        ті особи, які застосовували більше одного навику за 

останні 3 місяці (їх віднесено до категорії «above basic skills»). 

Враховуючи динамізацію процесів цифровізації освіти, 

кожен із здобувачів знань активно набуває і вдосконалює 

навички використання цифрових інструментів у навчанні¸ а 

тому серед складу студентів не виявлено осіб, яких можна 

було б віднести до категорії «no skills». Варто звернути увагу 
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на те, що до категорії «no skills» потрапила достатньо 

маленька частка громадян; це свідчить про те, що до її складу 

входять лише ті особи, які належать до старших вікових 

категорій, характеризуються високим ступенем 

консервативності в організації трудової діяльності, а також не 

мають потреби до використання прогресивних цифрових 

технологій у професійній практиці. Результати 

загальнонаціонального опитування наведено на рис. 1. 

Рис. 1. Рівень розвитку цифрових навичок громадян 

України, який було досягнуто в ході актуалізації процесів 

цифровізації (відповідно до узагальнених даних 

загальнонаціонального опитування, проведеного     

Міністерством цифрової трансформації України у 2021 році), % 

Джерело: складено автором за даними [12]. 
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Навички розв'язання проблем у 
цифровому середовищі та навчання …

Навички створення цифрового контенту

Навички вирішення життєвих проблем
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No skills 11,3 45,6 17,4 15,6 15,9

Basic skills 12,2 17,7 26,7 5,2 5,2

Above basic skills 76,3 36,8 55,8 79,2 78,9
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Узагальнюючи наслідки цифровізації для національної 

системи освіти, можна отримати висновок, що сьогоденні 

діджитал-трансформації стали визначальними факторами в 

контексті підвищення вмотивованості і зростання прагнень 

громадян, зокрема студентів ЗВО, щодо формування та 

вдосконалення вмінь роботи із прогресивними цифровими 

технологіями. В результаті актуальних трансформацій 

відбулась зміна цінності компетентностей майбутніх 

спеціалістів, і, тепер, вміння роботи в межах цифрового 

середовища є першочерговою вимогою до фахівця, яка 

визначає рівень його професіоналізму та 

конкурентоспроможності на ринку праці як у 

загальнонаціональному вимірі, так і у глобальному, 

міждержавному. 

Цифровізація освіти є глобальним явищем, яке включає 

значну сукупність напрямів трансформації традиційної 

навчальної практики, а також поширення великої кількості 

різних за важливістю та функціональними ознаками новітніх 

інструментів забезпечення навчання. Акцентуючи увагу на 

окремих аспектах цифрових трансформацій в Україні, 

доцільним є аналіз практики розвитку цифрових платформ та 

визначення їх ролі у формуванні навичок студентів технічних 

спеціальностей ЗВО. Так, цифрова платформа, як віртуальне 

середовище, що виникло в ході цифровізації освітніх систем, 

є інструментом для організації навчання студентів ЗВО, який 

передбачає забезпечення побудови навчального процесу на 

засадах самостійного опрацювання матеріалів здобувачами 

знань або ж у взаємодії із педагогом у режимі реального часу. 

Визначено, що наявність зворотного зв’язку і підтримки у 

дистанційному навчанні, зокрема допомога у роботі із 

технічними текстами англійською мовою, є важливим 

стимулом для сучасних студентів. По суті, саме ефективність 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
          Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
159 

взаємодії педагога і студента, багато в чому, визначає якість 

дистанційної освіти та прогресивність формування вмінь 

роботи в умовах становлення цифрової освіти. 

Основним продуктом цифрової платформи є навчальний 

контент, який може мати різні джерела походження. Таким 

чином, студент, опрацьовуючи інформацію самостійно, 

впливає на процеси формування нових навичок і вмінь, не 

усвідомлюючи в повній мірі власного впливу на розвиток 

базових професійних компетентностей. Основними 

джерелами контенту, які використовує студент для роботи, 

зокрема перекладу та інтерпретації технічних текстів, є: 

–           використання вже готового контенту (така 
практика притаманна для цифрових платформ Uchinovoe, 
UniverTV тощо); 

–           опрацювання і адаптація чужого контенту 
(наприклад, платформа Lendwings переводить популярні 
курси з американських майданчиків Udemy); 

–           використання на платформі користувацького 

контенту (зокрема, записи вебінарів); 

–           власне виробництво контенту (така практика 

притаманна для платформ Eduson, Універсаріум, 

Web.University і ряду інших) [13]. 

Основна роль цифрової платформи у структурі навчання 

студентів технічних спеціальностей, зокрема їх роботі із 

профільно-орієнтованими текстами англійською мовою, 

полягає у активізації процесів аналізу і узагальнення 

матеріалів професійно-фахового спрямування, а також 

дослідницької, порівняльної, інтерпретаційної діяльності. 

Перед студентом, як перед самостійним учасником системи 

освіти, стоїть завдання вибору оптимального методу чи 

підходу роботи із технічними матеріалами. Обрана стратегія 

навчання повинна бути максимально спрямована на 
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результат, який відображається не лише у вигляді оцінки 

роботи студентів, а і вигляді нагромаджених вмінь і 

компетенцій, які студент самостійно формує в ході навчання. 

Так, традиційна система освіти є недостатньо ефективною в 

контексті створення умов і стимулів до саморозвитку. 

Основним мотивом для навчанням студентів в умовах 

формальної освіти залишається підсумковий контроль. Своєю 

чергою, цифрова платформа є альтернативним, 

неформальним методом організації навчального процесу, 

який передбачає більшу автономність роботи студента, 

відсутність регламентованого порядку здійснення 

моніторингу проміжних і підсумкових результатів. Проте 

ефективність навчання та формування практичних вмінь на 

базі цифрових платформ є вищою, оскільки, обираючи такий 

тип роботи із матеріалами професійно-фахового 

спрямування, студент чітко усвідомлює ціль навчального 

процесу, а також лише власну відповідальність за результат і 

вибір стратегії його досягнення. 

Отже, обираючи цифрову платформу для роботи із 

технічними текстами англійською мовою, перед здобувачами 

знань стоїть два завдання: 

–           по-перше, отримання інформації, яка б 
доповнювала та поглиблювала навчальний матеріал, що 
опановується студентами в процесі вивчення профільних 
дисциплін навчального плану; 

–           по-друге, формування необхідних навичок щодо 

подальшого самостійного читання літератури, матеріалів, 

текстів професійно-фахового спрямування. 

Відповідно, робота із технічними текстами 

англійською мовою на базі цифрової платформи передбачає 

реалізацію студентом обох із цих завдань. Супутніми видами 

самостійної діяльності та саморозвитку, які здійснює 
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здобувач знань та які у значній мірі впливають на збагачення 

вмінь та формування професійних рис і компетенцій 

майбутнього фахівця є такі: 

–           робота з оригінальними професійно-

орієнтованими текстами, а саме аналітико-синтетичне             

(і обов’язково екстенсивне) читання з відповідним контролем 

розуміння прочитаного чи опрацьованого матеріалу; 

–           виконання ефективних вправ (на основі 

спеціально відібраному самим студентом для цього матеріалі) 

до і після роботи із професійно-орієнтованими текстами. 

Для ефективної реалізації кожного із аспектів роботи із 

технічними текстами англійською мовою студент може 

самостійно обирати цифрові платформи та їх кількість чи 

методи комбінації і узгодження, враховуючи власний 

поточний рівень розвитку вмінь роботи із фаховими 

матеріалами, а також бажанні навички, які прагне 

сформувати чи вдосконалити в ході роботи у віртуальному 

просторі. Деякі із актуальних цифрових платформ, ефективні 

в контексті роботи із англомовною технічною інформацією і 

текстами, а також доцільні в частині забезпечення процесів 

розвитку професійних вмінь майбутніх спеціалістів, 

охарактеризовані нижче. Основні переваги наведених у 

роботі цифрових платформ в контексті їх важливості як 

інструментів для формування вмінь студентів ЗВО роботи із 

вузько спеціалізованими технічними текстами наведено           

в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Роль деяких цифрових платформ у формуванні вмінь у 

студентів немовних ЗВО роботи із профільно-орієнтованими 
матеріалами англійською мовою 

 

Назва 

цифрової 

платформи 

 

Вміння, які формуються в умовах роботи із 

технічними матеріалами англійською мовою на базі 

цифрової платформи 

British 

Council Learn 

English 

Розвиток інформаційних навичок, зокрема 
активізація пошукової діяльності студентів з метою 
нагромадження спеціальної інформації, вивчення різних 
дефініцій певних категорій, які можуть різнитись 
відповідно до зміни контексту; розвиток аналітичних 
здібностей у студентів технічних спеціальностей ЗВО, 
зокрема вмінь не лише перекладу технічної інформації, 
а і її адаптації з метою спрощення сприйняття. 
Враховуючи мультикомпонентність та інформаційну 
насиченість цифрової платформи, а також велику 
кількість матеріалів для опрацювання, ресурс сприяє 
формуванню не лише навичок самостійного 
опрацювання текстів, зокрема їх перекладу, а і навичок 
грамотного застосування технічної лексики у розмовній 
діяльності, що є досить важливим аспектом у процесах 
формування комунікаційних навичок і вмінь. 

News in 

Levels 

Платформа спрямована переважно на формування і 
розвиток інформаційних навичок, а також вмінь 
абстрактного мислення у студентів технічних 
спеціальностей ЗВО. Маючи великі об’єми інформаційних 
потоків, які перманентно оновлюються та доповнюються в 
межах платформи, актуалізується важливість навичок 
систематизації матеріалів та виокремлення лише тих, які 
можуть бути корисними в ході опрацювання конкретних 
технічних текстів студентом. 

Randal’s ESL 

Cyber 

Listening Lab 

Ресурс має необмежений потенціал для формування 
вмінь роботи із великими обсягами загальної та профільно-
орієнтованої інформації, сприймаючи її «на слух». 
Аудіювання є важливим етапом у процесах вивчення нової 
лексики, а також формування навичок грамотної вимови 
технічних термінів та лексичних конструкцій професійно-
фахового спрямування. 
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BBC Learning 

English 

Платформа сприяє формуванню навичок 

опрацювання тексту як матеріалу, побудованого на 

основі граматичних правил, оборотів і конструкцій. 

Таким чином, концентрація уваги студента зосереджена 

на формуванні вмінь не лише змістовного читання, а і 

глибинного опрацювання матеріалів в контексті 
правильності їх застосування з позиції граматики. 

FluentU, 

TED,engVId 

Ці три цифрові платформи різняться від інших 

необмеженим та актуальним відео-потенціалом, 

необхідним студентам для формування переважно 

комунікаційних навичок, а також вмінь інтерпретувати 

відео-контент у текстовий матеріал. Основна увага 

студента в умовах роботи із відео-матеріалами 

зосереджена на активізації абстрактного мислення, а 

також розвитку вмінь відокремлення із сукупності 

загальної інформації конкретних технічних понять і 

категорій; студенти нагромаджують досвід 

впорядкування інформації та узагальнюють правила 

застосування певних технічних категорій в залежності 
від зміни контексту чи емоційного забарвлення тексту. 

Загальна роль наведених цифрових платформ полягає у 

сприянні формування розмовних навичок, а також 

становленню грамотної вимови. 

Memrise 

Платформа, що у значній мірі сприяє 

формуванню навичок систематизації лексичного 

матеріалу та підбору перекладів певних технічних 

понять чи конструкцій, найбільш вдалих за змістовним 

наповненням текстів. Одна із платформ, яка забезпечує 

формування не лише інформаційних навичок, а і 

навички створення власного контенту, яка необхідна 

студенту задля розвитку вмінь переказів технічних 

текстів на різних мовах за умови збереження суті та 

змістовних складових самого матеріалу. 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Варто враховувати, що власне читання технічних 

текстів англійською мовою, як самостійний вид навчальної 
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діяльності, який пропонує цифрова платформа, є лише 

окремим складником загальної стратегії розвитку вмінь 

фахівця. А вже робота із технічними текстами є комплексним 

видом активності, який впливає на розвиток більшого кола 

вмінь майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Отже, 

кожна із нижче охарактеризованих цифрових платформ 

пропонує саме комплексне опрацювання матеріалів, а не 

лише їх читання, що значно підвищує результативність 

вивчення технічної англомовної інформації та стимулює ріст 

кваліфікації майбутніх фахівців. 

British Council Learn English 

(https://learnenglish.britishcouncil.org/) – онлайн платформа, яка 

пропагує британську культуру, сприяє вивченню англійської 

мови у світі та самостійному вдосконаленню мовних навичок 

студентів ЗВО. Платформа пропонує корисні в контексті 

формування базового підґрунтя для розвитку усіх видів 

мовної та мовленнєвої діяльності вправи, а саме: фонетики, 

лексики, граматики, читання, аудіювання, письма й 

говоріння. Платформа включає велику добірку якісних аудіо- 

та відеоматеріалів, журнальних статей на актуальні 

профільно-орієнтовані тематики з розробленими до них 

завданнями та наданням можливістю коментувати зміст 

обраного тексту, аудіо- чи відеоматеріалу у форумі для 

обговорення, що є важливим в контексті опрацювання 

профільно-орієнтованої інформації та формування вмінь 

роботи із матеріалами вузькоспеціалізованого спрямування. 

News in Levels (https://www.newsinlevels.com/) – 

платформа, що містить переважно інформаційний контент, 

який подається у вигляді міжнародних новин в текстовому, 

аудіо- чи відео-форматах. Новини оновлюються щодня і 

адаптовані до трьох рівнів володіння англійською; рівень 

«Advanced» демонструє оригінальну відео-версію новин. 
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Randal’s ESL Cyber Listening Lab (https://www.esl-
lab.com/) – авторський портал, який переважно призначений 
для розвитку вмінь аудіювання. Аудіоподкасти 
супроводжуються новою лексикою до аудіо, транскриптом, 
лексичним завданням на закріплення нової лексики, а також 
тестом множинного вибору на розуміння прослуханого 
матеріалу, після виконання якого автоматично видається 
результат з коментарем до обраних відповідей. 

BBC Learning English (https://www.bbc.co.uk/) – цифрова 
платформа, призначена для вивчення граматики та 
вдосконалення навичок роботи із граматичними 
конструкціями. Основною перевагою платформи в контексті 
роботи із технічною англомовною інформацією є значне 
оновлення і суттєве збільшення профільно-орієнтованого та 
професійно-фахового лексичного запасу студента. 

FluentU (https://www.fluentu.com/) – цифрова платформа, 
яка наповнена різноманітним загальним і 
вузькоспеціалізованим медіаконтентом. Електронний ресурс 
дозволяє студентам дивитися новини із різних галузей знань 
на англійській мові, популярні шоу, цікаві діалоги, рекламні 
ролики та багато іншого інформаційно-пізнавального і 
навчального контенту. Платформа самостійно відстежує всі 
досліджувані студентом слова та радить відео-завдання, 
ґрунтуючись на історії навчання студента. 

TED (https://www.ted.com/) – прогресивна онлайн 
платформа, присвячена мотиваційним пізнавальним лекціям 
англійською мовою. Цифровий ресурс буде доцільним для 
використання глядачами із уже наявними знаннями 
англійської мови, які мають бажання перманентно 
вдосконалювати свої навички сприйняття матеріалів на 
англійській мові, а також сформувати потужний базис для 
глибшого розуміння певних категорій, які в умовах роботи із 
технічними текстами можуть мати різні дефініції чи змістовні 
наповнення. З метою спрощення сприйняття матеріалу 
платформа пропонує субтитри. 
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Memrise (https://app.memrise.com/) – оригінальна 
цифрова платформа для вивчення лексичного матеріалу за 
допомогою системи карток. Визначальною рисою платформи 
є існування можливості створення контенту самими 
користувачами платформи, зокрема доповнення матеріалів чи 
внесення пояснень і уточнень до змісту лексичної конструкції 
відповідно до конкретного контексту. 

engVId (https://www.engvid.com/) – онлайн платформа з 
відео-уроками для поглиблення знань англійської мови 
відповідно до різних професійно-фахових спеціалізацій, про 
що свідчить деталізована структуризація інформаційних 
матеріалів і текстів за різними темами чи галузями знань. 
Особливою рисою платформи є пропозиція спеціалізованих 
матеріалів, необхідних для підготовки студентів до складання 
міжнародних екзаменів IELTS/TOEFL. 

Отже, роль кожного із охарактеризованого в табл. 1 
онлайн ресурсу полягає у створенні оптимальних умов для 
розвитку мовних здібностей студентів немовних ЗВО. 
Обираючи цифрову платформу в якості середовища для 
організації навчального процесу, студент отримує можливість 
досягнення двох ефектів від її застосування: 

–           по-перше, систематизація навчального процесу, 
досягнення впорядкованості між процесами теоретичної та 
практичної складової навчання, концентрація уваги студента на 

власних слабких місцях та опрацювання їх з метою усунення 
дисбалансів у здобутих компетенціях та професійних якостях; 

–           по-друге, ефективне поєднання процесів 

навчання та формування практичних вмінь роботи із 

великими обсягами технічної інформації, зокрема профільно-

орієнтованої, не адаптованої до навчальної програми, 

наповненої технічними термінами, які, переважно, в умовах 

традиційної освіти є складними і для розуміння студентами 

ЗВО, і для практичного застосування. 
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На рис. 2 авторами узагальнено значення цифрових 

платформ для формування необхідних студентам практичних 

вмінь і навичок, які впливають на результати і загальну 

ефективність роботи із технічними текстами та фахово-

орієнтованими матеріалами англійською мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Роль цифрових платформ у формуванні вмінь 

студентів немовних ЗВО, необхідних для ефективної 
самостійної роботи із англомовними фахово-орієнтованими 

технічними текстами 
Джерело: складено автором самостійно. 

Розвитку інформаційних навичок: вмінь систематизації інформації, 
опрацювання/переклад матеріалів, інтерпретації та адаптації результатів, 

отриманих в ході роботи із текстом; формування вмінь самостійної роботи із 
великими обсягами технічної інформації, її систематизації, впорядкування, 

відокремлення загальних понять від важливих технічних категорій. 
 

Розвитку комунікаційних навичок: основ грамотної вимови термінів та подання 
результатів опрацювання/перекладу технічних текстів, вмінь переказу і рерайту 

технічних матеріалів, а також вмінь грамотного застосування технічної 
лексики. 

 

Розвитку критичного і абстрактного мислення. 
 

Розвитку вмінь організації самостійної розумової діяльності, інтерпретації 
результатів роботи із текстом, формування власної суб’єктивної думки, 

розвитку «гнучкості» розуму студента. 
 
 

Виховання якостей самоорганізації, самодисципліни, активізація процесів 
пошуку власних мотивів до самонавчання, усвідомлення важливості тайм-

менеджменту та стрес-менеджменту в організації навчального процесу. 
 

ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА НЕОБХІДНА СТУДЕНТАМ 

НЕМОВНИХ ЗВО ПІД ЧАС РОБОТИ ІЗ ТЕХНІЧНИМИ 

ТЕКСТАМИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З МЕТОЮ: 
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Аналізуючи важливість роботи студентів із технічними 

текстами англійською мовою на базі цифрових платформ, 

доцільно наголосити увагу на активному розвитку мислення 

здобувачів знань. Розумова діяльність, як окремий вид 

науково-пізнавальної роботи, допомагає студентам 

усвідомити специфічні риси побудови певних англомовних 

граматичних конструкцій і глибше зрозуміти особливості 

граматики рідної мови. Активна розумова робота, котра 

виконується студентом з метою проникнення у зміст 

технічного тексту, розвиває мовну здогадку та антиципацію, 

інтерес до оволодіння англійською мовою і самостійність у 

подоланні мовних та смислових труднощів [14, с. 458], 

існування яких заперечує активний ріст професіоналізму та 

знижує конкурентоспроможність майбутнього фахівця. 

Узагальнюючи практику застосування цифрових 

платформ у навчанні студентів немовних ЗВО, варто 

погодитись із важливістю і особливою роллю онлайн ресурсів 

у формуванні інформаційних і комунікаційних навичок. Не 

менш важливим аспектом у вихованні майбутніх фахівців є 

отримання студентами практичних вмінь самостійної, проте 

достатньо ефективної роботи із профільно-орієнтованими, 

фаховими матеріалами, у структурі яких значна частка 

належить саме технічним текстам англійською мовою. Окрім 

того, вже нагромаджений досвід застосування цифрових 

інструментів в Україні свідчить про їх ефективність в 

контексті оптимізації вирішення практичних, освітніх та 

виховних задач [15, с. 83], що стоять перед системою вищої 

освіти держави, зокрема: 

–           цифрова платформа сприяє вирішенню 

практичних завдань освіти та формуванню практичних вмінь 

у студентів. Зокрема, кожен здобувач знань без часових чи 

просторових обмежень може працювати із необхідною 
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академічною, вузькоспеціалізованою чи фахово-

орієнтованою інформацією, отриманою безпосередньо із 

англомовних фахових першоджерел, узагальнених і 

адаптованих для опрацювання студентами на базі платформи; 

–           цифрова платформа відіграє важливу роль у 

вирішенні освітніх задач, що стоять перед національною 

системою освіти. Онлайн ресурс сприяє формуванню 

оптимальних умов, в межах яких студент усвідомлює 

важливість розвитку здатності до самонавчання і 

самовдосконалення своїх професійних компетенцій, а також 

продовження навчання впродовж життя; 

–           цифрова платформа має вагому роль у виконанні 

виховних задач системи освіти, які вирішуються через внесок 

у формування особистості майбутнього фахівця базису для 

розвитку його особистої мотивації (цінностей, ідеалів) і 

становлення критичного самоусвідомлення та вмінь 

спілкування у культурному різноманітті академічної та 

професійної сфери [8, с. 90]. 

Окремим аспектом, що забезпечує реалізацію освітніх 

задач, є стимули чи мотиви самих студентів; формування 

будь-яких практичних вмінь значно залежить від внутрішніх 

поштовхів. Відповідно, організаційний механізм бере свій 

початок власне із мотивації. На жаль, для більшості 

вітчизняних студентів технічних спеціальностей ЗВО процес 

вивчення основ роботи із технічними текстами англійською 

мовою залишається та був історично побудований на основі 

примусу. Цифрова платформа, як відкритий ресурс, який не 

передбачає застосування чіткого, регламентованого 

навчальною програмою керівництва освітнім процесом з боку 

викладача, вимагає свідомого погляду на формування 

навичок роботи із професійно-фаховими матеріалами. 

Ефективність такої освіти залежить від готовності до 
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самомотивації, самоорганізованості та роботи студента на 

результат, контроль за досягненням якого є меншим, ніж в 

умовах традиційного аудиторного навчання. 

Специфічною рисою організації роботи із технічними 

текстами англійською мовою на базі цифрової платформи є 

відсутність природнього, реального мовного оточення, що 

зумовлює застосування інструментів штучної мотивації до 

опрацювання англомовних фахово-орієнтованих матеріалів. 

Відповідно, механізм побудови штучної мотивації 

передбачає: 

–           по-перше, допомогу студентам у формуванні 

цілей; 

–           по-друге, роз’яснення мотивів формування вмінь 

роботи із технічними текстами англійською мовою – 

факторів, які детермінують, чому студент повинен 

перманентно працювати у цьому напрямі та вдосконалювати 

особистісні навички, як саме це впливає на стан його 

формування як майбутнього фахівця, а також рівень 

конкурентоспроможності на ринку в порівнянні із іншими 

технічними фахівцями, які не матимуть подібних навичок і 

вмінь. 

Робота з мотивацією студентів технічних 

спеціальностей є вкрай важливим чинником ефективності 

навчального процесу. Опрацювання матеріалів, що мають 

іноземні джерела походження, студентами лінгвістичних ЗВО 

є їх свідомим вибором, а, відповідно, визначають готовність 

до формування вмінь роботи із інформацією на іноземній 

мові. Це є цілком протилежним до організації освітнього 

процесу студентів технічних ЗВО, де здобувач знань обирає 

інший напрям розвитку і не завжди здатний самостійно 

усвідомити важливість навичок роботи із технічними 

текстами англійською мовою. 
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Таким чином, структура мотивів студента технічних 

спеціальностей формується під час здобуття вищої освіти 

незалежно від вибору інструментів організації навчання, 

зокрема традиційних чи неформальних. Обираючи саме 

цифрову платформу як найбільш прогресивну технологію 

забезпечення неформальної дистанційної освіти, студент 

погоджується із думкою, що власна мотивація – це саме той 

«стержень», який найбільше впливає на процеси формування 

практичних вмінь майбутнього фахівця. Відповідно, розвиток 

«позитивних» навчальних мотивів залишається невід’ємною 

складовою виховання особистості студента навіть в умовах 

цифрових трансформацій освіти. Це ставить перед системою 

неформального навчання завдання психологічного супроводу 

навчального процесу і цілеспрямованого формування 

мотивації навчально-професійної діяльності студентів, 

основою якого є діагностика актуальних мотивів навчання та 

розроблення методів і заходів «реанімації» внутрішніх 

мотиваційних ресурсів особистості студентів. Такий погляд 

доводить те, що цифрова платформа не може бути лише 

автоматизованим віртуальним простором, наповненим 

сукупністю різних інформаційних даних чи 

несистематизованих навчальних матеріалів. Важливим є 

збереження її адаптації до потреб студента, пропозиції тих 

функцій, які необхідні здобувачам знань в залежності від 

цілей навчання. Маючи прагнення саме до формування вмінь 

роботи із технічними текстами англійською мовою, вибір 

цифрової платформи має ґрунтуватись на врахуванні 

мотивації студента, оскільки використання певного онлайн 

ресурсу без узгодження мотивів навчання та цілей існування 

самої платформи не забезпечить реалізації освітніх і 

виховних завдань, а також унеможливить становлення 

студента як майбутнього фахівця. 
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Вдосконалення практики організації навчання студентів 

немовних ЗВО триває, проте, проблема мотивації студентів 

до виконання самостійного опрацювання інформації та 

саморозвитку вмінь роботи із технічними матеріалами 

англійською мовою постає дедалі все гостріше, особливо в 

умовах скорочення контролю за вивченням англійської мови 

у вищих навчальних закладах технічного профілю. 

Мотивація як окремий аспект ефективності навчального 

процесу тісно взаємопов’язана із прагненням студентів до 

підтримки навчання і професійного саморозвитку, 

самовдосконалення здобутих вмінь впродовж життя. 

Розвиток вмінь роботи із технічними текстами 

англійською мовою є не лише завданням, необхідним для 

отримання вищої освіти. Досліджувані у роботі навички 

можуть бути корисними для фахівців в контексті підвищення 

кваліфікації, загальної компетентності та професійного 

зростання. Фахівець технічного профілю в умовах 

інтенсифікації міграційних тенденцій чи актуалізації 

міждержавного обміну трудовими ресурсами, а також 

динамічного росту конкуренції на глобальному ринку праці 

повинен чітко усвідомлювати наслідки ігнорування процесів 

перманентного опрацювання і вдосконалення здобутих вмінь, 

зокрема ймовірність зниження власної професійної 

привабливості як перспективного працівника. 

Відповідно, цифрова платформа може бути використана 

студентом у якості додаткового джерела інформації, 

необхідної для доповнення традиційного навчального курсу, 

або ж стати самостійним методом організації самонавчання, 

зокрема середовищем для самостійного формування вмінь 

роботи із технічними текстами англійською мовою та 

опрацювання здобутих знань. 
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Стратегія навчання та становлення вузькоспеціалізованих 

фахівців передбачає декілька етапів, зокрема (рис. 3): 

1 етап – отримання вищої освіти, який переважно 

передбачає навчання у ЗВО; 

2 етап – вдосконалення отриманих знань, інтерпретація 

теоретичних знань у практичні навички, який переважно 

пов’язаний із практичною діяльністю студента, роботою під 

керівництвом наставника; 

3 етап – перехід до самостійної роботи фахівця над 

вдосконаленням власних вмінь, який передбачає 

усвідомлення важливості самонавчання та підтримки 

безперервності освітнього процесу впродовж життя. 

Варто наголосити, що, якщо перші два етапи роботи над 

формуванням вмінь переважно ґрунтуються на застосуванні 

методів примусу, контролю, регламентації освітнього 

процесу, за яких студент не завжди готовий до самостійної 

роботи із додатковими інформаційними матеріалами на базі 

цифрової платформи, то третій етап – етап самонавчання і 

вдосконалення вже сформованих вмінь – є свідомим 

рішенням особистості. Самоосвіта впродовж життя є 

об’єктивним прагненням людини не лише в контексті 

підтримки професіоналізму і компетентності, а і 

вдосконалення здобутих у ЗВО навичок, особливо таких, що 

пов’язані із практичною роботою із технічними матеріалами 

англійською мовою, їх опрацюванням, розумінням та 

коректним трактуванням змісту. Окрім того, робота із 

фаховими текстами, в більшій мірі, належить до практичного 

етапу навчального процесу і методи примусу чи контролю за 

формуванням практичних вмінь не мають значного впливу на 

динаміку їх розвитку. Лише студент, суб’єктивно оцінюючи 

власні результати опрацювання фахових матеріалів, може 

надати оцінку ефективності обраної методики, стратегії і 
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тактики самовдосконалення професійних якостей і визначити 

рівень свого професіоналізму, досконалість навичок роботи із 

професійно-орієнтованими матеріалами англійською мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Роль цифрових платформ в контексті розвитку і 
вдосконалення вмінь роботи із технічними текстами 

англійською мовою впродовж життя 
Джерело: складено автором самостійно. 

Отримання 
базових вмінь в 
межах освітньої 
програми ЗВО 

 

Отримання навичок 
роботи із технічними 
текстами англійською 

мовою під 
наставництвом чи в 
межах практичної 

складової навчального 

процесу 
 

Здобуття вищої 
освіти та перехід 

до етапу 
самонавчання 

впродовж життя 
 

Цифрова платформа 

на даних етапах здобуття 

технічної освіти у ЗВО 

відіграє роль додаткового чи 
альтернативного джерела 

фахової інформації, проте не 

основного; онлайн ресурс 

сприяє розширенню вмінь 

студентів у самостійній 

роботі із фаховими 

матеріалами, а також 

основам самоорганізації, 

розвитку інформаційних і 

комунікаційних навичок, 

проте не може стати 

повноцінною заміною 
традиційній освіті. 

 

Цифрова платформа на етапі 

пост університетської самоосвіти 

відіграє роль основного джерела 

актуальної інформації, необхідної 
для динамізації професійного росту 

фахівця. Умови навчання в межах 

онлайн ресурсу передбачають 

відсутність контролю, що активізує 

процеси вдосконалення вмінь 

самостійної роботи над технічними 

текстами, використання 

суб’єктивізму в ході інтерпретації 

результатів опрацювання матеріалів 

та формує відчуття відповідальності 

у працівників за пророблену із 

фаховими матеріалами роботу. 
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Таким чином, формування та вдосконалення вмінь 

роботи із технічними текстами англійською мовою є 

процесом безперервним, який змінює свою форму, 

інструменти, проте сталою залишається лише ціль – 

становлення висококваліфікованого фахівця технічного 

профілю із глибокими практичними знаннями роботи із 

інформаційними матеріалами, що мають іноземні джерела 

походження. В умовах діджитал-трансформацій 

пріоритетним механізмом організації самонавчання стали 

саме прогресивні цифрові платформи, які ще кілька років 

назад зовсім не мали вагомого значення у процесах 

виховання конкурентоспроможних фахівців, проте сьогодні 

займають пріоритетні позиції у стратегії навчання і 

саморозвитку студентів. Хоча спеціалісти технічних 

спеціальностей не мають потреби в обов’язковому розвитку 

навичок роботи із англомовними фаховими текстами чи 

іншими інформаційними матеріалами, проте таке вміння 

значно підвищує статус працівника, роблячи його в очах 

працедавця більш перспективним, зорієнтованим на сталий 

розвиток, а також багатогранним спеціалістом із прагненням 

до перманентного самовдосконалення. В умовах стрімкого 

зростання конкуренції на глобальному ринку праці такі риси 

є особливо цінними. 

Професіоналізм працівників технічних спеціальностей 

постійно знаходиться в процесі становлення, професійна 

діяльність фахівців вимагає: 

           по-перше, безперервної динаміки; 

           по-друге, перманентної праці над собою та 

самореалізації через співпрацю з професіоналами; 

           по-третє, безупинне навчання й рефлексію своєї 

майстерності [16, с. 126]. 
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Майбутній фахівець технічної спеціальності, отримуючи 

базові профільно-орієнтовані знання, повинен осягнути зміст та 

функції професії, а також її потенціал, який зовсім не схожий на 

той, що властивий будь-якій іншій діяльності. Робота із 

технічними текстами, їх аналіз, опрацювання лексики, 

інтерпретація та адаптація англомовних матеріалів для 

комфортного застосування у буденній професійній діяльності – 

це практичні вміння, не схожі на будь-які інші аспекти роботи 

вузькоспеціалізованих фахівців. 

Такі характерні риси, як досвід та прагнення до 

саморозвитку відіграють значну роль у делікатному процесі 

передачі технічних знань і вмінь між фахівцями, що 

працюють на різних мовах. Саме досвідчений спеціаліст 

починає усвідомлювати важливість навичок роботи із 

технічними текстами на англійській мові, які отримані із 

першоджерел та можуть містити важливі в контексті 

розвитку професійної діяльності інформаційні дані. Лише 

досвід дозволяє працівникові відчувати тонкі нюанси і 

специфіку роботи із фаховими матеріалами англійською 

мовою. Узагальнюючи вище окреслену думку, варто визнати, 

що вміння працювати із технічними текстами англійською 

мовою є показником досвідченості працівника, відповідно, 

вибір шляху самовдосконалення власних практичних навичок 

є свідчення свідомого прагнення особи до збагачення досвіду 

і розширення власних компетенцій. 

В контексті вище окреслених тверджень варто 

узагальнити, що роль цифрової платформи полягає у наданні 

можливостей особам безперервно працювати над розвитком 

власних професійних якостей і вмінь впродовж життя. Своєю 

чергою, формальні технології навчання, зокрема традиційна 

система освіти загалом, не характеризуються таким 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
          Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
177 

потенціалом, вони призначені лише для формування базових 

компетентностей у студентів. 

Ще одною безумовною перевагою цифрової платформи 

є усунення часових чи просторових меж, які за певних 

обставин можуть знижувати продуктивність процесів 

саморозвитку; цифрова платформа, як сучасний віртуальний 

простір, виконує роль глобального середовища, що стимулює 

обмін знаннями і досвідом між студентами чи працівниками 

та зумовлює ріст важливості самостійної роботи осіб в 

контексті формування практичних вмінь і фахових навичок. 

Наступною перевагою від застосування студентами 

немовних ЗВО тактики формування вмінь роботи із 

технічними текстами англійською мовою саме на базі 

цифрової платформи є можливість самостійного вибору 

методів організації навчання. Зокрема, стратегія 

саморозвитку студента може бути побудована у такий спосіб, 

який забезпечить раціональний розподіл часу між 

опрацюванням теорії і методології вузькопрофільних 

дисциплін та формуванням практичних навичок роботи із 

технічними матеріалами. Студент стає автономним, цілком 

незалежним учасником навчального процесу, який не 

залежить від формалізованої освітньої програми, 

запропонованої ЗВО, та самостійно визначає пріоритети 

навчання. 

Варто визнати, що, в цілому, процеси систематизації 

навчальної діяльності сприяють високому рівню 

організованості студентів, а, відповідно, і результативності їх 

роботи над формуванням нових вмінь і практичних навичок. 

В умовах диференціації традиційної та інноваційної освіти 

значна частка студентів немовних ЗВО прагне самостійно 

здійснювати моніторинг навчального процесу та досягнутих 

результатів, здобувач технічних знань пізнає основи 
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саморозвитку, самонавчання, самоконтролю і 

самодисципліни, а також тайм-менеджменту саме завдяки 

застосуванню цифрової платформи. В контексті виховання 

майбутніх спеціалістів такий тренд варто вважати 

позитивним, оскільки для сучасних роботодавців 

самоорганізованість та самодисципліна, як особистісні риси 

працівника, є особливо цінними. 

Зазначені нижче у роботі переваги акцентують увагу на 

перспективності застосування цифрових платформ у навчанні 

студентів технічних спеціальностей ЗВО. Проте, в той же час, 

повна відсутність контролю за процесами формування вмінь 

роботи із технічними текстами англійською мовою, а також 

допомоги з боку педагога, виключення наставництва як 

методу реалізації моніторингу все ж таки є не лише 

перевагою, а і основним недоліком діючої практики 

застосування цифрових платформ як методу організації 

навчання студентів. Таким чином, низька контрольованість 

самонавчання та саморозвитку студентів немовних ЗВО та 

унеможливлення регламентованої, формалізованої організації 

навчального процесу, до яких звикли вітчизняні студенти і 

які, на жаль, у вітчизняній практиці мають вищу 

результативність, зокрема в частині підвищення ефективності 

підходів формування нових вмінь і навичок роботи із 

інформацією, аніж внутрішня мотивація здобувачів освіти. 

Усі переваги і недоліки, пов’язані із застосуванням 

студентами немовних ЗВО цифрових платформ у процесах 

формування вмінь роботи із технічними текстами 

англійською мовою узагальнено на рис. 4. 
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Рис. 4. Переваги і недоліки застосування цифрових 
платформ у процесах формування вмінь роботи із технічними 
текстами англійською мовою 

Джерело: складено автором самостійно. 

Переваги застосування цифрових платформ у процесах 

формування вмінь роботи із технічними текстами англійською 

мовою 

 
1. Безперервність процесів навчання та самовдосконалення 

вмінь роботи із технічними матеріалами англійською мовою. 
2. Розвиток самостійності, підвищення ролі відповідальності 

студентів за результати опрацювання матеріалів. 
3. Можливість самостійного вибору студентом методів 

організації навчання, платформ чи їх комбінації задля досягнення 
стійкого розвитку практичних вмінь. 

4. Усунення часових чи просторових меж, які в умовах 
традиційної освіти знижують продуктивність процесів саморозвитку, а 
також унеможливлюють безперервну співпрацю освітян чи обмін 
науково-технічними матеріалами в режимі реального часу. 

5. Пропозиція сприятливих для студентів немовних ЗВО умов 
для формування інформаційних, комунікаційних навичок, а також 
вмінь роботи із інформаційним технічно-орієнтованим контентом. 

6. Розвиток вмінь самостійної роботи із великими об’ємами 
фахової інформації, зокрема аналізу, порівняння, систематизації, 
узагальнення, інтерпретації та адаптації для подальшого застосування 
в межах професійної діяльності. 

 
Недоліки застосування цифрових платформ у процесах 

формування вмінь роботи із технічними текстами англійською 

мовою 

 
1. Відсутність ефективних механізмів контролю за 

результатами роботи студентів щодо формування вмінь роботи із 
технічними текстами англійською мовою. 

2. Низька вмотивованість студентів немовних ЗВО до 
самоорганізованої діяльності, спрямованої на формування фахових 
вмінь і практичних навичок. 

3. Велика кількість цифрових платформ, які пропонує 
глобальний простір, що вимагає значних витрат часу студентів на 
підбір ефективних платформ задля забезпечення різних навчальних 
процесів. 

4. Недостатньо високий рівень розвитку цифрових навичок 
серед громадян, яких не завжди достатньо для ефективної роботи в 
умовах цифровізації освіти. 
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Отже, використання цифрових платформ студентами 

немовних ЗВО задля забезпечення ефективності підходів 

формування вмінь роботи із технічними текстами 

англійською мовою є перспективним, оскільки триває 

становлення епохи цифрової освіти, що актуалізує роль 

діджитал-інструментів організації навчальних процесів та, 

фактично, забезпечує практичне функціонування змішаного, 

а також дистанційного навчання. Цифрові технології в 

контексті сьогоденних змін є більш прогресивними, 

залишаються відкритими для вирішення лише питання 

готовності самих студентів до здійснення саморозвитку в 

межах віртуального освітнього простору, а також узгодження 

формальних та неформальних технологій навчання в умовах 

перманентних реформацій національної системи освіти. 

Висновки. Узагальнюючи проведене у науковій роботі 

дослідження, варто зауважити, що роль цифрових платформ у 

процесах навчання студентів немовних ЗВО України стрімко 

росте. Беззаперечною першопричиною таких тенденцій є 

глобальна цифровізація освіти. Цифровізація як сучасний 

соціокультурний феномен надає можливості активізувати 

віртуальну мобільність студентів, за умови якої доступним 

стає проходження навчання та формування практичних вмінь 

без просторових чи часових обмежень. Діджитал-

трасформації сприяють росту конкурентоздатності 

національної системи освіти та вітчизняних фахівців, 

зокрема. 

Ключова роль цифрової платформи у формуванні вмінь 

роботи студентів із технічними текстами англійською мовою 

полягає у раціоналізації навчального процесу, досягненні 

оптимального балансу між опрацюванням профільних 

дисциплін та роботою над отриманням фахових навичок, 

мовних знань і розвитком практичних вмінь. Важливим 
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чинником підвищення ефективності навчання є мотивація 

студента, яка, в ідеалі, має базуватись на внутрішніх 

переконаннях і стимулах здобувача знань, а не лише на 

методах примусу чи жорсткого контролю досягнення 

результатів. Відповідно, цифрова платформа може стати 

ефективною для тих студентів, які готові до самостійної 

роботи над створенням власної професійної компетентності, 

вдосконаленням професійних якостей, самоконтролю, 

пошуку внутрішніх стимулів і мотивів, а також для тих, хто 

прагне опрацьовувати і розвивати здобуті навички впродовж 

життя. 

Поширення практики застосування цифрових платформ 

у навчанні студентів немовних ЗВО має і переваги, і 

недоліки, зокрема як і кожен із векторів цифрових 

трансформацій. Проте, перспективність цифрової освіти 

важко заперечити в умовах глобальної цифровізації 

суспільства та динамічного росту ролі інформаційних і 

комунікаційних навичок. 
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§2.8 ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ НА ОСНОВІ 

КАЗОК В.СУХОМЛИНСЬКОГО (Пахальчук Н.О., 

Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського; Грошовенко О.П., Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського; Демченко О.П., Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 

Колеснік К.А., Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського) 

 

Вступ. Фізичне виховання дітей на сьогоднішній день в 

Україні є одним із пріоритетних напрямків реформування 

освітянської сфери, що зумовлено формуванням у 

підростаючого покоління фізичного здоров’я [1-5 та ін.]. 

З метою оздоровлення та зацікавлення дітей 

фізкультурно-оздоровлювальною діяльністю доцільно 

використовувати спадщину В.Сухомлинського. Заняття та 

інші форми рухової активності дошкільників, які базуються 

на казках «Квітка сонця», «Вранці на пасіці», «Пихата жаба», 

«Який музика цвіркун», «Хризантема і цибулина», «Тополі в 

степу над шляхом», «Велике й мале», «Півень», «Як бджола 

знаходить квітку конвалії» тощо, сприятимуть формуванню 

рухових якостей (сили, швидкості, спритності, гнучкості та ін.) 

та основних рухів (лазінню, підлазінню, стрибкам, метанню 

тощо); вихованню моральних та вольових якостей 

особистості.  

Виклад основного матеріалу. Нами було використано 

досвід Л.Калуської [1] з метою формування життєвої 

компетентності та базових якостей дошкільника. Визначимо 

зміст рухових дій, які можна провести з використанням 

казкового матеріал: комплекси загальнорозвивальних вправ 
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(відповідно до сюжету прочитаної казки); лазіння по 

гімнастичній стінці перемінним та приставним кроками; вправи 

на орієнтацію в просторі, швидкість, спритність та рівновагу, на 

формування вміння діяти за словесною інструкцією під час ігор 

«Ведмеді й бджоли», «Знайди свій будиночок», «Сонечко та 

дощик» та в іграх-естафетах «Хто швидше збере урожай цибулі» 

тощо; вправи на гімнастичній лаві; стрибки в довжину та у 

висоту з місця; повзання по-пластунськи; підлізання під дугу; 

кидання й ловіння м’яча руками тощо.   

Зокрема, в підготовчій або основній частині заняття 

(залежить від засвоєння комплексу рухових дій) можна 

виконувати сюжетні загальнорозвивальні вправи за змістом 

казок В.Сухомлинського. Визначимо загальні особливості 

запису та виконання гімнастичних комплексів: 

- о.с. – основна стійка (п’яти разом, носки нарізно, руки 

вниз); 

- в.п. – вихідне положення, яке визначається на початку 

виконання комплексу;  

- руки вперед, руки вверх – долоні рук розвернути 

всередину; 

- руки до плечей – руки зігнуті в ліктях, 

опущені до низу, притиснуті до тулуба, кінчики пальців 

торкаються плечей. 

Наведемо приклади комплексів.  

1. Комплекс «Бджілка» (казка «Вранці на пасіці»). 

Кожна вправа повторюється не менше 6 разів. 

Вправа 1. Бджілка з вулика вилітає – піднімання рук 

угору. В.п. – о.с. (ноги знаходяться в основній стійці), руки до 

плечей; 1 – підняти руки вгору; 2 – в.п.  

Вправа 2. Бджілка квіточок шукає – повороти тулуба в 

сторони. В.п. –ноги нарізно, руки на поясі; 1 – повернути 

тулуб вліво; 2 – повернути тулуб вправо.  
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Вправа 3. Бджілка нюхає квіточку – нахили тулуба 

вперед. В.п. – ноги нарізно, руки вниз; 1 – нахили тулуба 

вперед; 2 – в.п.  

Вправа 4. Бджілка медок збирає – присідання. В.п. – о.с., 

руки на поясі; 1-2 – присісти, руки вперед; 3-4 – в.п. тощо.  

2. Комплекс «Сонечко» (казка «Квітка сонця»). Кожна 

вправа повторюється не менше 6 разів. 

Вправа 1. Сонечко гріє долоньки. В.п. – о.с.; 1 – підняти 

пружно руки вгору (вдих); 2 – опустити (видих).  

Вправа 2. Сіємо соняшник. В.п. – стійка ноги нарізно, 

руки вздовж тулуба (вдих); 1 – нахил тулуба вперед, 

торкнутись підлоги (видих); 2 – випрямитись у вихідне 

положення (вдих).  

Вправа 3. За сонцем повертаю голову свою. В.п. – ноги 

нарізно, руки на поясі (вдих); 1 – повернутись направо 

(видих), 2 – у в.п.; 3-4 – те саме вліво.  

3. Комплекс «Жабка» (казка «Пихата жаба»). 

Вправа 1. Жабки прокидаються. В.п. – о.с. (повільний 

вдих, видих); 1 – руки вгору, праву ногу назад на носок, 

потягнутись (вдих); 2 – в.п. (видих); 3 – те саме, відставляючи 

назад ліву ногу (вдих); 4 – в.п. (видих). Повторити 6-8 разів. 

Вправа 2. Жабка придивляється, чи нема поблизу 

журавля. В.п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі (вдих); 1 – 

нахил вліво (видих); 2 – в.п. (вдих); 3 – нахил вправо (видих); 

4 – в.п. (вдих). Повторити 4-6 разів. 

Вправа 3. Жабка побачила журавля і сховалась під 

листочком. В.п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі (вдих);     

1 – присідання на всій ступні, руки вперед (видих); 2 – в.п. 

(вдих). Повторити 6-7 разів.  

Вправа 4. Жабка ловить комарика. В.п. – о.с., руки в 

сторони; 1 – стрибок, ноги нарізно, сплеск руками над головою;    

2 – стрибок ноги разом, руки в сторони; 3-4 – те саме тощо.  
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4. Комплекс «Цвіркун» (казка «Який музика цвіркун»).  

Вправа 1. Цвіркун крильця піднімає, цвіркун крильцями 

махає – піднімання рук в сторони, вгору. В.п. – о.с.; 1 – 

підняти руки в сторони; 2 – вгору; 3 – в сторони; 4 – в.п. 

Повторити 6 разів. 

Вправа 2. Цвіркун скрипочку шукає – повороти тулуба 

вправо, вліво. В.п. – ноги нарізно, руки на поясі; 1 – поворот 

тулуба вправо з розведенням рук в сторони (вдих); 2 – 

повернутись у вихідне положення (видих); 3-4 – те саме 

вліво. Повторити 6 разів. 

Вправа 3. Цвіркун радіє, що знайшов скрипочку – 

стрибки на обох ногах із переходом на ходьбу на місці. 

Повторити в разів.  

5. Комплекс «Подих природи»: піднімання рук вгору 

(сонце п’є росу); нахили тулуба вперед і в сторони (троянда 

хитається від подиху вітру); присідання (понюхаємо 

троянду). Вправи виконуються 6-8 разів кожна.  

6. Комплекс «Чарівна хризантема» (казка «Хризантема 

й цибулина»). 

Вправа 1. Хризантема тягнеться до сонця – піднімання 

рук через сторони вгору. В.п. – о.с.; 1-2 – підняти руки через 

сторони вгору (вдих). 3-4 – опустити вниз (видих). Повторити 

6 разів. 

Вправа 2. Хризантема виглядає господиню – повороти 

тулуба в сторони. В.п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони 

(вдих); 1 – повернути тулуб вправо руки перед грудьми (видих).    

2 – у в.п. (вдих). 3-4 – те саме вліво. Повторити 6 разів. 

Вправа 3. Хризантема нахиляється до цибулі – нахил 

тулуба вперед. В.п. – ноги нарізно, руки на поясі; 1 – 

нахилитись, торкнутись землі; 2 – в.п.  

Вправа 4. Господиня замиловано дивиться на цибулину 

й на хризантему. В.п.  – о.с., руки на поясі; 1 – присісти, 
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розвести руки сторони; 2 – піднятись навшпиньки, розвести 

руки в сторони.  

7. Комплекс «Весняний степ» (казка «Тополі в степу над 

шляхом»). Також можна використовувати комплекси вправ, 

які опосередковано пов’язані зі змістом казки, зокрема 

дошкільника можна подати таку інформацію: Степ дуже 

гарний навесні, коли прокидаються квіти. Першими в степу 

прокидаються тюльпани, тому ми виконаємо з вами комплекс 

фізичних вправ «Весняний степ».  

Вправа 1. Пробудження чарівних квітів – піднімання 

рук вгору. В.п. – сід на колінах і на п’ятках, руки на колінах 

(дихання довільне). Заплющити очі та уявити, що ви – степові 

тюльпани, які тільки починають прокидатись. Квіточки 

простягають до сонечка свої листочки. 1-3 – піднятися на 

колінах (упор на колінах), руки вгору; 4 – повернутись у в.п.  

Вправа 2. Вітер хитає листочки – нахили тулуба в 

сторони. В.п. – стійка на колінах, руки вниз; 1 – підняти руки 

вгору; 2-3 – нахили тулуба вправо, руки нахиляються вправо, 

наче листочки квітки; 4 – в.п. Те саме в іншу сторону.  

Вправа 3. Вітер розходився і тріпоче траву – підняття 

ніг в положенні лежачи. В.п. – лежачи на спині, руки вверх;     

1 – лягти на лівий бік; 2-3 – підняти праву руку і праву ногу 

вперед; 4 – в.п. Те саме на правому боці.  

Вправа 4. Стеблини квітів повертаються від вітру – 

почергові махи ногами. В.п. – о.с., руки зігнуті за головою;      

1 – поворот вправо; 2 – в.п.; 3-4 – те саме вліво.  

Вправа 5. Вітер злякав цвіркунчика й він пострибав по 

траві – стрибки на двох ногах із просуванням вперед. 

Виконується з в.п. – ноги нарізно, руки на поясі.  

Також доцільним є виконання основних рухів за 

мотивами казок. Наведемо відповідні приклади.  
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1. «Дістань цвіркуна» (казка «Який музика цвіркун»). 

Лазіння по гімнастичній стінці 3-4 рази. 

2. «Бджілка медок збирає» (казка «Вранці на пасиці»). 

Лазіння по гімнастичній стінці. Піднятись угору перемінними 

кроками на висоту 1,5 м, спуститись вниз, не пропускаючи 

щаблів. Повторити 4-5 разів. 

3. «Маленький кролик» (казка «Велике й мале»). 

Стрибки у висоту з місця як кролик. Між двома стояками 

натягнути шнур, прив’язати до нього на однаковій відстані 

одне від одного 5 брязкалець (на 10-15 см вище від піднятої 

вгору руки дитини). Вправу одночасно виконують 5 дітей, 

стрибаючи два рази підряд. Необхідно стежити, щоб діти 

енергійно відштовхувались обома ногами, одночасно 

змахуючи руками вгору. Повторити 6-8 разів. Також доцільно 

виконати вправу «Підлізання під дугу», де діти уявляють, що 

кролиця підлізає під загородку, бо за нею є смачна соковита 

трава.  

4. «Спритні збирачі цибулі» (казка «Хризантема і 

цибулина»). Метання м’яча в горизонтальну ціль (кошик) 

обома руками із-за голови (збираємо урожай цибулі). 

Стежити, щоб замах із-за голови був широким, а кидок 

енергійним. Повторити 8-10 разів.  

5. Казка «Краплина роси». Пролізання правим і лівим 

боком під дугою (сховаємось у холодок під кущиками).           

3-4 рази з різних позицій.  Стрибки у довжину з місця 

(перестрибування через калюжу). Ширина «калюжі», 

викладеної з 2-х шнурів, має бути 95 см. Повторити                

8-10 разів.  

6. «Весела жабка» (казка «Пихата жаба»). Стрибки у 

довжину з розбігу (жабка вистрибує з болота). Діти 

виконують стрибок з трьох (4-5 разів) та чотирьох (6-8 разів) 

кроків. Стежити за енергійним відштовхуванням однією 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
190 

ногою без затримки розбігу. Лазіння на колінах з упором на 

руки по дошці, покладеній одним кінцем на щабель 

гімнастичної стінки під кутом 25 градусів (жабка вилізла на 

бережок). Повторити 5-6 разів.  

7. До казки «Тополі в степу над шляхом». Ходьба по 

гімнастичній лаві, посередині лави постояти на одній нозі, 

друга – зігнути в коліні й підтяти вгору («Уважні журавлі»). 

Стрибки в довжину з місця («Тушканчик стрибає»). Повзання 

по-пластунськи («Ящірка»).  

В основній частині заняття також доцільно проводити 

рухливі ігри, пов’язані за змістом казки. Зокрема, визначимо 

зміст гри «Жаби й чапля» (казка «Пихата жаба»). Так, за 

лічилкою обирається дитина, яка виконує роль чаплі. Всі інші 

діти – жабки. Вони живуть у болоті (розставлені на підлозі 

обручі). В протилежному кінці зали – гніздо чаплі. За 

сигналом вихователя: «Чапля – у гнізді», діти-жабки 

вибігають і весело стрибають. За сигналом вихователя: 

«Чапля летить», діти-жабки застрибують у свої болота. 

Спійману «жабку» чапля забирає до свого гнізда. Педагог 

прибирає один обруч. Гра продовжується.  

Доцільно вводити в заключній частині сюжетного 

заняття розв’язання педагогічних ситуацій за сюжетом казок 

В.Сухомлинського. Наведемо приклади ситуації.  

1.  До казки «Півень» (мета: виховання інтересу до 

тварин, бережне ставлення до них): Оксанка та Андрійко 

поїхали в гості до бабусі. Бабуся радо зустріла онуків і 

показала їм маленькі жовті, пухнасті, рухливі клубочки. «Які 

гарненькі», – замилувалися курчатками діти». Андрійко 

схопив одне в руки, міцно стиснув і притулив до себе. 

Курчатко жалібно запищало. Чому заплакало курчатко? Що 

сказала дівчинка братові? А що сказали б ви? 
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2. До казки «Хризантема і цибулина»: Мама готувала 

обід, а Іринка та Петрик їй допомагали. Ось взяла вона 

цибулину й почала очищати від лушпиння. Сльози 

покотилися з очей дівчинки. Стала вона витирати очі руками 

й ще гірше заплакала. Чому заплакала Іринка? Що треба 

зробити дівчинці, щоб зупинити сльози? Чи можна брудними 

руками торкатися очей? 
3. До казки «Велике і мале»: Жив-був хлопчик. Імені 

його не пам’ятали, а всі звали його Пустунець, бо дуже любив 
бешкетувати. Одного разу приїхав у село до бабусі, побачив 
телятко, почав за ним ганятися. Схопив телятко за хвіст і 
захотів вилізти на нього та й покататися, як на конику. Не 
витримало телятко такої наруги, розвернулося і головою 
добряче буцнуло Пустунця. «Ось тобі за твою поведінку», – 
наче говорило воно. Чим могла закінчитись пригода 
Пустунця? Як треба поводитись із домашніми тваринами? 

Подамо алгоритм проведення фізкультурного заняття на 
основі казки «Вранці на пасиці». Завдання: розвиток 
швидкості та спритності; формування навичок орієнтування в 
просторі; виховання інтересу до зміцнення свого здоров’я 
через систематичне заняття фізичною культурою: закріплення 
знань про частини тіла: зосередження уваги на носі як органі 
нюху (Як бджілка дізнається про пахучі квіти? Як людина може 
визначити, що один запах приємний, а інший – ні?).  Визначимо 
безпосередньо освітні завдання заняття: вивчення комплексу 
загальнорозвивальних вправ, закріплення вміння лазити по 
гімнастичній стінці перемінним кроком; розвиток вмінь 
орієнтуватись у просторі, удосконалення швидкості та спритність 
під час гри «Ведмеді і бджоли».  Інвентар: капелюхи «Бджоли», 
гімнастична стінка. 

1. Ходьба зі зміною темпу (30 с), ходьба на п’ятах і 

пальчиках з рухами рук (бджілка крилами махає) 25 с. Біг у 

середньому темпі (30 с.), ходьба. 
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2. Розучування комплексу фізичних вправ «Бджілка». 

Вправа 1. Бджілка з вулика вилітає – піднімання рук 

угору. В.п. – о.с., руки зігнути в ліктях до плечей; 1 – підняти 

руки вгору; 2 –   в.п. Повторити 6 р. 

Вправа 2. Бджілка квіточки шукає – повороти тулуба в 

сторони. В.п. –ноги нарізно, руки на поясі; 1 – повернути 

тулуб вліво; 2 – вправо. Повторити 6 р. 

Вправа 3. Бджілка нюхає квіточку – нахили тулуба 

вперед. В.п. – стійка, ноги нарізно; 1 – нахилити тулуб 

вперед; 2 – в.п. Повторити 6 р. 

Вправа 4. Бджілка медок збирає – присідання. В.п. – 

о.с., руки на поясі. 1-2 – присісти руки вперед. 3-4 – в.п. 

Повторити 6 р. 

3. Бджілка на дерево летить – лазіння по гімнастичній 

стінці. Піднятись угору перемінними кроками на висоту 1,5 

м, спуститись вниз, не пропускаючи щаблів. Повтори 4-5 р. 

4. Гра «Ведмеді й бджоли».  Діти діляться на дві 

підгрупи: менша за кількістю – це «ведмеді», більша – 

«бджоли». На відстані 3-5 метрів від гімнастичної стінки 

накреслено коло. Це «ліс», де живуть ведмеді. Діти-бджоли – 

на гімнастичній стінці, ведмеді – у «лісі». Визначимо рухові 

дії, які виконують діти: 

- Слова вихователя: «Бджоли вулик залишають, в луг 

квітучий поспішають». Дії дошкільників: «бджоли» злазять з 

гімнастичної стінки.  

- Слова вихователя: «Полетіли до квіток, щоб збирати з 

них медок». Дії дошкільників: бджоли летять на луку, 

перебігають, ніби перелітають із квітки на квітку.  

- Слова вихователя: «А ведмедики тим часом – на пасіку 

вихилясом, щоб бджіл вдома не застати й медком смачно 

ласувати». Дії дошкільників: ведмеді заладять на гімнастичну 

стінку.  
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- Слова вихователя: «Стережіться, ведмежата, бджоли 

вже летять до хати». Дії дошкільників: ведмеді злазять із 

гімнастичної стінки, тікають, а бджоли дзижчать і доганяють 

ведмедів. 

5. Ходьба з поступовим уповільненням темпу (45 с) з 

вправами на дихання. 

6. Вироблення навичок безпечної поведінки з комахами. 

Бесіда про недопустимість брати в руки бджолу. Якщо 

вкусила бджола, приклади щось холодне і звернися за 

допомогою до дорослих.  

Наведемо зміст сюжетного заняття на основі казки 

В.Сухомлинського «Квітка сонця». Так, основними цілями 

заняття є розучування комплексу загальнорозвивальних 

вправ; удосконалення вміння лазити по гімнастичній стінці 

приставним кроком; розвиток умінь бігу; орієнтації в 

просторі; вміння діяти зв словесною інструкцією в грі 

«Сонечко і дощик». Інвентар: гімнастична стінка, квітка 

соняшника. 

В підготовчій частині заняття відбувається: 

1. Ходьба зі зміною темпу (35 с), ходьба на носках (30 с) 

приставним кроком (лівим і прави боком). Біг (35 с) у 

середньому темпі, ходьба з вправами на дихання. 

2. Комплекс загальнорозвивальних вправ: 

Вправа 1. Сонечко гріє долонечки – піднімання рук 

угору. В.п. – о.с.; 1 – підняти пружно руки вгору (вдих),          

2 – опустити (видих). Повторити 6 р. 

Вправа 2. Сіємо соняшник – нахили тулуба вперед.     

В.п. – стійка ноги нарізно, руки вниз; 1 – нахил тулуба 

уперед, торкнутись підлоги(видих); 2 – випрямитись у 

вихідне положення (вдих). Повторити 6 р. 

в) За сонцем повертаю головоньку свою – повороти 

голови і тулуба в сторони.  В.п. – ноги нарізно, руки на поясі; 
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1 – повернутись направо (вдих); 2 – в.п.; 3-4 – те саме вліво. 

Повторити 6 р. 

В основній частині заняття удосконалюються основні 

рухи. Лазіння по гімнастичній стінці («Мурашка хоче 

привітатись із золотою квіткою»). Піднятись угору (на висоту 

1,5 м.) приставним кроком і опуститись вниз. Вправу 

виконують 3-4 дітей. Повторити 3-4 рази. До верхівки 

гімнастичної стінки доцільно прикріпити силуетне 

зображення соняшника.  

Гра «Сонечко і дощик». Повторити 3 рази. 

Також на занятті доцільно сформувати безпечно 

доцільну поведінку в природі. З цією метою вихователь 

використовує: 

1. Бесіду: «Соняшник дуже подібні до сонечка. Чим 

більше сонця, тим добре соняшнику. Він може цілий день 

перебувати на сонці. А чи можуть перебувати на сонці 

дорослі і діти цілий день?». 

2. Вирішення проблемних ситуацій: «Одного сонячного 

дня мама, тато та Галинка пішли на річку. Родина цілий день 

відпочивали на річці. Вони купались та загорали, аж ввечері 

повернулись додому. Шкіра в усіх почервоніла й пекла. 

Кривились від болю тато, мама й плакала мала Галинка. Як 

ви думаєте, що сталося, адже на річці було так гарно?». 

Проблемне запитання: Що може бути з людиною, яка дуже 

довго у спекотну сонячну днину зранку до вечора лежить на 

березі річки? 

3. Бесіду з дітьми про дозоване приймання сонячних 

ванн та необхідність одягати панамку або хусточку.  

Висновки. Таким чином,  в процесі організації 

фізичного виховання дошкільників необхідно враховувати 

принципи краси та гармонії, вчити дітей отримувати 

задоволення від рухової активності та виконання фізичних 
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вправ. У дошкільному віці закладається фундамент 

майбутньої особистості, тому вирішення  завдань  освітнього  

процесу  в  галузі  фізичного  виховання, необхідно  

пов’язувати  з  розвитком  цілісного  сприйняття  

дошкільника  як активної особистості 
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§2.9 ДО ПИТАННЯ ПРО ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ 

ХАТА / ДІМ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА КИТАЙСЬКОМУ 

ДИСКУРСІ (Переяслов В.О., Навчально-науковий інститут 

міжнародної освіти ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Ткач О.В., 

Харківський національний педагогічний університет                     

ім. Г. С. Сковороди) 

 

Вступ. Останніми роками інтерес до концептології як 

частини когнітивної лінгвістики значно зріс. На сьогодні вона 

є однією з головних репрезентантів національної 

соціолінгвістичної картини світу. Погоджуємося з 

В. Калашником, який акцентує, що одним із базових понять у 

когнітивній лінгвістиці в її взаємозв’язку з такою сучасною 

наукою, як культурологія, є концепт, який позначає 

інформаційну структуру свідомості, певну сукупність 

набутих людиною знань. На його основі сформувалося 

розуміння картини світу в людській свідомості як 

концептуальної. Остання ґрунтується на домовній (психічній) 

картині світу й зумовлює формування власне лінгвальної, 

мовної картини світу [12, c. 194]. 

Кожна людина бачить навколишній світ через призму 

лінгвоментальності власного народу, і характеристика такого 

явища, як національний характер, потребує обережності та 

толерантності, особливо при порівнянні менталітету певного 

народу з національними рисами інших народів. 

У різні часи концептологічні питання ставали 

предметом дослідження таких науковців, як: Н. Арутюнова, 

О. Афанасьєв, О. Богуславська, О. Веселовський, В. Воркачов [4], 

В. Карасік [13], В. Колесов, О. Потебня та ін. 

На думку вчених, концептуальна картина світу – це не 

лише система понять про сукупність реалій довкілля, а й 

система значень, що втілюються в ці реалії через слово-знак і 
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слово-концепт. Тоді можна говорити як про загальнолюдську 

концептуалізацію реальності, тобто загальнолюдський 

поняттєвий універсум, так і про національну її 

концептуалізацію, що включає специфічні для кожної 

культури аспекти світосприймання [11, с. 26].  

Справедливо констатовано в науковій літературі, що мовна 

картина світу – це мозаїкоподібна польова система 

взаємопов’язаних мовних одиниць, що через складну систему 

фонетичних явищ, лексико-семантичних і граматичних значень, а 

також стилістичних характеристик відбиває відносно 

об’єктивний стан речей довкілля і внутрішнього світу людини, 

тобто загалом картину світу [11, с. 26]. У мовній картині світу 

символи українського і китайського ментального простору земля 

і хата / дім, що є предметом нашого наукового зацікавлення, 

належать до загальнонаціональних. 

Для сучасних лінгвістичних студій актуальним 

залишається звертання до аналізу концептів як базових 

одиниць культури, що кодують певні способи 

концептуалізації світу, викликаючи неабиякий інтерес. Різні 

народи концептуалізують світ по-різному, і мовна інформація 

дає змогу зрозуміти спосіб життя народу, його культуру. 

Залучаємо для аналізу у нашій статті також поняття 

концептосфера. Як справедливо зазначено М. Кронгаузом, 

концептосфера може бути представлена у вигляді поняттєво-

смислових ярусів: одного, орієнтованого на матеріальний 

світ, сприйнятого як екзистенційний, та другого, 

орієнтованого на ідеальне, духовне, трансцендентне; кожна із 

цих глибинних структур відтворена через систему 

семантичних полів як об’єднань найменувань зі своєю 

внутрішньою організацією, зі своїм конституйованим 

смислом [17, с. 159]. Традиційним для опису таких полів є 

виділення диференційних та інтегральних семантичних ознак.  
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Погоджуємося з думкою, що поняття концепт 

розташоване на перетині лінгвістичних даних із 

психологічними, культурологічними, інформаційними; його 

трактують з різних світоглядних позицій і за різними 

критеріями. Варто згадати у зарубіжному мовознавстві праці 

М. Джонсона, Дж. Лакоффа, Ч. Філлмора, Л. Талмі, 

А. Вежбицької [38], В. Карасіка [13], О. Кубрякової, 

В. Маслової, М. Піменової [27], З. Попової, Ю. Степанова та ін., а 

в українській лінгвістичній науці − наукові твори     

В. Жайворонка [10; 11], В. Кононенка [15; 16], Л. Лисиченко [19; 20], 

О. Селіванової, С. Жаботинської, М. Скаб [30], П. Мацькова, 

А. Огар [26] та ін.  

У нашій статті послуговуємося визначенням поняття 

концепт, запропонованим М. Скаб: концепт − це абстрактна 

одиниця ментального рівня, що відображає зміст результатів 

пізнання людиною довкілля, у якій зосереджено відомості 

про об’єкт, його властивості, місце в культурі народу, 

результати емоційно-оцінного осягнення, що, відповідно, 

вмотивовує розбудову й збагачення цієї одиниці завдяки 

збагаченню індивідуального емоційного й культурного 

досвіду носіїв мови [30, с. 5–6]. 

Національно-культурні поняття часто стають предметом 

зацікавлення науковців. В українському мовознавстві 

дослідження лінгвокультурологічної лексики, проблеми 

добору, опису та тлумачення національно значущих лексем 

були предметом спеціального наукового зацікавлення таких 

учених, як: Л. Даниленко, М. Дмитренко, Л. Дяченко, 

В. Жайворонок, В. Кононенко, О. Левченко, С. Ляпін, 

І. Мойсеїв, О. Потапенко, В. Русанівський, Л. Супрун, 

Г. Яворська та ін.  

Мовознавці рекомендують у змістовий план слова 

включати, поряд із лексичним поняттям та лексичним фоном, 
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ще так звані відтінки значень, асоціацій, оцінок, тобто все те, 

що позначається збірним ім’ям конотація.  

Л. Мацько підкреслює, що лінгвокультурологічний 

аналіз передбачає з’ясування змісту поняття 

лінгвокультурема як такої мовної одиниці, у семантиці якої 

зосереджена вагома й актуальна культурна інформація. У 

науковій літературі вони називалися по-різному: концепт 

національної культури (Н. Арутюнова, Ю. Степанов), 

лінгвокультурний концепт (В. Маслова), лінгвокультурологічний 

концепт (В. Карасік), культурно маркована одиниця, слово з 

національно-культурним компонентом семантики 

(Є. Верещагін, В. Костомаров), мовно-естетичні знаки 

національної культури (С. Єрмоленко), мовні знаки культури, 

етнокультурний концепт, знак етнокультури 

(В. Жайворонок), знак національної культури (В. Калашник), 

лінгвокультурема (В. Воробйов, Ф. Бацевич) [36, с. 15]. 

К. Мізін виокремлює п’ять кодів культури: антропоморфний, 

біоморфний, просторовий, часовий та артефактний. 

О. Гаврилович представляє різноманіття кодів культури 

антропним, соматичним, просторовим, часовим, природним, 

предметним, духовним, харчовим, кольоровим та 

зооморфним кодами. Науковці до базових кодів культури 

зараховують також і: рослинний (вегетативний), зооморфний 

(анімальний, орнітологічний, ентомологічний), 

антропоморфний, предметний, харчовий, просторовий, 

часовий [5, с. 35]. 

В. Кононенко зазначає, що у тлумаченні понять 

концепт і символ чимало спільних ознак: обидва вони 

характеризуються відносною полісемічністю вкладеного у 

них смислу, багатомірністю осмислень, певною розмитістю 

межових кордонів; на мовленнєвому рівні супроводжуються 

широким набором конотацій, емотивних супроводів, 
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аксіологічних уявлень [16, с. 174]. Відмінність у тлумаченні 

понять учений вбачає у різному ступені абстрагування в 

усвідомленому сприйманні цих категорій [16, с. 175].  

За ознакою актуальності дослідники виділяють ключові 

концепти, що широко презентовані в пареміологічному 

фонді, фольклорі, художній літературі [27, с. 82–84]. Як 

наголошувала А. Вежбицька, лише такі чинники, як: 

загальновживаність, частотність, семантична та словотвірна 

розробленість, аксіологічна маркованість, історична стабільність 

сукупно визначають пріоритетну роль концепту [38]. 

Теоретичне осмислення кола ключових українських 

концептів здійснювали Є. Бартмінський, І. Голубовська, 

В. Жайворонок [10], В. Кононенко [16], Н. Мех [23], А. Огар [26], 

В. Ужченко [35] та ін.  

Зокрема, В. Кононенко вважає, що для українців 

найвагоміші концепти земля, мати, хата, хліб, доля і що саме 

вони творять ядро української концептосфери. Укладачі 

слов’янського асоціативного словника 2004 року зазначають, 

що ядро мовної свідомості українців формують тридцять 

лексем, серед яких і лексема дім [31]. В.Жайворонок теж 

виокремлює в українському фольклорі серед інших 

«концептів історико-культурної свідомості народу», тобто 

слів-символів, наповнених етнокультурним змістом, 

концепти земля, хата [10, с.51–52]. Серед базових концептів 

української культури В. Ужченко [35] називає одиниці лава, 

поріг, які займають передові позиції у фразеологічному 

континуумі, що вербалізують базові концепти, зокрема 

концепт хата. 

Н. Мех у монографії 2008 року ґрунтовно висвітлила 

проблему інтерпретації ключових концептів в українській 

культурній традиції і філософсько-релігійній та мовній 

картинах світу Григорія Сковороди [23]. 
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Варто також згадати дописувачів польського журналу 

«Етнолінгвістика» 2016 року, які розглядали у своїх розвідках 

концепт хата. 
А. Огар акцентує на тому, що ключовими концептами 

українського дискурсу на рівні емоціоналізму є концепти 
душа, серце, розум, доля, мати, любов, свобода, й стверджує, 
що українському етносу цілком притаманні й певний 
раціоналізм, і певний прагматизм [26]. А. Огар, підтримуючи 
думку Х. Щепонської про те, що традиційна філософська 
проблема відношення мислення до буття в українському варіанті 
ускладнюється відношенням почуття до буття [37, с. 6], 
переконана, що українці, як і будь-який інший етнос, здатні 
діяти безпристрасно та навіть усупереч настановам серця, і 
кожен етнос може чинити ірраціонально. 

Ключові концепти акумулюють багатовіковий 
вербалізований у мові досвід нації і є базою для розуміння 
народної душі. Урахування точки зору лінгвокультурологів 
Л. Дяченко, В. Кононенка, В. Русанівського дозволяє виділити в 
українців такі абстрактні та конкретні лінгвокультуреми, як воля, 
доля, душа, козак, чумак, хата, хутір, земля. 

Вербалізатори концептів, презентованих у художній 

літературі, фольклорі, пареміях (прислів’ях і приказках), 

частотні, виражають глибокі смисли, найбільш повно 

передаючи народний дух, особливості мовомислення. Саме 

такі лексеми репрезентують найважливіші концепти, у 

переліку яких – і концепт хата / дім. 
Тож концепт хата / дім потребує не просто детального, 

а максимально проникливого осягнення на зіставному тлі 
української й китайської етнокультур, що й засвідчує 
актуальність нашої статті. 

Беззаперечним є те, що концепт хата / дім займає 

почесне місце в концептуальних картинах світу українського 

і китайського народів, проте кожен подає його дещо відмінно. 
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Мета статті − окреслити особливості українського 

концепту хата / дім та на основі його зіставлення з 

відповідною одиницею в китайській мові виявити 

національно специфічне; описати структуру, смислове 

наповнення й вербалізацію концепту хата / дім. 

Джерельною базою нашого дослідження послужили тексти 

збірки «Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. 

Драматичні твори» (К., 1982), поезії В. Мисика, Ду Фу, Бо Цзюї, 

Су Ші, Ма Чжиюань. Для аналізу ці твори обрано не випадково, 

адже в них найповніше представлено концепт хата / дім. 

Виклад основного матеріалу. В українській та 

китайській художній традиції хата / дім – це символічна 

назва, що за своїм характером відбиває основу власного 

ближнього життєвого простору.  

В українській та китайській свідомості концепт хата / дім 

несе велике емоційне навантаження. Навколо ключового 

концепту хата як традиційного житла формується національний 

образ ідеального мікросвіту, тихої оселі. Для українця і китайця 

рідна домівка – це жива істота, що завжди чекає на господаря, 

символ єдиної родини. Хата може плакати без хазяйки та 

надавати своїм мешканцям цілющої сили. Лінгвокультурологи 

вважають українську хату-мазанку шедевром і відносять її до 

категорії української духовності [33, с. 40].  

Для китайця дім − це духовність, найглибший корінь 

народу, символ возз’єднання родини. Китайці також люблять 

асоціювати дім із країною 国家. Навіть метою встановлення 

королівства є забезпечення миру та процвітання родини. Дім 

家 – це місце душевного спокою, країна 国 є гарантією миру 

для дому 家. Імператор вважав країну приватною власністю 

сім’ї, що передається від покоління до покоління, а пізніше 

також посилався на те, що сім’я монополізує світ.  
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У цілому, уся політична, економічна та культурна 

діяльність у Китаї пов’язана з домівкою як ядром. Система 

уявлень про єдність із домом є ідеологічною основою всієї 

китайської поведінки (зростання кожного китайця 

здійснюється в «тіні дому»), а ідея сімейної культури складає 

всю ідеологічну систему китайської культури (китайці 

перебувають постійно під впливом домашнього виховання та 

сімейної культури). Героїчні вчинки стародавніх китайських 

героїв здійснювалися задля збереження та захисту дому 

(житла). Вони без вагань віддавали своє життя за країну, 

націю та честь дому. Отже, дім у китайській етнокультурі є 

ключовим концептом, про що свідчить історія розвитку цієї 

країни. Дім несе в собі головну ідею приналежності себе до 

цілого. 

Прецедентні тексти (паремії, національно значущі 

цитати, фразеологізми тощо, які формують систему 

загальнонаціональних цінностей і вічних істин) усебічно 

ілюструють значення концепту хата / дім. Наприклад, від 

минулих часів дійшли до нас паремії, у яких ідеться про 

сакральне ставлення українців до рідної домівки: У своїй хаті 

і вугли допомагають; Без хазяїна двір, а без хазяйки хата 

плаче; Своя хата не ворог: коли прийдеш, тоді і прийме; 

Чужа хата гірше ката; Моя хата з краю, я нічого не знаю; 

Голод з хати жене. 

Образ землі є тією глибинною універсалією, яка 

функціонує у світовій міфопоетиці. Земля містить велику 

кількість символічних значень, які, потрактовуючись у 

поетиці, відтворюють власне національний світогляд. 

Концепт земля має статус провідного, це давнє й винятково 

вагоме утворення: земля – це країна, ґрунт, суша й мати, 

життя, духовна підвалина. Зокрема, в українців ядерними в 

концепті земля є компоненти «країна», «планета», «верхній 
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шар земної кори» й «ґрунт». В українській лінгвокультурі 

когнітивну сферу рідна земля, природа, батьківщина 

охоплює й концепт мати. Саме образ землі-матері належить 

до тотемів давніх українців. Здавна люди бачили в землі 

годувальницю. 

Якщо земля сприймається, з одного боку, як вселюдське 

надбання, сутнісне явище, з другого, – як володіння, то образ 

хати завжди індивідуалізований, прив’язаний до обійстя; це 

недоторкана територія окремої родини, запорука самого її 

існування. Основу власного ближнього життєвого простору 

українця складали хата, подвір’я та власна земля. Втрата 

хати – смертельна загроза, нещастя; життя без родинного 

вогнища втрачає сенс. Константне значення хати як 

сімейного осердя означує можливість творення семантичного 

поля, у яке входять найменування її неодмінних складників – 

порогу, вікон, дверей, печі, вуглів, лав, шибок, сіней, скрині, 

годинника, стола, портрета Шевченка, кота на печі, нерідко 

з наданням їм символічних значень.  

Основна оцінна ознака хати – запорука щасливого 

життя, найвищої благодаті; це й провідне місце, де 

відбуваються події, й охоронна територія, за межами якої 

людина втрачає підтримку; предметні позначення хатнього 

інтер’єру теж слугують охороні від стороннього втручання. 

Хата в очах селянина постає як його найдорожчий скарб, 

укриття від будь-яких загроз, запорука родинного щастя.  

Навіть зовні непоказна хата наймиліша, задля неї 

прикладена тяжка праця, немалі гроші, отож її варто 

прикрашати, причепурювати; хата, де живе родина, 

видається втіленням щастя. 

Також упродовж поколінь люди знаходили в хаті місце 

відпочинку і достатку. 
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Серед предметних позначень, що характеризують 

внутрішню будову хати, виокремлюється поріг як образ-

символ родинного життя, закритості свого внутрішнього 

світу; він – містичний знак окремішності хатнього      

існування [16, с. 271-273]; прощання з рідним порогом 

дорівнено до прощання з рідною хатою, з рідним краєм; 

пороги, вугли втілюють ідеї плинності життя, втрати 

найдорожчого; образ лави – утілення ідеї хатнього затишку.  

Інтегральні семи до константи хата – «родинне життя», 

«найдорожчий скарб», «ізольоване існування»; диференційні 

ознаки пов’язані із символікою складників хатнього устрою – 

порога, лави, дверей, вікон, печі, скрині, стола тощо.  

За сучасним тлумачним словником лексема хата має 

п’ять значень: 1. Сільський одноповерховий житловий 

будинок; 2. Внутрішнє житлове приміщення такого будинку; 

3. Родина, люди, які живуть, перебувають в одному такому 

приміщенні; 4. Квартира; 5. Уживається у складі назв деяких 

сільських установ. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко вживає лексему 

хата в шести значеннях: 1. Житловий будинок, дім                  

(в українському селі); 2. Кімната, покої в будинку; 3. Житло; 

4. Двір, подвір’я; 5. У сполученні на хаті у значенні 

«горище», «дах»; 6. Родинне гніздо, батьківська хата [3]. 

Типовою для Слобожанщини була хата з обмазаними глиною та 

побіленими стінами (мазанка), і саме такою постає вона в текстах 

українських повістей Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. 

Хата в текстах українських повістей письменника має такі 

варіанти значень: 1) сільський одноповерховий житловий 

будинок; 2) внутрішнє житлове приміщення; кімната [3, с. 1340]. 

Хата починається безпосередньо на землі. Більшість давніх 

українських хат складалися з трьох частин: світлиці, комори, 

сіней. Таку будову засвідчили й тексти українських повістей 

письменника. 
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Слово комора в текстах українських повістей письменника 

вживається в двох значеннях: 1) приміщення в житловому 

будинку, де тримають хатні речі й продукти харчування;              

2) окрема будівля для збереження зерна [3, с. 445].  

Мотивація слів, використаних Г.Ф. Квіткою-Основ’яненком, 

оселя – оселятися; світлиця – світлий; горниця – горішній 

(верхній); покої – спокійний, спокій, така: кімната, призначена 

для відпочинку. 

Проаналізуємо частотні вербалізатори концепту хата / 

дім, презентованого у текстах збірки «Квітка-Основ’яненко Г. 

Повісті та оповідання. Драматичні твори. К., 1982».  

Ужиті в аналізованих текстах Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка назви хатнього начиння як лексика сільського 

побуту представляють зразки культури Слобожанщини 

першої третини ХІХ століття.  

Аналізовані тексти збірки фіксують 409 уживань 

вербалізаторів (лексем) концепта хата з метою деталізації 

побутових сцен [32]. Хата є символом батьківщини, рідної 

землі; тепла, затишку, святості, захисту і допомоги.  

Навколо концепту хата формується лексичний ряд на 

позначення частин українського житла першої третини ХІХ ст., а 

саме: велика хата, противна хата, світлиця, кімната, вікно, 

поріг, двері, сіни, призьба, долівка; її начиння – скриня, стіл, 

лавка, лава, мисник, піч, ліжко. Наприклад: «Смутний і 

невеселий сидів собі на лавці, у новій світлиці, що відгородив 

від противної хати, конотопський пан сотник Микита 

Уласович Забрьоха»; «Вийшла Пазька з кімнати і, переходячи 

через велику хату, вже веселенько глянула на свого        

панича» [14].  

Для вербалізації інтегральної семи «захист» до костанти 

хата у текстах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка вживається 

інтимізуючий займенниковий прикметник своя: «Іще 
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невдивовижу, як-то добрів і знайшов свою хату»; «Смутна й 

невесела ходила по своїй хаті, проводивши когось від себе і 

зачинивши двері, конотопська відьма Явдоха Зубиха після 

прочуханки...» [14], а семи «смуток», «одинокість» вербалізує 

сполука пуста хата, як-от: «Смутний і невеселий сидів пан 

судденко, Дем’ян Омелянович Халявський, у своїм хуторі, у 

пустій хаті, відкіль повиганяв усіх із серця»; «Прийшов, аж хата 

пустісінька, і духу нікого нема, і кілочком замкнута» [14]. У 

творах письменника фіксуємо й сполуку хороша хата, напр.: 

«Музика рушила, а народ і Ївга на ними. Ідуть побіля хорошої 

хати, – вікно таке гарне, веселеньке...» [14], що створює 

ідеалізований узагальнений образ. Інтегральна сема «хата – 

рівність» вербалізується ситуативним порівнянням: «Перед 

козаками так я сотник, а ти писар; а коли ми удвох у хаті, 

так ми собі брати» [14]. 

Вербалізується концепт хата у аналізованих текстах 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка поєднанням іменника хата з 

дієсловами, що конкретизують дії, вчинки, обставини, 

ситуації, у яких перебувають персонажі Квітчиних повістей, 

напр.: сідати у хаті, біля хати йти, переходити через хату, 

виводити з хати, пішла з хати, увіходити у хату, хату 

вимітати, поточитися з хати, шасть мерщій з хати, 

запирати хату, кидатися по хатам, увів гостя у велику хату, 

у хаті запирати тощо. 

У семантичне поле константи хата в аналізованих 

текстах входить найменування складників, часто із    

наданням символічного значення. Українські повісті               

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка фіксують і таку назву частини 

хати, як призьба. Навколо давніх українських хат можна було 

побачити насипи землі, піску чи глини – так звані призьби – 

«результат видозміни давнього *приізба, утвореного з 

прийменника при та іменника *ізба (хата)» [9, с. 570]. 
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Елементом інтер’єру української хати була й скриня – 

ящик для зберігання одягу, коштовних предметів. Інколи в 

текстах українських повістей письменника ця назва набуває 

символічного значення як «символ майбутньої нової сім’ї, 

фундамент нової родини» [6, с. 65], тому що скриня була 

складовою посагу молодої, яку дружина вивозила з рідної 

хати як спогад про минуле. Наприклад: «…батько посагом за 

дочкою дав невеличку скриню та подушки» [14]. 

В аналізованих текстах українських повістей 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка фіксуємо такі складники 

семантичного поля константи хата, як назви посуду, 

хатнього й кухонного начиння, напр.: «А усі тії глечики, 

горщики, водяники, кухлики стояли деяке на полиці, інше на 

миснику, було й на припічку, було й на самій печі...». Такі 

повтори тематично однорідних побутовізмів надають 

висловам, фразам висхідної експресії, створюють динаміку 

образів, ритмізують мову прози. 

У концептосфері Г. Ф. Квітки-Основ’яненка виявлені як 

вербалізатори етнокультурного компоненту хата 

фразеологізми з компонентом хата. 

На думку Ю. Лебеденко, до константи хата у текстах 

письменника реалізуються інтегральні семи «екстер’єр», 

«складові», «інтер’єр». Диференційними семами є «розмір», 

«освітленість», «охайність», «комфортність», «родина», 

«захисток» та ін. [18]. Сема «інтер’єр» інкорпорує такі 

складники: «меблі», «предмети» та «колір оздоблення».  

У аналізованих творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

фіксуємо як вербалізатори фразеологізми, у яких слово хата 

має значення житлового будинку, наприклад: пустісінька 

(пуста) хата («відсутність людей у домі»), з хати не 

виженеш («вияв великої захопленості чимось»), із хати не 

можна вийти («крайня потреба у чомусь») та ін., напр.: 
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Прийшов [Масляк], аж хата пустісінька, і духа нікого нема; 

Вже Оксани з хати і не виженеш, вже усе забула – вже від 

матері ні на п’ядь; На нього [п’яницю] треба багато 

положити: купити хоч яку-небудь свитину, і пояс, і шапку, і 

чоботи, без чого йому із хати не можна вийти [14]. Із цим 

значенням уживається й лексема хата у складі порівняльного 

звороту, як-от: «А сам, каже, губернатор їде у колясці, що 

скрізь у вікнах, мов хата яка!» [14]. 

В аналізованих текстах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

виокремлено як вербалізатори фразеологізми, у яких слово 

хата має значення кімнати у спол. велика хата – вітальня, 

кімната для прийому гостей, наприклад: От у неділю чи 

пообідала мерщій, чи ні, зараз Галочка підмела велику хату, 

повісила на кілочок чистий рушник, довгий та предовгий та 

мудро усякими квітами вишитий, накурила ладаном кріпко і 

заперла хату, щоб не видихалося, поки [14].  

У текстах аналізованої збірки письменника наявна 

незначна кількість фразеологізмів, у яких слово хата має 

значення «двір, подвір’я», наприклад: Оксана нікуди з хати 

не виходить, хоч мати і посила її до подруг [14] («небажання 

йти зі свого двору куди-небудь»).  

Виокремлено також як вербалізатори фразеологізми, у 

яких слово хата зі значенням «горище, дах»: У однім дворі, 

на хаті, Денис знайшов пояс хороший каламайковий тощо.  

Якщо спиратися на ярусну парадигму обраних для 

аналізу Квіткінських текстів, до констант, що відтворює 

матеріальну стихію, відносимо передовсім такі, як хата, дім, 

оселя, світлиця, горниця, покої, палац, господа, хороми, 

комора. На периферії семантичної парадигми залишається 

така константа, як, двері, вікно, поріг, сіни, призьба, долівка; її 

начиння – скриня, стіл, лавка, лава, мисник, полиці, припічок, 

піч, ліжко. 
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Предметний аналіз концепту хата вважаємо за доцільне 

провадити й на матеріалі однойменної поеми Василя Мисика 

«Хата» (1940) − твору, у якому сільська хата сконцентрувала 

в собі глибинні шари народної свідомості, переосмислені 

творчою думкою поета з погляду сучасних йому подій, і його 

естетико-філософські візії майбутнього цієї хати. В. Боянович 

так коментував цей твір: «Не архаїчні деталі побуту, не 

предковічні прикмети національного характеру опоетизовує 

Мисик, а рух, динаміку, конфлікти, що розкривають 

формування нового побуту, соціалістичної народної моралі й 

етики» [2, с. 11]. 

Розповідь у поемі починається зі змалювання місця 

розташування хати. Автор наголошує у поемі на тісному 

зв’язку хати із землею. Як наголошують науковці, земля – це 

провідний український концепт. Земля містить велику 

кількість символічних значень, які, потрактовуючись у 

поетиці, відтворюють власне національний світогляд. 

Погляньмо на слова та вирази, якi використовує поет: тин, 

…явір балакає стиха, рожа, гарбузи, стежка біжить 

борозною – вони наскрізь просочені українським 

національним колоритом. Це споконвічні невід’ємні атрибути 

кожного села й хати в селі.  

Хата в українській картині світу є непохитним 

прихистком від будь-якої негоди. Двері зустрічають 

ліричного героя, які, як і раніше, «по-давньому стогнуть». 

Вони з давніх-давен захищали мешканців хати від злодіїв та 

різного лиха, яке «за порогом – голову зітне». Поріг – це 

певна межа між безпечним світом, де все знайоме й рідне 

кожній дитині, і широким незвіданим світом, повним 

небезпек. 

Переступивши через поріг, ліричний герой вітається з 

усіма речами. Зустріч з батьківською хатою починається 
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асоціаціями «за схожістю», асоціаціями пізнавання. Для 

вербалізації інтегральної семи «схожість» до константи хата 

в аналізованій поемі вживаються займенникові сполучення 

те саме, той самий, ті самі. Але ліричний герой 

придивляється пильніше, і тоді з’являються такі рядки: 

Усе тут – знайоме, здається, 

І все не таке, як тоді [24, с. 67]. 

Він починає розмову з піччю, яка є найстаршою з усіх. З 

давніх-давен хата вважалася житлом лише після того, як 

запалювали вогонь у печі. В українській ментальності піч – 

утілення родинного тепла й затишку. Вогнище було 

символом непорушності сім’ї, певною святинею. У хаті, де є 

піч, не можна було лихословити, народне прислів’я чітко це 

ілюструє: «Сказав би, та піч у хаті». Піч розповідає, що на 

ній уже ніхто не спить і не гріється, бо її замінило ліжко. З 

теплотою згадує минуле, коли вона лікувала всі болі на своїм 

череві. Проте, як i раніше, піч зберігає в собі життя: у запічку 

чхнув кіт. В етноментальній традиції життя, яке зберігає піч, 

вважалося духом предків. Зазвичай це був цвіркун, але у 

В. Мисика бачимо кота. 

Наступний співрозмовник ліричного героя – стара скриня. 

Вона, як заощадлива господиня, немало «добра надбала». 

Над столом, на чільному місці висить портрет      

Тараса Шевченка. Автор його називає «давнім другом» і 

стверджує, що пам’ять про нього залишиться, доки стоятиме 

хата. 

Останній співрозмовник ліричного героя – годинник. 

Він невтомно «відбиває хвилини і миті». Годинник пробиває 

шлях у «будучину». Він – як місток між сучасним і 

майбутнім. Усі людські прагнення він утілює своїм 

невпинним ходом. 
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У поемі глибоко осмислюється діалектика речей, 

образно розкривається зміст подій. Поетизується дорога 

кожній людині хата, де вона народилась, живе і, може, 

закінчить свій життєвий шлях: 

Змалку 

Рідною прозвана, 

На спогади й мрії багата, 

Біліє з-за тину. 

Ось вона – батьківська хата [24, с. 66]. 

У поемі «Хата» В. Мисик протиставляє буттєвий час 

побутовому. Численними порівняннями він створює 

атмосферу плину часу. Побутовий час локалізовано в 

конкретному просторі. Він пов’язаний з оживленням 

конкретних предметів побуту, зокрема вказівкою на 

годинник. 

Характеризуючи образ дому, слід розуміти що «простір 

у художньому творі моделює різні зв’язки картини світу: 

часові, соціальні, етичні» [21, с. 6]. Концепт хата / дім 

традиційно використовується для позначення прихистку, 

місця, де людина може заховатись від навколишнього світу. 

Батьківська хата є символом домашнього затишку, спокою, 

рівноваги, відображенням матеріального й духовного 

багатства. 

Василь Мисик майстерно репрезентує концепт хата 

іменниками з конкретним значенням (тин, явір, рожа, 

гарбузи, стежка, борозна), особовими, вказівними 

займенниками (ти, тут, те саме, той самий, ті самі) та 

таким художньо-мовним засобом, як метафора (явір балакає, 

стежка біжить). 

Далі Мисик починає змалювання самої хати та її частин 

(вікна, двері, поріг, піч, шафа (у якій на книжковій полиці 

«Кобзар» стоїть, а поряд книжечка з трудоднями), стара 
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скриня, над столом портрет Тараса Шевченка у хаті) і залучає 

до свого мовного «арсеналу» різноманітні художньо-мовні 

засоби, що вербалізують концепт хата, зокрема: епітети         

(в житньому брилі, в золотій олії, прозорими гронами), 

метафори (хата ледве-ледве мріла на краю землі, вітровії 

дишуть гаряче, сонце стежку пече, гронами літо лягло у 

спрят, двері по-давньому стогнуть, скриня немало добра 

надбала, годинник невтомно відбиває хвилини і миті, лізли у 

хату холод і злидні), 

Якщо спиратися на ярусну парадигму обраної для 

аналізу поеми В. Мисика, до константи, що відтворює 

матеріальну стихію, відносимо передовсім таку, як хата. На 

периферії семантичної парадигми залишаються такі 

константи, як, скажімо, дорога, двері, поріг, піч, скриня, 

годинник, портрет Шевченка, кіт. 

Таким чином, завдяки своєму мовному «арсеналу» 

Василь Мисик у невеликій за обсягом поемі прописує 

сільську батьківську хату як утілення найвищих цінностей: 

вона – центр, корінь усього світу у глибинній свідомості 

селянина; вона дає людині впевненість, забезпечує 

збереження традицій у прийдешніх поколіннях.  

У поемі «Хата» автор реалізує образ дому як пам’яті, 

поваги, незнищенності, вічності. А тому втрата або розруха 

дому є символом занепаду, забуття свого коріння, розриву 

зв’язків між поколіннями. 

Спробуємо окреслити особливості китайського 

концепту дім, описати структуру складного ієрогліфа 家 

(«цзя»), смислове наповнення й вербалізацію концепту дім у 

китайських поетичних текстах. Складний ієрогліф 家 містить 

такі елементи: 宀 і 豕. Графічно і за значенням елемент 宀 

позначає поняття печера, дім, а зображення 豕 презентує 
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назву свійської тварини свині. Чому ж китайський ієрогліф 家 

(дім) містить складник зі значенням свиня? У давнину китайці 

не закріплювалися за певним місцем проживання, бо 

здійснювали не землеробський спосіб життя, а мисливський. 

Згодом, уполювавши кабана (або свиню), прив’язували його 

ланцюгом до печери (тобто житла), й ті жили з людьми у 

печері. У такий спосіб китайці одомашнювали кабанів, 

вирощували їх, оскільки земля була не дуже придатною для 

вирощування врожаю (згодом свиня стала символом 

процвітання родини через сильні репродуктивні здібності), і 

самі змушені були закріплюватися за певним місцем 

проживання. Дискусійним і сьогодні залишається питання, 

чому ж ієрогліф дім 家 має складник зі значенням свиня 豕, а 

не віл 牛 або вівця 羊, які теж позначають назви свійських 

тварин. Виявляється, що концепт дім у китайській 

етнокультурі − це не просто будинок чи кімната (наприклад, 

спальня), а й китайський термін, який позначає шість видів 

домашніх тварин: кінь, віл, вівця, курка, собака та свиня. З 

огляду на антропологічний компонент вербалізації концепту 

дім у китайській етнокультурі зазначимо, що до ієрогліфа 家 

входять елементи 人 (людина), 庭 (суд), 室 (кімната). 

Виявляється, що китайські жінки не мають майнових та 

економічних прав, тому, природно, вони мають дім чоловіка 

як суд. Китайська приказка свідчить, що чоловіки приймають 

жінок як свою кімнату 室, а жінки беруть чоловіків як їхній 

дім 家. Оскільки безпека дому (житла) стає першочерговим 

завданням, то фонетико-семантична структура слова дім 

суголосна зі словом перший 甲.  

Уперше концепт дім (ієрогліф 家) зафіксований у 

«Написах на кістках оракула» (найдавнішій відомій 

систематичній писемності у Китаї та Східній Азії, 
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вирізьбленій на панцирах черепах або кістках тварин 

королівською родиною під час пізньої династії Шан (17 – 11 

століття до н.е.) для ворожіння) зі значенням «будинок або 

місце проживання». 

Отже, до семантичного поля з константою дім 家 

включені слова-поняття печера, свиня. На периферії 

семантичної парадигми залишається константа ‘житло як 

ярмо’, ‘влаштуватися краще, ніж на полюванні’, слова-

поняття людина 人, суд 庭, кімната 室, перший 甲. 

Доцільно буде розглянути на прикладі китайських 

поетичних творів вербалізацію концепту дім. І першим 

джерелом, до якого ми звернемося, буде стародавня збірка 

поетичних текстів під назвою 詩經 «Книга пісень», датована 

XII−VI століттями до н.е., яка містить 305 поетичних творів. 

Ця поезія несе в собі традиції та світобачення китайців, 

основу їхнього сприйняття світу [28]. 

Відомий китайський письменник Ду Фу (712−770) у 

своїх віршах підкреслює, що дім – це місце не для всіх людей, 

туди запрошують лише добрих товаришів: 

Стежинки в саду підмітаю − 

сьогодні товариш приходить, 

Для нього лиш двері 

оселя моя розчиня [8].  

Двері у наведеному уривку виконують функцію 

сторожа, крізь якого не кожна людина гідна пройти. 

Є у хаті і свої постійні мешканці – комахи. Так, Бо Цзюї 

(772−846) у вірші «У старому домі» писав: 

Звук осені за дальньою стіною 

комахи, заплутані в шовк, прядуть собі оселю 

 і тінь молодого місяця схиляє свої брови. 

Завіса ліжка зламана, а це лише початок холодної ночі [1]. 
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Не кожна хата є домом і, звісно, китайська культура не 

виняток у розумінні цього. Ось як описує Су Ші (поет ХІ 

століття) дім, у якому вимушено знаходиться.  

Я хотів би ввійти в дім, 

Але дощ ллє як з відра. 

Хатина, неначе рибальський човен, 

У туманній воді дрейфує. 

Холодні овочі варю в порожній каструлі, 

А в розбитій печі тліє мокрий очерет. 

Це холодна їжа, 

Але подивіться на чорний папір. 

На царських воротах дев’ять замків, 

Могили батьків за тисячі миль. 

Хочеться плакати, 

Попіл минулого вже не роздути [34].  

Навколо концепту дім формується лексичний ряд на 

позначення житла, його частин, його начиння: хатина, 

розбита піч, порожні каструлі, царські ворота, могили 

батьків. 

Відчувається туга за місцем, де поховані батьки, де був 

вихований. 

Для китайської культури типовим є сприйняття 

екстер’єру як частини дому. Часто зовнішні образи 

оточуючого світу реалізують поняття дому краще, ніж сама 

будівля. 

Зів’ялі виноградні лози і старі дерева, темні ворони,  

Маленькі місточки і люди немов річковий потік,  

Старі дороги, західний вітер і худі коні.  

Заходить сонце, а люди з розбитим серцем на горизонті [22].  

Вербалізують інтегральну сему «екстер’єр» до 

константи дім сполучення зів’ялі виноградні лози, старі 

дерева, маленькі місточки, старі дороги. 
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Якщо спиратися на ярусну парадигму обраних для 

аналізу поетичних текстів, до константи, що відтворює 

матеріальну стихію, відносимо передовсім таку, як дім, оселя 

(тобто дім). На периферії семантичної парадигми 

залишаються такі константи, як, двері, комахи, екстер’єр як 

частина дому. 

Висновки. Отже, національну ідентичність простежити 

не легко, адже в усіх народів спільні матеріальні, морально-

етичні підвалини. Однак є концепти, які виразно ілюструють 

національні особливості. Серед них і концепт хата / дім.  

В обраних для аналізу художніх текстах віднаходимо 

добірну низку мікроконтекстів, які виразно засвідчують 

загальнонародне смислове наповнення концепту хата / дім в 

українській і китайській етнокультурах. 

Перспективним убачаємо аналіз інших художніх творів 

на предмет вияву нових смислів і вербалізаторів концепту 

хата / дім, а також аналіз інших ключових українських 

концептів (скажімо, родина, щастя, любов, серце, доля) в 

аспекті зіставлення. 
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§2.10 ХРИСТИЯНСЬКІ ЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ                 

С. Л. ФРАНКА У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЗАСАД 

СУСПІЛЬСТВА (Рибальченко Г.О., Міжрегіональна Академія 

управління персоналом) 

 

Вступ. В історії релігійної філософії Семен Людвігович 

Франк (1877 — 1950) посідає найважливіше місце як 

яскравіший представник християнської етичної та соціальної 

думки Православної Церкви. Він був вільним релігійним 

мислителем XX століття, відчував себе членом Церкви, але 

твердо зберігав свободу наукової комунікації. Про правдиве, 

істинне і щире почуття любові до Церкви, етики, моралі 

свідчать всі його філософські і соціологічні твори. Етичне 

мислення Франка ніколи не відривається від біблійної 

традиції: чим далі зріє його релігійно-філософська думка, тим 

глибше відкривається йому сенс християнських духовних 

цінностей у сфері духовного розвитку суспільства. 

Християнська етична концепція С. Л. Франка звернена 

до того, хто шукає, до люблячого серця християнина, до 

щирого співрозмовника і справжнього філософа, який любить 

не тимчасові політичні спекуляції, не солоденькі слова 

метафізичної наївності, не ідеологічні установки історичної 

реальності, а справжні, істинні обрії християнської етики, 

концепти «політики любові». Релігійна філософія у 

формуванні духовних засад суспільства (духовної 

цивілізації), на думку С. Л. Франка, здатна змінити та 

кардинально трансформувати людство на основі 

християнських духовних цінностей. 

До сфери наукових зацікавлень самого Франка входили 

релігійні, богословські, філософські та культурологічні 

питання. Його перу належать фундаментальні праці, що 
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вплинули на розвиток не лише філософії, а й сучасної 

християнської богословської думки й апологетики [6–9]. 

Визначні православні священнослужителі Української 

Православної Церкви [1], богослови, філософи, світські 

науковці у галузі державного управління, визнані світовою 

науковою спільнотою, у своїх монографіях [2–5] прагнуть до 

вичерпного розкриття метафізичних основ людського буття, 

гносеології, есхатології, філософії, політики, етики та історії 

християнства у фундаментальних працях С. Л. Франка.  

Світські науковці та богослови у своїх дослідженнях та 

публікаціях зазначають, що етична концепція Франка, яка 

суттєво вплинула на становлення і розвиток сучасної 

філософської та богословської думки, являє собою складне 

багатогранне явище і водночас теоретико-практичне знання, що 

включає філософію, етику, онтологію, релігійну свідомість, 

духовний досвід і релігійну діяльність людства [2].  

Релігійна філософія С. Л. Франка осмислює себе такою 

за наявності християнського богослов’я, але паралельно вона 

наділена великим скептицизмом, критицизмом та авторським 

індивідуалізмом, що робить її сьогодні особливо запитаною й 

актуальною за доби дискусій та пошуку шляхів суспільного 

розвитку сучасного світу.  

Виклад основного матеріалу. Завдання релігійно-

філософської критики С. Л. Франка – не стільки піддаватися 

світському критицизму і сумнівам (хоча і це буває дуже 

корисно), скільки постійно оновлювати в житті суспільства 

почуття живого зв'язку філософії з історією християнської віри. 

Саме християнська віра стимулювала релігійну інтуїцію Франка. 

Від християнства він йде до філософії, але не віддаляючись від 

християнства, а лише вступаючи на шлях вільної думки.  

С. Л. Франк ніколи не відривався від Церкви, але ніколи 

і не боявся йти шляхом вільної релігійної думки. Було б 
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історично несправедливо забути про те, що він, відриваючись 

від чуттєвого буття, від певних уявлень і усталених людських 

традицій, йдучи у вивчення справжнього духовного світу 

Вищого і Абсолютного, рухався вперед, як дослідник. А 

дослідник завжди сміливий і рішучий, що і визначає риси 

істинної релігійної філософії. 

Чесний і відвертий діалог науки та релігії передбачає 

відповідь і продовження розмови: С. Л. Франк приймає 

незавершеність християнського діалогу зі світом і запрошує 

до співпраці своїх сучасників. Він не прагне диктувати 

співрозмовнику ані тон, ані напрямок, ані навіть науковий 

словник. Більше того, він сам піддає себе критичному 

розглядові, прагнучи навіть аксіоми свої зробити 

зрозумілими, іншими словами, ясно дає зрозуміти, що 

розуміє і визнає право співрозмовника не погоджуватися і 

ставити запитання. Мистецтво подібного діалогу — швидше 

мистецтво, ніж життєва позиція. Воно ставить рамки для 

бесіди і розуміння, поле для дискусії і внутрішній простір, що 

дозволяє самому дискурсу в майбутньому змінюватися і 

розвиватися. Якщо ж діалог відкидає суперечки і розвиток, 

якщо починає нав'язувати тільки одну точку зору як щось, що 

не підлягає сумніву, ми можемо припустити, що його 

аргументи не відповідають на поставлені питання, а той, хто 

промовляє, прагне не знайти істину, а приховати свою 

безпорадність або намагається домогтися пануючої позиції, 

іншими словами, дискурс втрачає щирість.  

Християнська етична концепція С. Л. Франка — це 

живий діалог віруючої людини, це прагнення щирого серця 

науковця до Вищого й Абсолютного, чого, на жаль, не 

вистачає сьогодні нашому сучасному світові. Брак щирості в 

мовленні вважається відмінною рисою політиків, вважав        

С. Л. Франк Замаскувати істинний предмет розмови, щоб 
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зробити свої слова неспростовними, — типовий прийом тих, 

хто прагне влади. Цей прийом використовують на обох 

кінцях соціальних сходів: особи, наділені владою, з його 

допомогою утверджують своє право панувати, а «маленькі 

люди» покірно приймають мову, нав'язану їм сильними світу 

цього, розуміючи, що тільки це відкриє їм доступ в їхній світ, 

дозволить поживитися крихтами їх багатства і влади. 

Зрозуміло, часом слабкі надають мові сильних іронічний 

(отже, протилежний), сенс, однак дискурс, як і раніше, 

залишається нещирим, бо і тоді мова в ньому йде зовсім не 

про те, про що видається.  

Науково-богословський підхід до філософського спадку 

С. Л. Франка надає можливості краще зрозуміти та оцінити 

етичне вчення Православної Церкви. Духовно-релігійний 

спадок видатного релігійного мислителя має особливе 

значення в історії філософської та богословської думки. 

Сучасна людина, перебуваючи в стані здобуття власної 

ідентичності, інтенсивного пошуку істини, завжди може 

звернутися до філософсько-богословських та духовних ідей 

С. Л. Франка. Філософ надихався прагненням вказати 

суспільству релігійний вихід із загальної духовної та 

політичної кризи людства. Цілком очевидно, що 

християнська етика допомагає людині в пошуку відповідей на 

численні питання, які висуває сучасне життя. 

Релігійна думка С. Л. Франка нерозривно пов’язана з 

реальним духовним, соціальним, політичним та економічним 

життям людини, і тому вона часто з’являється у вигляді 

релігійної та політичної публіцистики, яка бере свій початок 

у проблематиці життя суспільства. Відомо, що кінець XIX – 

початок XX століття в історії російської релігійної думки 

посідають особливе місце. На цей час випадає розквіт 

російської релігійної філософії, суспільно-політичної 
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публіцистики, літератури, права, поезії, живопису. Книги       

С. Л. Франка [6–9] є важливими у взаємодії науки та релігії, а 

також у плюралістичному, динамічному, відкритому 

екуменічному науковому діалозі християнського світу. 

Висновки. Теоретико-методологічні засади 

християнської етичної концепції С. Л. Франка передбачають 

утвердження в практиці розвитку соціуму духовних 

цінностей, ідеалів та смислів християнства. Такий підхід 

дозволить досягнути балансу інтересів особи, суспільства та 

держави, подолати відчуження людини і суспільства від 

реальних процесів сучасної політики та підвищити 

ефективність християнської соціальної думки. Християнська 

етична концепція С. Л. Франка, не перетворюючись на 

ідеологію, продовжує утверджувати християнські цінності у 

площині культури, політики та науки. 

Для обґрунтування духовної парадигми розвитку 

суспільства, спираючись на досягнення релігійної філософії, 

доведено доцільність використання у практиці християнської 

соціології, педагогіки, етики фундаментальних релігійно-

філософських праць С. Л. Франка. 

Аргументовано, що християнська етична концепція       

С. Л. Франка опирається на релігійне-філософське 

осмислення буття людства, і базується на захисті духовного 

життя особи і суспільства. Застосування християнської 

етичної концепції С. Л. Франка та метафізичного методу в 

сучасній гуманітарній науці дає змогу враховувати існування 

метафізичних аспектів буття, розглядаючи буття особи, сім’ї, 

нації та людства в залежності від буття Бога-Творця. За 

допомогою релігійно-філософського підходу доведено, що 

ігнорування духовності та своєї залежності людини від Бога-

Творця веде до деградації, розкладу та руйнування особи та 
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суспільства, що призводить людство до виродження, 

саморуйнування та самознищення.  

Християнська етична концепція С. Л. Франка 

обґрунтовує провідну роль християнської етики, духовності у 

забезпеченні функціонування суспільства. Такий 

методологічний підхід передбачає докорінну зміну і якісне 

перетворення наукового знання в теорії філософії, педагогіки, 

етики, соціології. 

Відповідно до християнської есхатології обґрунтовано 

стратегічну мету духовної безпеки сучасного суспільства, яка 

полягає в подоланні кризи сучасної матеріалістичної 

цивілізації і побудові духовної цивілізації. Мета духовної 

стратегії С. Л. Франка полягає в утвердженні у суспільстві 

елементу універсальної загальної християнської етики, що 

долає суперечності між матеріальними та духовними 

прагненнями людства. 

Духовний проект розвитку суспільства, який передбачає 

побудову духовної цивілізації на основі реалізації  стратегії 

випереджувального розвитку. Визначено напрямки реалізація 

стратегії випереджувального духовного розвитку – 

формування нової соціальної структури суспільства, де 

провідну роль відіграватиме християнська етика і духовне 

оздоровлення суспільства на основі повернення до етичних 

принципів християнства, синтезу філософії та політики, 

науки та релігії, есхатології та історіософії, синтез який 

спрямований на подолання духовної кризи суспільства. 

Відповідно до духовної ідеї С. Л. Франка 

першочерговим завданням суспільства є формування 

політичної нації на основі духовних цінностей та ідеалів 

християнства. Обґрунтовано християнську етичну концепцію, 

яка визначає: пріоритет духовності при визначенні 

стратегічної мети та цілей розвитку суспільства, утвердження 
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засад християнської моралі у практику сучасної гуманітарної 

науки та у сфері політики; пріоритет людини стосовно до 

політики. 

Реалізація християнської етичної концепції                     

С. Л. Франка у сфері соціології, філософії, менеджменту, 

комунікації передбачатиме подолання відчуження людини та 

суспільства від авторитаризму, політичної маніпуляції 

шляхом рішучої духовної боротьби у парадигмі 

християнської етики. Першочерговим завданням 

християнської етичної концепції С. Л. Франка є 

реформування духовних засад суспільства, що передбачає 

зміну його суспільно-політичної природи на засадах 

християнської моралі і духовних цінностей, з неухильним 

дотриманням принципів верховенства етики добра, краси та 

справедливості. Доведено, що визначальну роль у 

будівництві християнської духовної цивілізації покликана 

відіграти активна християнська громада. Її завданням є 

розробка та реалізація стратегії випереджувального 

духовного розвитку світу. 
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ODDÍL 3. PSYCHOLOGIE 

 

§3.1 КОГНІТИВНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА (Гузій Н.В., Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) 

 

Вступ. Сучасні реалії розбудови інформаційного 

суспільства, збагачення технічних можливостей та 

інструментів набуття й засвоєння людиною знань суттєво 

підвищують вимоги до інтелектуального розвитку 

освітянських кадрів, їх здатності оволодівати новими 

знаннями, виробляти продуктивні педагогічні рішення. 

Інтелектуальна складова перебігу усіх пізнавальних та 

мисленнєвих процесів педагога,  обґрунтований вибір 

раціональних способів організації професійної поведінки, 

свідомий відбір змісту й засобів навчання і виховання, 

налагодження педагогічної комунікації зумовлює неослабний 

інтерес психолого-педагогічної науки і практики до 

дослідження когнітивних детермінант педагогічного 

професіоналізму, пов’язаних із  вивченням психологічної 

природи процесу збагачення професійних знань педагога та 

особливостей їх функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Усвідомлення 

психологічного змісту професійного знання та її специфіки 

спирається на загальнофілософські, методологічні, 

дидактичні положення про сутність людських знань та 

психологічні механізми їх набуття й засвоєння. У науковій 

літературі проблема знань традиційно розглядається з 

позицій гносеологізму – об’єктивного пізнання людиною 

навколишнього світу і себе в ньому, лінійно структурованого 
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у формі системи ідей, теорій, понять, що по суті являє собою 

“надособистісне” опредмечене інтерсуб’єктивне знання. 

Об’єктивність знання у плані його незалежності і певного 

ступеня відчуженості від суб’єкта та його індивідуального 

досвіду пов’язана із розв’язанням проблеми усвідомлення 

істинності пізнаваних об’єктів, що може бути подане за 

допомогою вербальної інформації або знакових теоретичних 

моделей та відображати певну ступінь ізоформізму дійсності, 

яка оточує людину [1, С.300]. Відповідно психологічна 

природа знань розуміється як відносно закінчений продукт 

пізнання в єдності абсолютного і відносного проникнення в 

істину, загальний інваріант певної предметної розмаїтості 

форм і рівнів у єдності проективного та суб’єктивного, 

чуттєвого та раціонального, емпіричного та теоретичного [2].  

Психолого-дидактичні аспекти знання традиційно 

розглядаються як підґрунтя формування умінь і навичок, що 

існують у формі фактів, понять, законів, правил (Т.А.Ільїна), 

а також доповнюються знаннями про способи діяльності, 

прийоми та методи розпізнавання сутності явищ та предметів 

(М.О.Данилов, М.М.Скаткін, М.І.Махмутов, І.Я.Лернер, 

В.В.Краєвський). 

У науковій літературі професійно-педагогічні знання 

визначаються дослідниками як методологічний фундамент, а 

також безпосередній психологічний інструмент педагогічної 

діяльності. З таких позицій О.А.Абдулліна виокремлює у 

структурі загальнопедагогічних знань знання 

фундаментальних ідей, концепцій, законів і закономірностей 

розвитку педагогічних явищ; знання важливих педагогічних 

теорій, основних категорій і понять, сутності 

закономірностей, принципів, змісту, форм, методів навчання і 

виховання школярів, управління школою; знання основних 

педагогічних фактів як змісту педагогічного досвіду і 
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педагогічної практики; прикладні знання конкретних     

методик [3, С.72-74].  

Для розуміння змістової сутності педагогічного знання 

важливого значення набувають виділені І.Я.Лернером 

функції професійного знання – онтологічна, орієнтаційна, 

оцінна [4]. Онтологічний аспект професійно-педагогічної 

компетентності є її методологічним фундаментом і визначає, 

насамперед, багатоплановий теоретичний рівень знань, що 

забезпечує усвідомлення вчителем сутності педагогічних 

явищ і фактів на основі засвоєння педагогічних ідей, 

концепцій, законів, принципів за допомогою оволодіння 

категоріальним апаратом професійно-педагогічних понять і 

термінів. Такі теоретико-методологічні педагогічні знання 

порівняно із предметними відрізняються більшою 

узагальненістю і широтою перенесення та водночас 

виступають інструментом надійності практико-

перетворюючої діяльності вчителя, забезпечуючи адекватну 

орієнтацію у складних процесах перебудови навчання і 

виховання  [5, С.40-41]. Оперування системними 

методологічними знаннями щодо перебігу педагогічної 

діяльності сприяє формуванню у вчителя-вихователя 

здатності аналізувати, цілісно проектувати і конструювати 

педагогічний процес з урахуванням класифікованих у його 

мисленні протиріч, умов, факторів, що, на думку 

В.О.Сластьоніна і В.Е.Тамарина “дає ключ до прийняття 

професійно обґрунтованих новаторських рішень” [6]. 

Методологічна грамотність і культура учителя-вихователя 

виступає надійним заслоном від механістичних підходів до 

педагогічної діяльності та перетворення праці учителя-

вихователя на ремесло. Водночас при усій важливості і 

необхідності володіння теоретичним знанням як 

методологічним фундаментом професійно-педагогічної 
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компетентності існує проблема його практичної реалізації, 

що обумовлена певним психологічним “розривом” між 

абстрактно-теоретичним і емпірико-практичним 

педагогічним знанням. У зв’язку з цим актуалізується 

значення орієнтаційного аспекту педагогічної компетентності 

щодо її технологічних сторін, оскільки це забезпечить 

правильний і оптимальний вибір способів застосування 

теоретичних знань. 

Орієнтаційний аспект професійно-педагогічної 

компетентності представлений як науковими, так і життєвими 

конкретними знаннями емпіричного характеру, що постають 

психологічним підґрунтям для прийняття рішень, побудови 

системи доцільних дій і операцій. На відміну від процесу 

засвоєння абстрактних теоретичних знань, що, на думку 

В.В.Давидова “відповідає процесу їх походження”, 

оволодіння емпіричними педагогічними знаннями можливе 

лише за умови реалізації дій по перетворенню досвіду, що 

включаються у процес засвоєння цих знань [7]. Як відзначає 

П.Є.Решетников, “орієнтаційну основу професійної 

діяльності не можна зводити лише до наукових знань, тому 

що не всі вони є орієнтиром для побудови логічної системи 

дій [8, С.79].  

Повнота, правильність і якість застосування 

теоретичних і емпіричних професійно-педагогічних знань 

визначається рівнем їх психологічної когнітивної організації, 

насамперед педагогічним мисленням, оскільки знання 

виступають не лише “матеріалом” для їх розумового 

“перероблення” вчителем-вихователем, а й “регулятором” 

розумових дій та операцій педагога-професіонала. 

Педагогічне знання по відношенню до мислення педагога 

виконує як функцію мети мисленнєвої діяльності, так і 

функцію засобу для вирішення практичних професійних 
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завдань. Засвоюючи систему знань, педагог збагачує свій 

понятійно-категоріальний апарат, крізь призму якого 

сприймаються та інтерпретуються педагогічні ситуації і який 

стає ефективним засобом регуляції педагогічної діяльності на 

основі дії механізму перетворення теоретичних знань, 

узагальнених понять та категорій у практичні педагогічні 

рішення на основі засвоєних принципів, критеріїв, моделей 

тощо. Широта категоріального ряду, характер та рівень 

засвоєного понятійного апарату педагога належить до 

важливих когнітивних складових і показників педагогічного 

професіоналізму. 

Феномен педагогічного мислення посідає чільне місце у 

сучасному дослідницькому полі психологічних проблем 

педагогічної праці. Педагогічне мислення вчені розглядають 

як теоретичні аспекти педагогічних дій, що обумовлюють 

педагогічну діяльність (В.О.Сластьонін, Я.С.Туровський); як 

її гносеологічну сторону (О.А.Абдулліна, О.І.Піскунов); як 

уміння аналізувати педагогічні ситуації, спираючись на 

педагогічну теорію (Л.Ф.Спірин, М.А.Степинський, 

М.Д.Фрумкін, Є.Н.Поляков); як особливий склад розуму, 

якому притаманні певні ознаки, якості та властивості, що 

дозволяють говорити про “педагогічне бачення” світу 

(В.Е.Тамарин, Д.С.Яковлєва); як “системне бачення” 

педагогічного процесу (О.П.Нечитайлова); як готовність 

учителя застосовувати теоретичні положення педагогіки, 

психології і методик до конкретних педагогічних ситуацій 

(Л.П.Маслова). Серед визначень поняття педагогічного 

мислення виробилися також дефініції, що трактують його як 

процес виявлення вчителем не заданих зовні, прихованих 

властивостей педагогічної дійсності під час порівняння і 

класифікації ситуацій, виявлення в них причинно-

наслідкових зв’язків [9, С.20]; як розумову діяльність 
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педагогів (вчених і учителів), яка відображає і творчо 

перебудовує педагогічні явища [10]; як спрямованість 

розумових процесів на відображення особливостей об’єкта 

діяльності вчителя шляхом проникнення у психологічну 

сутність педагогічних явищ  [11, С.62]; як діяльність по 

вирішенню педагогічних задач [12, С.144-146].  

Розходження у смислових відтінках кожного з 

наведених визначень не перешкоджає узагальненому 

баченню сутності педагогічного мислення в єдності його 

теоретичних і практичних сторін при провідній ролі 

останньої. Якщо емпіричне мислення виконує функції опису, 

розчленовування, класифікації безпосередньо-почуттєвого 

досвіду вчителя-вихователя статичного характеру, то 

теоретичне мислення педагога оперує відстороненими від 

зовнішніх дій опосередкованими абстрактними категоріями 

як явищами, що динамічно розвиваються та визначають 

оптимальні способи управління ними. Ю.М.Кулюткін і 

Г.С.Сухобська, виявляючи змістову сутність педагогічного 

мислення, і наголошуючи на таких його характеристиках, як 

ієрархізованість і розгалуженість, застерігають від небезпеки 

протиставлення практичного мислення педагога-

професіонала теоретичному, підкреслюючи їхній 

взаємозв’язок і взаємозумовленість [13, С.16-18].  

Особливий інтерес для розуміння сутності 

педагогічного мислення становлять результати досліджень 

М.М.Кашапова. Визначивши одиницею аналізу професійно-

педагогічного мислення проблемність, обумовлену 

суперечливістю, розлагодженістю педагогічних ситуацій, 

учений виділяє і характеризує ряд функцій педагогічного 

мислення – діагностичну, стимулювальну, розвивальну, 

компенсаторну, оцінну, самовдосконалення, а також висуває 

й обґрунтовує положення про наявність ситуативного і 
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надситуативного рівнів педагогічного мислення. Ситуативне 

педагогічне мислення, за висновками М.М.Кашапова, 

орієнтоване на миттєву тактику і вигоду, а не на 

віднаходження смислу і мети педагогічної діяльності, в той 

час як надситуативне педагогічне мислення здатне ніби 

“піднятися” над педагогічною ситуацією і забезпечити вихід 

за її межі, що зумовлює усвідомленість педагогічних рішень, 

розуміння необхідності перетворення педагогічної ситуації не 

тільки з погляду “виконавця” педагогічних дій, а й з позицій 

суб’єкта проектування і цілеспрямованого управління 

діяльністю учнів [14, С.50-60]. З цього випливає, що 

надситуативний рівень розумових дій учителя-вихователя у 

вирішенні проблемних педагогічних ситуацій по суті виражає 

сформованість культури педагогічного мислення як здатності 

до гармонійного співвідношення і використання його 

теоретичних й практичних видів і форм. Культура 

педагогічного мислення складним чином відображає 

засвоєний учителем-вихователем професійний тезаурус у 

вигляді системи фундаментальних і прикладних знань про 

педагогічну реальність у цілому та її окремі явища, про 

цілісний педагогічний процес і його складові елементи, 

забезпечує достатній рівень їх узагальненості і визначає 

психологічне функціонування професійно-педагогічної 

компетентності у всьому розмаїтті її видів і напрямків. 

Гносеологічні засади онтологічного й орієнтаційного 

аспектів професійно-педагогічної компетентності, зумовлені 

культурою педагогічного мислення у поєднанні його 

теоретичного і практичного рівнів, забезпечують передусім 

реалізацію необхідних для педагога-професіонала позицій 

“знавця” і “діяча”. Оптимальне протікання пізнавальних 

процесів у педагогічному мисленні з урахуванням 

вироблених уявлень про виконання розумових процедур 
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сприяють забезпеченню “розуміння об’єктивної істини” 

педагогічних явищ. Сама ж істинність науково-педагогічних 

знань визначається їхньою відповідністю пізнаваній 

педагогічній реальності, без чого неможливе адекватне 

сприйняття, розпізнавання, розуміння і перетворення 

конкретних педагогічних ситуацій. Водночас обмеження 

розуміння сутності і змісту професійно-педагогічної 

компетентності лише об’єктивованими раціональними 

сторонами і процедурами без достатнього включення 

особистісних параметрів може призводити до формалізації 

знань і механістичності їх використання, блокуючи тим 

самим вихід педагогічного мислення у більш широкі пласти 

педагогічної свідомості, що передбачає також і суб’єктивне 

ставлення педагога до професійних знань. 

Перспективи проникнення в особистісну сферу 

мислення педагога і професійно-педагогічної компетентності 

у цілому пов’язуються із застосуванням аксіологічного 

підходу до розуміння змістової сутності педагогічних знань, у 

зв’язку з чим І.Я.Лернер пише: “треба, щоб сучасні 

педагогічні знання стали справжньою цінністю й орієнтиром 

у діяльності вчителя ...” [15]. Своєрідність педагогічних знань 

як аксіологічної форми педагогічної культури зумовлена, 

насамперед, їхньою гуманітарною природою: засвоювана 

вчителем-вихователем інформація про людину, 

закономірності і умови її формування та розвитку не може 

бути “безсторонньою”, вона відкрито чи приховано, прямо чи 

побічно несе у собі певні норми, еталони, установки. 

Справжнє засвоєння і використання теоретичних і 

практичних педагогічних знань передбачає їх входження до 

ціннісно-смислової сфери особистості педагога та 

відповідних орієнтацій педагогічної діяльності. У такому разі 

педагогічні знання набувають статусу “живого знання” 
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(О.М.Леонтьєв, 1947), яке, на думку В.П.Зінченка, ґрунтується 

на зв’язку освіти, науки і мистецтва та стає “відправною точкою” 

для глибинного розуміння педагогічних явищ і розмірковування 

над ними, [16]. Набуваючи особистого сенсу, ціннісне 

педагогічне знання, крім осягнення його об’єктивного значення, 

збагачується і афективно забарвленим суб’єктивним ставленням, 

що визначає індивідуально-неповторний характер підходів і 

програм дій учителя-вихователя як при аналізі педагогічної 

ситуації, так і при постановці цілей, виборі засобів, оцінюванні 

результатів впливів. Феномен “ціннісного” педагогічного знання 

ніби “цементує” всі блоки, елементи і рівні професійно-

педагогічної компетентності, надаючи цілісності та особистої 

своєрідності її власним моделям залежно від рівня і якості 

особистісних смислів суб’єкта педагогічної діяльності. 

Враховуючи думку В.П.Бездухова про те, що спосіб “буття” 

вчителя у соціокультурному просторі притаманний саме 

смисловій складовій знання [17], слід уважати, що формування 

професійної компетентності як академічної зрілості педагога 

(Т.Страва) зумовлене динамікою переходу педагогічного 

мислення у педагогічну свідомість завдяки їх ціннісно-смисловій 

організації. Смисл та значення як головні детермінанти людської 

свідомості (за О.М.Леонтьєвим) забезпечують трансформацію 

гносеологічних основ педагогічної свідомості в аксіологічні, 

розширюючи її психологічний зміст, суб’єктивуючи професійні 

знання учителя-вихователя і тим самим сприяючи формуванню 

ціннісно-смислового самовизначення педагога, його творчого, 

активно-дієвого ставлення до розуміння і перетворення 

педагогічних явищ. Зважаючи на смисл, індивідуальну 

педагогічну свідомість неможливо звести до безособистісного 

знання, вона, через приналежність до живого суб’єкта та 

включення у систему діяльності, завжди “пристрасна” (за 

В.П.Зінченком). 
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Таким чином, інтеграція професійних знань та 
педагогічного мисленням становить більш високий 
ієрархічний рівень когнітивно-психологічного забезпечення 
професіоналізму педагога, до якого належить професійно-
педагогічна свідомість, -  цілісне особистісно-психологічне 
утворення, змістом якого виступає взаємозв’язок 
усвідомлених професійно-педагогічних цінностей, 
гуманітарних знань про функціонування педагогічних систем 
та вироблених “програм дій”. Саме “гуманітарність” 
педагогічної свідомості визначається розвиненістю її 
ціннісних компонентів, які виступають механізмом 
актуалізації знань педагогічної теорії та подальшого 
формування педагогічних умінь. Це становить 
фундаментальну передумову подолання технократичного 
моносуб’єктного підходу до педагогічної професії та 
віднаходження педагогом особистісного смислу набутих 
знань і засвоєної інформації, творчого прийняття їх ціннісної 
значущості у свій внутрішній світ (18, С.181). 

Висновки.  Розглянуті та проаналізовані психологічні 
чинники засвоєння й використання педагогічними 
працівниками професійних знань у поєднанні із успішним 
функціонування педагогічного мислення у динаміці його 
трансформації у педагогічну свідомість у їх складних 
взаємозв’язках та взаємозумовленості дозволяють визначити 
когнітивну детермінованість професіоналізму педагога як 
фундаментальне інтелектуально-раціональне підгрунтя 
продуктивної педагогічної праці.   
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§3.2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ПОЗИТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ ТА 

УЧНЯМИ  (Савчин М.В., Дрогобицький державний            

педагогічний університет імені Івана Франка) 

 

Вступ. Труднощі, які виникають в освітній діяльності 

школи, конкретного педагога у сфері навчання, виховання і 

розвитку школярів зумовлені неадекватним уявленням про 

людину (учня), зокрема, її зведення до єдності психіки та тіла 

та одночасне неврахування духовного, (становлення почуття 

власної гідності, оволодіння фундаментальними здатностями 

вірити, любити, творити добро і боротися зі злом, 

оволодівати свободою та відповідальністю, здатністю 

надіятися на добре начало в людині та її житті, адекватному 

сприйманні іншої людини (однокласника, вчителя) з такими 

ж здатностями)). Сучасна школа не подолає негативні явища 

(конфлікти, маніпулювання, агресію, булінг тощо) без 

адекватного уявлення про людину. Врахування духовної 

складової у внутрішньому світі людини дозволить до 

визначити цілі, завдання, чинники, механізми та умови       

повноцінного освітнього процесу в школі. 

Загальновизнано, що від моменту народження дорослим 

слід проявляти до дитини увагу, повагу й дієву, безмовну, 

жертовну і рівну до всіх любов, особливо за наявності 

сублінгів (братів і сестричок), причому, в усій повноті – 

фізично, психологічно, соціально, морально і духовно.        

Дитина, яка перебуває в процесі свого фізичного, 

інтелектуального, психологічного, морального й духовного 

становлення, потребує бути в центрі уваги всіх присутніх 

дорослих. Одночасно вона має уже з раннього віку звертати 

увагу на іншого, піклуватися про іншого (батьків, братиків і 

сестричок, однокласників), щоб не зростати егоїстом. Не 
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тільки фізичний розвиток, а й психічний (інтелектуальний, 

емоційний) та особистісний (моральний і духовний) розвиток 

дитини потребує відповідних сприятливих умов. Так, для 

здорового особистісного розвитку учня в школі необхідне 

відповідне виховне оточення теплого прийняття, поваги, 

уваги й любові. Це потрібно не менше дитині (учневі), ніж 

для рослини сонячне проміння, тепло, ґрунт і вода. 

Неупереджений аналіз реальної практики сучасної 

школи показує, що в ній, як правило, переважає суб'єкт-

суб'єктна взаємодія вчителя та учня, часом навіть суб’єктно-

об’єктна, коли учень розглядається як об'єкт зовнішнього 

впливу та маніпулювання, а вчитель – як джерело знань, 

тобто як об'єкт, а не особистість. У сучасних умовах навіть 

педагог усе менше і менше може проявити себе як 

особистість, а відтак, не враховує й особистість учня. Це 

означає, що освітньому процесі відсутня особистісно-

особистісна взаємодія між педагогом та школярами, що 

зумовлює «неактуальність» актуальної проблеми виховання 

учнів та завдань їх повноцінного особистісного розвитку. Так, 

завдання розвитку учнів найчастіше зводиться до      

інтелектуального розвитку, насамперед, до засвоєння 

інформації, оволодіння навчальною діяльністю (самоосвіта) 

та стихійного і фрагментарного засвоєння окремими 

життєвими      компетенціями. Одночасно зовсім не ставиться 

мета оволодіння молодшими школярами, підлітками і       

старшими школярами (гімназистами, ліцеїстами)      

фундаментальними особистісними здатностями вірити, 

любити, творити добро і боротися зі злом, бути вільною та 

відповідальною особистістю, здатністю надіятися,          

загальноособистісними здатностями переживати, думати та 

рефлексувати та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 
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Виклад основного матеріалу. У педагогічній та віковій 

психології [11; 12] констатується, що фундаментальною 

обставиною впливу на учня в школі, на дитину в сім’ї є 

спосіб життя дорослого, в якому проявляється особистість 

останнього [13; 14; 15; 16]. Дитина, спостерігаючи життєвий 

приклад, відчуваючи у ставленні до себе повагу та дієву 

доброзичливість з боку свого оточення, дуже часто завдяки 

дії соціально-психологічних механізмів ідентифікації, 

наслідування емпатії, поводиться з іншими так само, часом 

навіть не усвідомлюючи цього. 

Позитивність освітньої взаємодії передбачає: 1) вихід 

вчителя та учнів на особистісний рівень взаємодії, а не 

обмежується суб’єкт-суб’єктною; 2) взаємну повагу гідності і 

честі усіх учасників освітнього процесу, що суперечить 

практиці, коли у масовій та професійній свідомості майже не 

ставляться вимоги до учня поважати честь і гідність вчителя; 

3) цілісне уявлення про освіту в єдності процесів навчання, 

виховання і розвитку та відповідних субпроцесів, наприклад, 

у сфері навчання, власне навчання, самонавчання і 

взаємонавчання; 4) актуалізація процесів взаємоосвіти 

(взаємонавчання, взаємовиховання і взаєморозвитку), що 

значно підвищує ефективність освітнього процесу, 

забезпечуючи повноцінніший результат; 5) врахування 

автентичної природи людини в єдності духу, душі і тіла, що 

посилює мотиваційний ресурс позитивної освітньої взаємодії, 

бо створюються умови, коли усі суб’єкти взаємодії можуть 

задовольняти свої фундаментальні потреби в самоактуалізації, 

самовираженні, самореалізації, моральному самоствердженні 

та особистісному саморозвитку. 

Розв’язання завдань навчання, виховання і розвитку 

неминуче вимагає врахування особистісних феноменів в 
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освітній взаємодії. Так, у процесі організації навчання 

йдеться про мотивацію та смисл навчання, психологічну 

готовність до навчання, саморегуляцію, самооцінку та рівень 

домагань у сфері навчання. Вирішення завдань виховання теж 

передбачає засвоєння духовних, моральних та соціальних 

ідеалів, цінностей, норм, принципів поведінки, чого не можна 

досягнути без особистісної активності педагога та учнів, 

зокрема, актуалізації переживань, механізмів ідентифікації, 

наслідування, емпатії тощо. І нарешті, вирішення завдань 

розвитку учня, що передбачає розвиток особистості 

(самосвідомість, спонукальна сфера, потенціал особистості 

тощо), інтелектуальний та емоційний розвиток учня і 

вчителя, теж передбачає особистісну активність та взаємодію.  

Нами обґрунтовано доцільність застосування в практиці 

діяльності педагога моделі позитивної освітньої взаємодії 

вчителя та учнів, суттю якої є реалізація цілісного освітнього 

процесу в єдності процесів навчання (самонавчання і 

взаємонавчання), виховання (самовиховання і взаємовиховання), 

а також врахування гідності усіх суб’єктів взаємодії [17, 18]. 

Уперше проаналізовано процеси взаємонавчання, 

взаємовиховання та взаєморозвитку учнів, що значно 

збагачує освітній процес у школі та змістовно наповнює 

діяльність педагога та учнів, полегшує педагогічну працю. 

Необхідними передумовами реалізації позитивної 

освітньої взаємодії, окрім розвиненості особистості, педагог 

має володіти покликанням до педагогічної діяльності: любити 

свою педагогічну діяльність, що виражається у постійному 

особистому й професійному розвитку, потребі власного 

духовного, морального й емоційного розвитку, готовності 

виправляти й пробачати помилки власні та іншим тощо; 

володіє педагогічними здібностями, центром яких, як 

показують останні дослідження є духовні здатності [19; 20] та 
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засвоїти здоровий стиль професійної діяльності          

(результативна, здійснюється легко, ефективно (без зайвих 

затрат), органічно поєднана із життям, не заважає жити, а 

підтримує життя, має особистий сенс, не призводить до 

душевних та фізичних захворювань). 

 У плані технології реалізації позитивної освітньої 

взаємодії виділяються підготовчий етап, етап реалізації та 

етап фіксації й узагальнення педагогічного досвіду. Перший, 

підготовчий етап передбачає попередню підготовку вчителя, 

зокрема ознайомлення з суттю та особливостями реалізації 

позитивної педагогічної взаємодії, з’ясування змістової 

наповненості взаємодії, усвідомлення необхідності 

акцентування уваги на повазі гідності школярів і самоповазі 

власної гідності, максимальне включення усіх учнів у 

взаємодію та проведення просвітницької роботи з батьками і 

колегами-педагогами щодо особливостей такого типу 

освітньої взаємодії. 

 На другому етапі реалізації учнів теж необхідно 

спеціально готувати до позитивної освітньої взаємодії, що 

передбачає: 

а) допомогу учням в усвідомленні власної гідності та 

гідності кожної людини, цінності кожного однокласника та 

вчителя, їх права на повагу гідності, індивідуальності, 

свободи; усвідомленні необхідності та доцільності уміння 

позитивно взаємодіяти з однокласниками, щирості взаємодії 

як можливості відкрито ділитись з однокласниками всім 

добрим, що в нього є; 

б) пояснення учням із чого це вміння складається і як 

ним оволодівати, забезпечення необхідною та достатньою 

інформацією для формування навичок позитивної освітньої 

взаємодії; 
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в) постійне переконання учнів в тому, що кожен з них 

отримує зворотну інформацію (дію, оцінку, емоцію) про те, 

наскільки правильно він виконує завдання щодо оволодіння 

вмінням взаємодіяти позитивно; 

З учнями обговорюються конкретні питання: 

 1) у чому полягає суть гідності та безцінності кожної 

людини, незалежно від її індивідуальних особливостей, 

обставин життя та спадковості, а сама гідність розглядається 

як потреба кожної людини у благові, у свободі, яка 

закінчується там, де починається свобода іншого, праві бути 

індивідуальністю, в основі якої є загальнолюдське та 

поважання такого ж права іншого; 

 2) чому кожна людина повинна поважати власну 

гідність?; 

 3) чому гідність кожної людини проявляється у 

гідному ставленні до іншого?; 

 4) чому гідне ставлення до іншого невіддільне від 

гідного ставлення до себе?; 

 5) чому в міжособистісних стосунках необхідно 

виходити з надії на наявність в кожної людині позитивного 

начала?; 

 6) чому зустрічаючись з негідними вчинками та 

позиціями, упередженнями, деструктивними оцінками іншої 

людини (однокласника) в оцінюванні не припустимо 

виходити на особистісний рівень (негативно оцінювати всю 

особистість: критикувати, ображати, зневажати, проявляти   

агресивність тощо), а зосереджуватися тільки на реагуванні 

на негідний вчинок, нездорову позицію, упереджену чи 

неадекватну оцінку чи ставлення, залишаючи за особистістю 

право на помилки; 

7) ознайомлення учнів із шкалою людських стосунків, 

виділяючи, моральні, морально нейтральні та аморальні 
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зокрема. Ознайомлення учнів з шкалою людських стосунків 

сильно актуалізує особистісну рефлексію, позитивно впливає 

на організацію конструктивних міжособистісних стосунків та 

перебудову деструктивних. У цьому плані дуже       

переконливими є використання метафор-аргументів: «Справжня 

любов – дієва, жертовна, рівна до всіх», «Любов – царська 

дорога до душі іншої людини», «Творячи добро, не завжди 

очікуй на взаємність, бо це перетворюється у «товарні 

стосунки», «Твориш добро – матимеш Благодать», «Свобода 

людини – це насамперед свобода від себе», «Чим більше 

хочеш бути вільним, тим більше відповідальності покладай 

на свої плечі», «Свобода людини закінчується там, де 

починається свобода іншого» та ін. 

Учнів переконують в тому, що конкуренція, протидія, 

нездорова змагальність, призводить до втрат кожного 

учасника, бо в такій ситуації виникають напруження, 

конфлікти, відсутня допомога, підтримка, розуміння, 

сприяння тощо. Увагу школярів звертають на те, що в 

майбутньому їх житті однокласники не будуть його 

конкурентами, бо дуже ймовірно, що після школи їх життєві 

шляхи неминуче розійдуться. Навпаки, добра атмосфера в 

класі, конструктивні стосунки між мікрогрупами приносить 

користь для всіх. Так, допомога однокласникам у навчанні 

(взаємонавчання) приносить безумовну користь тому, хто 

навчає, бо призводить до ще кращого розуміння навчального 

матеріалу. Теж стосується сфери виховання (взаємови-

ховання) і розвитку (взаєморозвитку). 

У процесі реалізації позитивної освітньої взаємодії 

вчитель діє послідовно в стратегічному напрямі, втілюючи 

вимоги позитивної освітньої взаємодії у реальну практику, 

ставлячи вимоги до себе, до класу, мікрогруп та окремих 

учнів, які, присвоюючись, ставлять самовимоги та вимоги до 
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однокласників, до класу та мікрогруп. Практика показує, що 

вже на першому етапі необхідно відразу задекларувати 

(задати) повну систему вимог до позитивної освітньої 

взаємодії (вимоги і самовимоги до індивідуальних та 

сукупних суб'єктів, в т.ч. вчителя). Одночасно, вимоги безу-

мовного дотримання ставляться поетапно, посильно до 

виконання, причому нові не ставляться до поки більшість 

учнів не будуть дотримуватися попередніх, стануть звичними 

у їх взаємодії з вчителем та учнями, між самими учнями та 

мікрогрупами учнів. Перехід до наступного етапу 

відбувається за умови засвоєння та дотримання вимог 

попереднього. Це зумовлено різним рівнем здатності учнів до 

навчання, рівнем вихованості та особистісного і 

психологічного розвитку. 

 Ще однією нашою інноваційною ідеєю щодо реалізації 

позитивної освітньої взаємодії є свідоме та цілеспрямоване 

враховування вчителем підтримки учнів-помічників в 

реалізації моделі такої взаємодії, які в силу своєї вихованості 

та розвитку особистості сприймають та активно включаються 

у реалізацію такого типу взаємодії. Педагог постійно 

розширює групу учнів-послідовників, залучаючи до неї усе 

нових учнів, яких вдається переконати в доцільності такого 

стилю взаємодії. У процесі реалізації взаємодії учитель 

актуалізує і спрямовує в позитивному напрямі дію соціально-

психологічних і психологічних механізмів (наслідування, 

ідентифікацію та самоідентифікацію, самооцінювання та 

оцінювання, рефлексію, емпатію та ін.). 

Ще однією нашою інноваційною ідеєю є пошук 

мотиваційних ресурсів практичної реалізації вчителем та 

учнями моделі позитивної освітньої взаємодії. Дослідження 

показує, що такими ресурсами є: 
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1) відкриття (і прийняття) усіма суб’єктами взаємодії 

автентичної природи людини в єдності духу, душі і тіла, 

безцінності людини, потреби у власній гідності, бути 

індивідуальністю, володіти свободою та ін.; 

2) актуалізація природніх мотивів вчителя та учнів в 

самореалізації, самовираженні та моральному 

самоствердженні свого особистісного потенціалу (духовного, 

морального, соціального) та психологічного (інтелект, воля, 

здібності) у сфері стосунків вчителя з учнями та учня з 

однокласниками (взаємонавчання, взаємовиховання та 

взаєморозвитку), що зворотнім чином впливає на їх навчання, 

виховання та розвиток і позитивно впливає на самого 

вчителя; 

3) задіяння вчителем на допомогу в реалізації моделі 

позитивної педагогічної взаємодії учнів-помічників шляхом 

демонстрування особистого прикладу, їх підтримки вимог 

вчителя до інших однокласників, що полегшує вирішення 

ним завдань освіти; 

4) переживання вчителем та учнями духовного та 

морального задоволення, соціальної значущості, професійних 

досягнень та авторитету серед школярів, психологічного 

комфорту у зв’язку з підвищенням самоповаги, почуття 

власної гідності та честі, що спонукає дотримуватися засад 

позитивних стосунків. 

Попередній аналіз втілення у реальну практику 

позитивної освітньої взаємодії показує, що на перших етапах 

вчитель зустрічається з різними труднощами, навіть активним 

спротивом (протидією) окремих учнів та їх батьків, що 

спричинені недостатнім рівнем їх особистісного, насамперед, 

духовно-морального та психічного розвитку. Це проявляється 

в тому, що по-перше, учасники взаємодії (учитель, учні та 
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мікрогрупи) самі: а) не поважають власну гідність та гідність 

інших людей; б) не усвідомлюють доцільність, переваг та 

перспективність такої взаємодії для досягнення успіхів у 

навчанні, вихованні та розвитку, покращенні їх соціально-

психологічного комфорту; по-друге, поза увагою вчителя є:    

а) власна гідність, сила та здоров'я власної особистості;          

б) гідність кожного учня, сила та здоров'я його особистості та 

право на існування у класі мікрогруп; в) учні не володіють 

уявленням про гідність кожного однокласника, силу та 

здоров'я його особистості; по-третє, учитель не ставить 

спеціального завдання домагатися від учнів поважати гідність 

однокласників та власну гідність, не володіє методами 

постановки такого завдання; по-четверте, педагог не 

попереджує потенційні міжособистісні та міжгрупові 

конфлікти, а якщо вони виникають, то розв'язує їх 

неконструктивно; по-п'яте, він фактично не керує 

дотриманням моральних засад у міжособистісних стосунках 

школярів та змістом і формою їх спілкуванням, процесом 

взаємооцінювання, не попереджуючи суб'єктивність,    

упередження, нетолерантність, вихід на особистість при 

оцінці негідних вчинків тощо). 

На завершальному, третьому етапі реалізації позитивної 

освітньої взаємодії вчитель фіксує досвід її впровадження у 

свою професійну практику (ведення нотаток, моделюнання 

взаємодії, обговорення досвіду з колегами та батьками). Це 

дозволяє зафіксувати позитивні моменти та в майбутньому 

попередити повторення труднощів. 

 Висновки. Отже, інноваційними ідеями в моделі 

позитивної освітньої взаємодії є: 1) акцентування уваги на 

гідності усіх суб'єктів освітнього процесу та методологічному 

обґрунтуванні сутті такого взаємонастановлення;                    
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2) виділення в процесі освіти процесу взаємоосвіти      

(взаємонавчання, взаємовиховання, взаєморозвитку) як 

окремого субпроцесу, що постає предметом професійної 

уваги та діяльності вчителя; 3) пошук цільових, смислових, 

змістових, організаційних, функціонально-регулятивних 

мотиваційних ресурсів її реалізації; 4) орієнтація педагога на 

підтримку, сприяння і допомогу учнів-послідовників. 
Реалізація позитивно освітньої взаємодії передбачає:      

1) орієнтацію педагога та учнів на гідність і честь людини 
(позитивність); 2) врахування системи процесів та 
субпроцесів освіти; 3) активну особистісну та суб'єктну 
включеність в неї вчителя та учнів (груп, класу); 4) взаємне 
врахування вчителем та учнями особистісних характеристик. 
Відтак, у запропонованій моделі освітньої взаємодії, 
сформульовано найвищі вимоги до її суб’єктів, коли людину 
розглянуто на повен зріст, врахувавши моральність духовної 
природи, а не звівши її до толерантності та асертивності, як 
це часто практикується в школі. Впровадження у практику 
роботи школи позитивної освітньої взаємодії попереджує 
негативні явища: маніпуляція, нездорову конкурентність, 
конфліктність, булінг. 
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§3.3 АКТУАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДЛІТКА. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД (Сватенкова Т.І., 

Національний університет імені Василя Стефаника) 

 

Вступ. Підлітки і молодь завжди становила основу 

потенціалу майбутнього країни. Саме вони рухали процеси 

демократизації, інтеграції та крос-культурної взаємодії. 

Сьогодення для українського підростаючого покоління 

ознаменувалося бурхливими процесами змін і перетворень як 

соціально-політичного та економічного характеру, так і 

соціально- психологічного, культурного і міжнаціонального. 

Основна проблема і основний потенціал психосоціального 

розвитку підлітків полягає у відкритті широкого спектру 

можливостей для розвитку і саморелізації, але у той же час у 

відсутності стабільності системи набуття знань, умінь і 

навичок для реалізації власного потенціалу. 

Відомо, що правильний розвиток особистості включає 

вплив старших людей на молодого індивіда. Коли цього не 

відбувається, діти спілкуються лише з однолітками, 

звужуючи, таким чином, шляхи дорослішання та обміну 

життєвим досвідом. Американський педагог, автор книжки 

The Dumbest Generation – Марк Бауерляйн, робить 

припущення, що вплив лише ровесників є 

антиінтелектуальним, антиісторичним, оскільки діти 

черпають знання не від старших, а з всесвітньої мережі [1]. 

Самовпевненість іноді тягне за собою пошук не тільки слави, 

а й неприємностей.  

Підлітки стали більш сконцентровані на своєму 

внутрішньому «Я», при цьому намагаючись усіляко 

продемонструвати його іншим. З точки зору Джоела Штейна [2], 

журналіста Times, автора статті «The Me Me Me Generation», 

вони занадто переймаються своєю популярністю та думкою 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Stein
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інших. Деякі підлітки, таким чином, просто не хочуть 

дорослішати, залишаються «великими дітьми», адже 

соцмережі стимулюють потребу у самовираженні та 

схваленні іншими. 

Таким чином, за умов інформаційного суспільства 

відбувається перестановка в системі головних чинників, які 

впливають на соціалізацію дітей. На чільне місце серед 

суб’єктів виховання — найважливішої складової соціалізації 

— замість сім’ї та школи виходить мас-медіа. 

Досліди американського центру соціальних досліджень 

Wildness показують, що 80% сучасних підлітків шукають 

вигоду в своїй творчості, понад 25% публікують 

оригінальний власний контент, а 65% займаються 

розповсюдженням контенту в соціальних мережах [3]. При 

цьому варто розуміти, що миттєвий доступ до інформації 

може робити дітей дещо вразливими. Вони можуть дізнатися 

про будь-яку світову катастрофу через лічені години або 

навіть дивитись онлайн-стрім на телефоні. Тож не дивно, що 

з загостреною реакцією, яку викликають в них новини, ці діти 

шукають власні шляхи ескапізму, для полегшення відчуття 

розпачу від реальності.  

Виклад основного матеріалу. Останнім часом в 

соціальне та освітнє середовище активно входить поняття 

компетентність: ключова компетентність, освітня 

компетентність, життєва компетентність. Компетентність — 

здатність (потенціал), здійснювати складні види діяльності [4]. 

Компетентності розрізняються за видами: ключові, базові і 

функціональні. Ключові компетентності — компетентності, 

необхідні для життєдіяльності людини і пов’язані з її успіхом 

у швидкозмінному суспільстві. Отже, ключова 

компетентність — це об’єктивна категорія, що фіксує 

суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, 
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навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері 

діяльності людини. Ключова компетентність: сприяє 

досягненню успіхів у житті; розвитку якості суспільних 

інститутів; відповідає багатоманітним сферам життя.  

У 2018 році в Україні було офіційно затверджено 8 

ключових компетентностей [5]: 

1. Грамотність (Literacy competence). 

2. Мовна компетентність (Languages competence). 

3. Математична компетентність та компетентність у 

науках, технологіях та інженерії (Mathematical 

competence and competence in science, technology and 

engineering). 

4. Цифрова компетентність (Digital competence). 

5. Особиста, соціальна та навчальна компетентність 

(Personal, social and learning competence). 

6. Громадянська компетентність (Civic competence). 

7. Підприємницька компетентність (Entrepreneurship 

competence). 

8. Компетентність культурної обізнаності та 

самовираження (Cultural awareness and expression 

competence). 

Беручи до уваги аспект розвитку психологічної науки та 

практичної психології як підтримуючої і коригуючої 

складової сучасної системи виховання та освіти дитини, у 

2015 році ми з чоловіком розробили експериментально новий 

підхід до роботи з дітьми у тимчасових дитячих об’єднаннях, 

зокрема у дитячих таборах. Це певна форма соціально-

психологічного супроводу дитини протягом перебування її у 

рекреаційному закладі, що з одного боку заснована на 

індивідуально-психологічному підході до дитини, а з іншого 

– на суспільних групових цінностях і неперервній взаємодії 

дитини, дорослого і колективу. Протягом п’яти років       
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(2016-2022) в рамках програми відпочинку «Дитячий табір 

«Зефір»» реалізовується особливий підхід до організації 

роботи з дітьми, що базується на гармонійному поєднанні 

психологічних та педагогічних методів впливу на розвиток 

особистості дитини. За ці роки у дослідженні прийняло 

участь 2022 дитини. В основу функціонування даної системи 

було покладено саме компетентнісний підхід до роботи з 

дитиною і групою дітей як основний інструмент актуалізації 

психологічного потенціалу особистості дитини.  

Опорою є заздалегідь підготовлені фахівці психологи та 

соціальні працівники, які відбираються протягом року і 

проходять спеціальну підготовку на курсах наставників. 

Первинний діагностичний інструментарій складається із 

наступних методик: 

1) Соціометричне опитування (Дж.Морено) [6]; 

2) Діагностика "емоційного інтелекту" (Н. Холл)[6]; 

Дані методики дають змогу оцінювати рівень розвитку 

психологічного потенціалу дитини з огляду на такі ключові 

компетентності як співпраця, комунікація, крос-культурний 

інтелект, лідерство служіння і соціально-емоційний інтелект. 

На разі, це базові компетентності, що дозволяють ефективно 

розвиватися особистості у групі, зберігаючи її 

індивідуальність та автентичність. 

Робота проводилася у тимчасових групах дітей, що 

відпочивали за програмою «Дитячий табір Зефір». Термін 

перебування кожної групи 12 днів. 

Етап перший. Психологічна діагностика. Дослідження 

психологічних особливостей кожної дитини. Це був другий 

день перебування дітей у команді. Ми використовували 

подані вище тести.  

Етап другий. Аналітичний. Ми підбирали кожній 

команді відповідні психологічні вправи і завдання відповідно 
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віку для розвитку відповідних психологічних особливостей. 

Складали психолого-педагогічні рекомендації щодо роботи 

індивідуально з кожною дитиною та у груповій взаємодії. 

Етап третій. Формуючий. Протягом всього терміну 

перебування дітей наставники разом з психологом проводили 

тренінги у командах, індивідуальні консультації з дітьми, 

вправи на розвиток креативності, згуртованості, підвищення 

комунікативної та емоційної компетентності, 

взаємопідтримки – усіх важливих компетентностей дитини. 

Етап четвертий. Контрольний. Діагностика 

психологічних особливостей дитини за допомогою методики, 

описаної вище. Проводимо в останній день перебування дітей 

у тимчасовому колективі. Результати дають змогу оцінити 

якість проведеної роботи. 

Етап п’ятий. Аналітично-корекційний. Аналізуємо 

результати тестів та проведеної роботи. Корегуємо подальшу 

програму роботи з дітьми. 

Варто розказати про особливості роботи з дітьми 

протягом їх перебування у тимчасовій групі на відпочинку. 

Основою роботи обрано індивідуальний підхід до кожної 

особистості, гармонійний розвиток і розкриття здібностей 

кожного на основі результатів психологічної діагностики 

особистості. Основною методикою діагностики обрано 

соціометричне тестування. Воно дає можливість відразу 

показати соціометричний статус кожної дитини у новому 

колективі, вподобання і антипатії дітей, виявити лідерів і 

аутсайдерів. У свою чергу, саме рівень емоційного інтелекту 

(за Д.Гольманом) має визначальний вплив на рівень 

адаптивності людини у колективі і якість її соціальних 

контактів [7, c.108]. На основі даної інформації про дитину 

формується план роботи з колективом і окремою 

особистістю. Результати діагностики рівня емоційного 
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інтелекту складають основу індивідуального підходу у роботі 

з дитиною. Збір результатів по особливостям роботи із дітьми 

різного віку зайняв у нас п’ять років – 45 періодів 

перебування дітей у тимчасових групах. 

На основі даних діагностики протягом першого року 

роботи було сформовано оптимальну тренінгову експрес-

програму адаптації та актуалізації психологічного потенціалу, 

підвищення і корекції рівня емоційного інтелекту та 

оптимізації ключових компетентностей дитини. Дана 

програма складається із 3 занять обсягом 9 годин (по 3 

години кожне), що проводиться у перші три дні перебування 

дитини у новому колективі. Окрім тренінгів, проводяться 

індивідуальні консультації з психологом (за результатами 

методик) та підбираються оптимальні форми групової роботи 

з огляду на загальний рівень емоційного інтелекту групи та 

результатів тестування. 

Отож, взявши за основу модель емоційного інтелекту 

Д.Гольмана, розвиток усіх 5 складових включено у 

тренінгову програму адаптації та актуалізації, окремо 

складова самоусвідомлення розвивається у індивідуальній 

роботі дитини і наставника у супроводі психолога, також 

через участь дітей у форум-театрах та психодраматичних 

постановках. Саме у групових постановках можна розвинути 

і відкоригувати самоконтроль емоцій дитини, самомотивації, 

емпатію та розширити діапазон навичок спілкування.  

Окремо відмітимо спеціально створені фахівцями 

програми, соціально-психологічні ігри для дітей різного віку 

(за мотивами гри «Мафія»), що тривають протягом дня і 

мотивують дітей до контролю емоцій, ідентифікації та 

розпізнавання емоційного стану іншого, стимулюють 

розвиток комунікативних навичок дитини у колективі. 

Використовуючи кооперацію та взаємодію, спостереження, 
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вербальні та невербальні засоби комунікації, діти розвивають 

емоційний інтелект, комунікативну компетентність, 

загальний інтелект та емпатію, оптимізують мотиваційний 

компонент психологічного потенціалу, навчаються керувати 

власною поведінкою та передбачати поведінку оточення, 

розширюють і поглиблюють ціннісні орієнтації особистості – 

все це розвиває дитину як особистість і актуалізує і підвищує 

її психологічний потенціал. 

Розкривають потенційні можливості дитини щоденні 

спільні групові діалоги – підсумки дня. Вони проводяться у 

комфортній довірливій формі, де надається можливість бути 

почутим і не осудженим кожному. Досвідчений фахівець-

наставник вправно керує процесом бесіди і мотивує до 

прояву емоцій, навчає розпізнавати та ідентифікувати власні 

емоції та емоції оточуючих, виражати їх відповідно ситуації, 

що дає змогу дитині підвищити рівень власного емоційного 

інтелекту та отримати можливість розкрити свої здібності і 

таланти у групі. 

Отже, тестування проходило на початку роботи з дітьми 

(на 2-й день приїзду) та в останній день (11 або 12 день) 

перебування дитини на відпочинку. За результатами першого 

тестування маємо: 

1) За показниками соціометричного тесту: 667 дітей із 

2022 мали низький соціометричний статус (33%); 

788 – задовільний та в межах норми (39%), 303 – 

вище середнього (15%), і лише 263 мали високий 

соціометричний статус (13%). 

2) За показниками рівня емоційного інтелекту 

(інтегративний рівень) маємо: 1051 опитаних мали 

низький рівень емоційного інтелекту (52%); 748 – 

середній рівень (37%) і лише 222 опитуваних мали 

високий рівень емоційного інтелекту (11%). 
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Висновки. Відповідно до вищеописаної програми, 

проводилася систематична планомірна робота з дітьми 

щодня. Після реалізації програми компетентнісного підходу 

маємо суттєві зміни: 

1) За показниками соціометричного тесту: лише 

242 дітей мають не задовільний (нижчий норми) 

соціометричний статус у групі (12%); 506 – задовільний і 

середній (25%); 809 – вище середнього (40%) і 465 – високий 

соціометричний статус (23%). 

2) За показниками рівня емоційного інтелекту 

(інтегративний рівень) маємо теж позитивні зрушення: лише 

505 опитуваних залишилися з низьким рівнем емоційного 

інтелекту (25%); 1051 розвинули рівень емоційного інтелекту 

до середнього (52%) і 465 мали високий рівень емоційного 

інтелекту (23%). 

З огляду на результати дослідження, розроблено і 

впроваджено у роботу ефективну  психокорекційну програму 

актуалізації психологічного потенціалу підлітків протягом 

року, мета якої – планомірний і гармонійний розвиток усіх 

компетентностей сучасного підлітка у рамках соціально-

психологічного супроводу особистості на шляху здобуття 

дорослості. Програма носить назву «Альтернатива» як 

альтернатива апатії сьогодення, неувазі до важливих 

людських цінностей і основ реальної міжособистісної 

взаємодії людей. Дана програма розрахована на щотижневі 

заняття із підлітками протягом року і функціонує у якості 

медіатора між підлітками та сучасними викликами 

суспільства, створюючи своєрідну альтернативну реальність, 

де кожен може розкрити свої потенційні здібності, отримати 

навички до ефективної самореалізації через опанування 

ключовими життєвими компетентностями у рамках підходу 

«рівний рівному». 
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Актуальним вважаю поєднання кількох факторів у 

роботі з дітьми підліткового віку: попередня планомірна 

підготовка фахівців-наставників (психологів та соціальних 

працівників), що працюють безпосередньо з дітьми; 

поєднання соціально-педагогічного та індивідуально-

психологічного підходів у роботі з особистістю і колективом; 

успішне поєднання різних методів впливу на особистість 

(групових та індивідуальних) та використання різних форм і 

методів роботи з дітьми; компетентнісний підхід та 

використання діагностичних методів у роботі. Все це дає 

змогу фіксувати результати роботи, оперативно реагувати на 

потреби особистості та особливості її розвитку у новому 

колективі, динамічно розвиватися і коригувати програму у 

відповідності до вимог часу та особливостей групи, тримати у 

фокусі гармонійний розвиток особистості і допомагати 

кожній дитині на шляху до самореалізації. 

Актуалізація потреби дитини приймати участь у даній 

програмі проходить ще на етапі перебування дитини у 

дитячому таборі відпочинку. Саме завдяки злагодженій 

роботі спеціально підготовлених фахівців і попередньо 

розробленої програми формується потреба у здобутті 

життєвих компетентностей і почуття дорослості у тимчасовій 

дитячій групі. Це проходить завдяки взаємодії кількох 

важливих факторів: 

1) Авторитет фахівця і наставника, його поведінка, 

стиль взаємодії з дитиною особисто і з групою 

призводить до активізації процесу ідентифікації 

дитини зі значимим дорослим, виникає бажання 

бути схожим на нього, наслідувати його. Це дуже 

актуально у підлітковому віці, коли нівелюється 

роль батьків і особистість знаходиться у процесі 

пошуку нового зразка для ідентифікації, що часто 
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призводить до вибору девіантних форм поведінки 

через ідентифікацію з відповідно асоціальними 

особистостями. 

2) За допомогою ефективно підібраних методик роботи 

з дитиною і групою дітей створено унікальні 

можливості для самореалізації кожної дитини з 

урахуванням індивідуальних здібностей, уподобань 

та рівня розвитку компетентностей. Активізований 

процес самореалізації дитини у рамках 

компетентнісного підходу у роботі з тимчасовою 

дитячою групою дає потребу у продовженні даного 

процесу поза межами табору. Формується мотивація 

до самозміни і потреба у самореалізації у рамках 

схожої системи. Оскільки поки що системи схожої 

до нашої у освітньо-виховному середовищі нема, то 

діти прагнуть повернутися до табору або 

продовжувати процес самореалізації та опанування 

дорослості через засвоєння ключових 

компетентностей у рамках психокорекційної 

програми «Альтернатива» протягом року. 

3) Специфіка роботи табору «Зефір» передбачає набір 

не більше 80 дітей на один відпочинковий період    

(12 днів). Усі заходи побудовані на принципах 

активної міжособистісної взаємодії дітей у змішаних 

різновікових групах. Таким чином, реалізується 

потреба підлітків у прояві почуття самостійності та 

відповідальності – вони допомагають молодшим 

самоорганізуватися і взаємодіяти єдиною групою на 

період виконання завдання чи участі у грі. Цим 

самим ми закладаємо у дітей мотивацію до 

дорослішання, активуємо потребу дорослішати і 

змінюватися, потребу опанування новими навичками 
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і компетентностями, що постулюються програмою 

«Альтернатива». 

4) Базова потреба підлітка у визнанні реалізовується 

через самостійну активну участь у індивідуальних та 

групових формах роботи спортивного, творчого, 

соціально-психологічного спрямування. Окрім того, 

отримання визнання чітко регулюється правилами 

кожної форми роботи і у рамках відповідних 

компетентностей. Перспектива подальшого 

визнання успішності особистості переноситься на 

суспільне життя дитини, її навчання і 

компетентнісне зростання в «Альтернативі». 

5) І наостанок, первинне апробування ролі дорослого і 

таким чином – актуалізації психологічного 

потенціалу підлітків відбувається також у 

тимчасових групах через спроби наставництва, 

виконання доручень, лідерство та допомогу старшим 

наставникам. Це заохочує підлітка до розвитку і 

опанування ролі дорослого не тільки у рамках 

табірної зміни, але і у суспільному житті. Це також 

мотивує дітей іти у програму особистісного 

розвитку «Альтернатива». 

Окреслені вище особливості підліткового віку, вимоги 

до побудови освітньо-виховного середовища та сучасні праці 

науковців щодо компетентнісного підходу лягли в основу 

розробленої нами тренінгової програми особистісного 

розвитку «Альтернатива». Зокрема, завдяки актуалізації 

процесів адаптації, саморозвитку, набуття важливих 

соціальних навиків в ході тренінгів, які передбачають 

взаємодію всіх учасників групи з метою набуття позитивного 

досвіду, формування певних навичок та вирішення 

проблемних ситуацій, у підлітків формуються такі 
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компетентності як: крос-культурний інтелект і 

самовираження, основи групової взаємодії, критичне 

мислення, комунікативні навички, лідерство і наставництво, 

соціально-емоційний інтелект; основи медіаграмотності та 

обчислювального мислення, самостійного неперервного 

навчання покладено у заняття з тайм-менеджменту та 

планування життєвого шляху. 

Реалізація ролі дорослого у рамках компетентнісного 

підходу та взаємодії вище наведених чинників оптимізують 

процес здобуття соціальної та психологічної зрілості 

підлітком і допомагають ефективно пережити кризу 

дорослішання.  
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ODDÍL 4. EKONOMIKA MANAGEMENTU 

PŘÍRODY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

§4.1 РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ

СИСТЕМ В УКРАЇНІ (Баранівський О.А., Державний 

університет інфраструктури і технологій) 

Вступ. Сьогодні для України найважливішим питанням 

в контексті  євроінтеграції є впровадження інтелектуальних 

транспортних систем, що сприятиме  підвищенню 

конкурентоспроможності транспортної інфраструктури, 

якості транспортних послуг та рівня безпеки населення. 

Міністерство інфраструктури України для підвищення 

безпеки руху у 2021 р. планує впровадити інтелектуальні 

транспортні систему у всіх регіонах країни. З цією метою 

уряд активно реалізує ініціативи, спрямовані на повну 

цифровізацію транспортних процесів й створення єдиної 

ефективної інтелектуальної транспортної системи в       
Україні [1].  

До проблем ефективного функціонування та розвитку 

транспортної системи України на сучасному етапі можна 

віднести технологічне відставання транспортної інфраструктури 

від європейської, недостатній рівень впровадження сучасних 

інноваційних технологій та інтелектуальних систем в 

транспортну галузь.  

Проте інтеграція національної транспортної мережі в 

транс-європейську, співпраця із ЄС,   а також реалізація 

національної транспортної стратегії «Drive Ukraine 2030», 

спрямованої на інноваційної розвиток транспортної системи, 

надає великі перспективи щодо підвищення рівня національної 

транспортної системи до європейських стандартів.   
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Тому дослідження сучасного стану цифровізації 

транспортних процесів, реалізованих інтелектуальних систем 

в транспортної інфраструктурі й транспортних засобах в 

Україні та обґрунтування найперспективніших інноваційних 

технологій розвитку інтелектуальних транспортних систем є 

надзвичайно актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в міжнародних 

сполученнях під час управління транспортними потоками й 

об’єктами транспортної інфраструктури все частіші 

використовують інтелектуальні транспортні системи.  

Концепція «інтелектуалізації» транспорту в економічно-

розвинених країнах розглядається як головний засіб для 

вирішення транспортних проблем і джерело створення нових 

галузей промисловості. Інтелектуальна транспортна система 

(ІТС) – це система, яка використовує інноваційні розробки в 

моделюванні транспортних систем і регулюванні 

транспортних потоків, що гарантує кінцевим споживачам 

більшу інформативність і безпеку, а також якісно підвищує 

рівень взаємодії учасників руху порівняно зі звичайними 

транспортними системами [2]. Зауважимо, що «розумні 

системи» є технологічною новацією не тільки для 

транспортних систем, а й для енергетичних, інформаційно-

комунікаційних систем, виробничих процесів.  

Європейським Парламентом та Радою Європи 7 липня 

2010 р. була схвалена Директива 2010/40/EU [3], де 

«інтелектуальні транспортні системи» визначені як програми 

із застосуванням сучасних інформаційних технологій до:  

–  сфери дорожнього руху, включаючи інфраструктуру, 

транспортні засоби, користувачів; 

–  управління дорожнім рухом, включаючи сполучення з 

іншими видами транспорту. 
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Концепція інтелектуальної транспортної системи як 
інтегрованої системи визначається таким чином: людина – 
транспортна інфраструктура – транспортні засоби із 
максимальним використанням інноваційних інформаційно-
керуючих технологій. Причому можливості управління 
(прийняття рішень) на основі одержуваної в реальному часі 
інформації в таких системах доступні не тільки транспортним 
операторам, а й усім користувачам транспорту. Вчені 
зазначають, що ІТС – це інноваційне рішення проблем 
транспорту, яке передбачає створення не систем управління 
транспортом, а транспортних систем, де засоби зв’язку, 
контролю і управління вбудовані в транспортні засоби та 
об’єкти інфраструктури.  

ІТС базуються на цифрових технологіях та є основним 

трендом технологічного розвитку транспорту. Застосування 

цифрових технологій в транспортної галузі наведено у табл. 1.  

  

Таблиця 1. 

 Застосування цифрових технологій в транспортної галузі 

Технологія Механізм впровадження цифрової 

технології  

Електронний 

документообіг 

Введення електронних квитків, 
дистанційне оформлення проїзних 
документів; створення «віртуальних 
офісів», обслуговування клієнтів без 
особистого контакту.  

Дистанційна 

комунікація 

Використання цифрових 

комунікаційних технологій для 

живого дистанційного спілкування.  

Хмарні технології Обробка даних на якісно 

новому рівні: збір та аналіз даних про 

транспортні потоки, використання 

технологій big data.  
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Інтелектуальні 

системи 

Автоматизація та роботизація 

контролю транспортних потоків, 

прогнозування транспортної 

обстановки, підтримка систем 

автопілоту. 

Платформи  логістики Створення цифрових платформ, 

орієнтованих на логістичні послуги: 

замовлення квитків, пошук 

перевізника для вантажів, виявлення 

оптимального маршруту.   

Джерело: складено автором за основі [4].  

 

Технологія електронного документообігу в Україні 

найбільш поширена в секторі пасажирських перевезень – 

електронний квиток. Це електронний документ, який містить 

ідентифікаційні дані пасажира та відомості про перевізника, 

дату та маршрут руху. Фіксація факту замовлення 

електронного квитка відбувається завдяки інтеграції із 

інформаційною системою підприємства-перевізника. On-line 

оплата здійснюється через інтеграцію інформаційної системи 

підприємства-перевізника, веб-сайту-продавця із 

інформаційною системою електронного банкінгу фінансової 

установи. 

Міністерство інфраструктури України впроваджує 

ініціативи, спрямовані на цифровізацію транспортних 

процесів та стабільне функціонування єдиної smart-системи 

на транспорті:  

 – створено транспортний портал електронних послуг 

https://e-transport.gov.ua, який об’єднує електронні сервіси у 

всіх сферах транспортної галузі; 

– у вересні 2020 р. впроваджений проект SmartTicket (в 

пер. з анг. – «розумний квиток»), який передбачає купівлю 
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електронного квитка на різні види транспорту (поїзди, літаки, 

автобуси і метро) в залежності від маршруту. Проект успішно 

стартував із запуску електронного квитка для подорожей 

поїздами далекого сполучення АТ «Укрзалізниці» і   міського 

транспорту у м. Київ.  

– розширюються електронні сервіси: у березні       

2021 р. до сервісу SmartTicket приєдналася одна з 

найбільших транспортних компаній в Україні – 

автобусний перевізник Gunsel Lines. Тепер електронний 

квиток можна придбати на 4 види перевезень: автобус, 

залізницю, авіа та міський транспорт столиці, оскільки до 

сервісної системи підключились Gunsel Lines, SkyUp 

Airlines, АТ «Укрзалізниці» для поїздів далекого 

прямування та            м. Київ з міським транспортом. 

Електронний квиток зчитується за допомогою QR-коду на 

мобільному пристрої контролера, що значно заощаджує 

час на купівлю електронних квитків і мінімізує черги в 

умовах пандемії COVID-19 [5].  

ІТС використовують інноваційні розробки в 

моделюванні й регулюванні транспортних потоків, що 

гарантує споживачам найбільшу інформативність та 

безпеку транспортних засобів. Слід зауважити, що 

основною метою проектування ІТС є створення системи 

моніторингу та управління в режимі реального часу з 

метою покращення якості транспортних послуг, 

зменшення транспортних витрат, поліпшення екології та 

безпеки. Сьогодні в Україні найбільш активно 

розвиваються базові технології – ІТС як для      

транспортної інфраструктури, так і для транспортних                       

засобів (табл. 2). 
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Таблиця 2. 

 ІТС інфраструктури і транспортних засобів 

Інфраструктура Транспортні засоби 

Управління рухом на 

автомагістралях та оптимізація 

транспортного потоку. 

Системи підтримки 

дистанції у щільному 

транспортному потоці. 

Автоматизація 

відстеження комерційних 

вантажівок. 

Системи запобігання 

зіткненню. 

Навігація маршруту 

транспортних засобів. 

Система допомоги 

водієві. 

Управління при 

надзвичайних обставинах.  

Системи утримання 

автомобіля на смузі. 

Управління рухом на 

основної вуличної мережі.  

Система оповіщення 

водія про те, що він може 

заснути за кермом. 

Інформаційне 

забезпечення учасників руху 

про дорожні умови. 

Системи утримання 

автомобіля при кривому 

русі. 

Джерело: складено автором на основі [3].  

 

ІТС формується як єдина відкрита сервісна система: 

протоколи інформаційного обміну, форми перевізних 

документів, стандартизація параметрів використовуваних 

технічних засобів зв’язку, контролю та управління, а також 

процедур управління. ІТС використовують інноваційні розробки 

в моделюванні та регулюванні транспортних потоків, що 

гарантує споживачам найбільшу інформативність та безпеку. 

В Україні із 2019 р. впроваджена  ІТС зважування 

транспорту в русі WiM – це «розумна система» збирання 

інформації про транспортні засоби, що рухаються 
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автомобільними дорогами, яка аналізує: дату і час проїзду, 

температуру навколишнього повітря і дорожнього покриття, 

смугу, напрямок руху, швидкість руху, державний номерний 

знак, габаритні розміри, загальну масу [6].  

Динамічна ІТС WiM дозволяє з великою точністю 

вимірювати вагу автомобіля, не зупиняючи його рух та 

не потребуючи взаємодії з робітниками Укртрансбезпеки, а 

передбачені комплексом WiM камери здатні зафіксувати номер 

порушника. Зазначена ІТС зважування транспорту в русі 

впроваджена в рамках пілотного проекту WiM, який виконаний 

фахівцями ТОВ «СЕА Електронікс Україна» спільно з 

канадською компанією «International Road Dynamic INC» та 

українською компанією «Автомагістраль-Південь» [7].  

У 2020 р. в Україні встановлено нові камери 

автофіксації з розширеним функціоналом та  WiM-комплекси 

для автоматичного габаритно-вагового контролю, а також 

розроблено  нові  сертифіковані методики для комплексів 

зважування та вперше в Україні успішно проведені 

випробування системи зважування в русі, що базуються на 

чинних державних стандартах та постановах. До кінця 2021 р. 

заплановане встановлення на українських дорогах 375 КАФ 

(камери автофіксації з розширеним функціоналом) та 150 

WiМ-комплексів. Зауважимо, що пілотний проект WIM є 

важливим кроком впровадження новітніх технологій та 

розвитку напрямку габаритно-вагового контролю в Україні. 

Окрім прямого призначення, що є збереженням дорожньо-

транспортної інфраструктури України, даний напрямок надає 

великий обсяг інформації щодо реалій українських 

вантажних перевезень, необхідності впровадження нових 

державних стандартів, оновлення нормативно-правової бази 

законодавства України та створення нових робочих місць для 

подальшого впровадження подібних інтелектуальних систем. 
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Сьогодні технологічним рішенням впровадження 

штучного інтелекту в автомобільному транспортні є 

безпілотники. В Україні перший «розумний» автомобіль 

спеціального призначення був створений на базі армійського 

броньованого автомобіля КрАЗ-Спартан у 2016 р. Такий 

новаторський для країни проект вдалося реалізувати, завдяки 

тісній співпраці єдиного українського виробника вантажної 

техніки – ПАТ «АвтоКрАЗ» і Запорізької інжинірингової 

компанії «Інфоком Лтд». Основна мета створення 

безпілотного броньованого автомобіля КрАЗ-Спартан – 

допомога військовим в зоні бойових дій для мінімізації 

ризиків і збереження життя особового складу при виконанні 

різних тактичних завдань. 

Управління першим безпілотним КрАЗ-Спартаном 

здійснюється за допомогою планшета, «розумної рукавички» 

або операторської станції. Зв’язок із безпілотним автомобілем 

здійснюється за цифровими радіоканалами передачі даних 

WiFi/Wimax, радіус зв’язку якого складає від 10 км до 50 км. 

Додатково безпілотник КрАЗ-Спартан оснащений програмно-

апаратним комплексом «SmartDrive» і навчанням у реальному 

режимі часу «Teach-inDrive», в якому система запам’ятовує 

заданий маршрут. Координати находження  безпілотного 

автомобілю для занесення в базу передаються по GPS через 

супутник. Вітчизняний автопілот Pilotdrive, встановлений на 

КрАЗ-Спартані, оснащений комплексом спеціальних 

датчиків, що дозволяють автомобілю легко орієнтуватися в 

дорозі, у їх числі: тепловізор із системою автоматичної 

цілевказівки, відеокамера з охопленням 360˚, передній і 

задній радари для виявлення перешкод, далекомір, ємнісний 

датчик присутності людини в радіусі 18 метрів. Завдяки 

системі Pilotdrive, КрАЗ-Спартан легко розпізнає ширину 

дороги, а також перешкоди, що знаходяться навколо нього. 
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Система аналізу і прийняття рішень спрацьовує за долі 

секунди, що дозволяє автомобілю миттєво реагувати на 

перешкоди [8]. 

ІТС підвищують мобільність населення завдяки надання 

інформації, необхідної для планування поїздок, а також 

вбудовані в системи технології знижають споживання енергії 

й негативний вплив на навколишнє середовище. Головними 

перевагами «інтелектуалізації» транспорту є: 1) підвищення 

якості транспортних послуг населення; 2)  економія часу на 

управління;  3) підвищення ефективності реагування на ДТП;  

4) виключення зловживання високою швидкістю;                     

5) підвищення рівня безпеки на дорогах. Розвиток інновацій в 

«інтелектуалізації» транспортних систем, широке 

впровадження ІТС в Україні сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності національної транспортної системи. 

Сьогодні набирає популярність застосування в ІТС 

цифрової технології BigData («великі дані»), яка накопичує й 

аналізує великі масиви логістичної інформації та здійснює  

контроль за кожним транспортним засобом, «розвантажує» 

транспортні потоки, що підвищує рівень безпечності руху. 

Автомобіль вчасно «сповіщає» власника, яка саме деталь 

потребує заміни або коли необхідно пройти технічне 

обслуговування. Суттєвою перевагою застосування такої 

технології є можливість пасажирів отримувати дані про 

кількість вільних місць в найближчому транспортному засобі, а 

у перевізників є можливість отримувати інформацію про 

кількість пасажирів в режимі реального часу та направляти у 

разі потреби додаткові рейси. 

Необхідно зазначити, що перевагами впровадження 

цифрових технологій в транспортні системи є: 1) підвищення 

ефективності транспортних засобів за рахунок зниження затрат 

на пальне; 2) підвищення якості транспортних послуг за 
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рахунок зростання пропускної спроможності доріг та зниження 

аварійності; 3) зменшення часу простою транспортного засобу; 

4) усунення ризику людської помилки. 

На сучасному етапі важливим для кожної країни є 

оцінка рівня його інноваційного розвитку порівняно із 

іншими країнами. Найбільш авторитетним індексом 

інноваційного розвитку країн є Глобальний індекс інновацій 

(Global Innovation Index), який класифікує країни світу за їх 

інноваційними можливостями.  

Global Innovation Index – це рейтинг інноваційних 

можливостей та результатів світової економіки, який має на 

меті «охопити» багатовимірні аспекти інновацій та 

складається  приблизно із 80 показників. Визнаючи, що 

інновації є ключовим рушієм економічного розвитку, Global 

Innovation Index прагне забезпечити рейтинг інновацій і 

аналіз інноваційної діяльності майже для 131 країни. За 

останнє десятиліття аналітичні звіти Global Innovation Index  

зарекомендували себе як провідне посилання на інновації, так 

і як «інструмент дій» для країн, які включають у свої 

інноваційні програми рекомендації зазначеного звіту. Global 

Innovation Index публікується Корнельським університетом, 

INSEAD, Всесвітньою організацією інтелектуальної власності 

(ВОІВ), спеціалізованим агентством ООН [9].  

ВОІВ оприлюднює щорічні звіти Global Innovation 

Index, в яких порівнюється інноваційна діяльність різних 

країн  світу. У звіті Global Innovation Index 2020 р. найбільш 

інноваційною із 131 країни світу визнано Швейцарію, за нею 

йдуть Швеція, США,  Велика Британія, Нідерланди – це 

країни економічної групи «high-income economies» (країни з 

високим рівнем доходу). У табл. 3 наведена динаміка 

інноваційного розвитку України за звітами Global Innovation 

Index  2018-2020 рр. 
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Таблиця 3.  

Динаміка інноваційного розвитку України  

за Global Innovation Index  2018-2020 рр. 

Рейтинги за 
показниками 

Роки  Відхилення  

2020 р. до  

2018 2019 2020 2018 р.  2019 р. 
Загальний 

індекс  
43 47 45 ↓ 2 ↑  2 

Субіндекс 
інноваційного 
входу: 

вкладення в 
інновації 

75 82 71 ↑ 4 ↑ 11 

Субіндекс 
інноваційного 
виходу: 

результат 
інновацій  

35 36 37 ↓ 2 ↓ 1 

Джерело: складено автором на основі [10].  

 

Аналіз табл. 3 показує, що Global Innovation Index 

складається із загального індексу (рейтингу) та двох 

субіндексів: субіндексу інноваційного входу (вкладень в 

інновації) та субіндексу інноваційного виходу (результатів 

інновацій).  Згідно звітності  2020 р. Україна в рейтингу 

Global Innovation Index  посідає 45 місце, що на 2 позиції 

вище ніж у 2019 р. (47), а порівняно із 2018 р. (43) 

спостерігається зниження загального рейтингу на 2 позиції. 

За обсягами вкладень в інновації у 2020 р. Україна посіла       

71 місце, що перевищує показник 2019 р. (82) на 11 позицій 

та  показник  2018 р. (75)  на 4 позиції. Що стосується 

результатів інноваційної діяльності, то у 2020 р. Україна 
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посіла 37 місце,  що на 1 позицію нижчі порівняно з 2019 р. 

(36)  та на 2 позиції нижчі  порівняно з 2018 р. (35).  

Відмітимо, що Україна в Global Innovation Index  2020 р. 

посідає 45 місце серед усіх країн і 2 місце серед 29 країн 

економічної групи «lower-middle income» (країни з рівнем 

доходів нижче середнього). А серед 39 країн Європи в  Global 

Innovation Index 2020 р. Україна посіла 30 місце. Також слід 

зауважити, що рейтинг України в Global Innovation Index 2020 

р. дорівнює 45, що на одну позицію вище рейтингу Румунії 

(46) та на дві позиції вище рейтингу Російської Федерації 

(47), хоча Румунія і Російська Федерація відносяться до 

економічної групи «upper middle-income economies» (країни із 

середнім рівнем доходом). 

Сильними сторонами України в Global Innovation Index 

2020 р. є  [10]:  

– людський капітал та дослідження (39): високі результати 

за індикаторами: «державне фінансування / учень» (12), 

«співвідношення учнів та викладачів» (3) та «кількість 

прийнятих  до вищих  навчальних закладів» (14); 

– витонченість ринку (99): індикатор «застосована 

тарифна ставка» (18) свідчить о наявності сильних сторін;  

– ділова витонченість бізнесу (54): відображає силу в 

індикаторі «працюючі жінки з вищими науковими 

ступенями» (3); 

– результати знань та технологій (25): виявляє сильні 

сторони показників «корисні моделі за походженням» (1) та 

«експорт послуг ІКТ» (9); 

– творчі результати (44):  переваги в показниках 

«торгові марки за походженням» (5), «промислові зразки за 

походженням (8) та «створення мобільних додатків (15). 

Слабкими сторонами України в Global Innovation Index 

2020 р. є:  
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– інституції (93): виявлені найбільш слабкі сторони у 

підгрупах «політичне середовище» (105), «ділове 

середовище» (104) та за показниками «політична та 

операційна стабільність» (123), «верховенство права» (109) та 

«легкість врегулювання неплатоспроможності» (117); 

– інфраструктура (94): відображає слабкі сторони в 

показниках «валовий капітал» (102) та «ВВП / одиниця 

енергоспоживання» (117); 

– розвиненість ринку (99): демонструє слабкі сторони в 

за показниками «інвестиції» (121),   «валові позики мікро-

фінансування» (78), «ринкової капіталізації» (71) і «угоди з 

венчурним капіталом» (64)»; 

– витонченість бізнесу (54): виявляє слабкість індикатор 

«СП – стратегічні альянси» (113); 

– творчі результати (44): слабкість  показника 

«національні художні фільми» (99) [17].  

Отже,  в рейтингу  Global Innovation Index 2020 р. 

Україна має найкращі результати у галузі знань та 

технологій, а найслабший результат  виявлений у 

розвиненості ринку.  

В рейтингу Global Innovation Index Україна, яка 

находиться в групі з 29 країн з рівнем доходів нижче 

середнього, у 2020 р. показала високі показники, які є 

вищими за середній рівень країн своєї групи за критеріями:  

1) установи;  2) людський капітал та дослідження;                    

3) інфраструктура; 4) вдосконалення бізнесу, 5) результати 

знань та технологій; 6)  креативні результати. А за критерієм 

«розвиненість ринку» Україна, навпаки, має рейтинг нижче 

середнього за своєю групою країн ( з рівнем доходів нижче 

середнього). Але порівняно з іншими європейськими 

країнами Україна за всіма 7-ю основними критеріями 

(установи;  людський капітал та дослідження;  
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інфраструктура; вдосконалення бізнесу,  результати знань та 

технологій; креативні результати, розвиненість ринку) має 

показники нижчі середнього. Отже, сьогодні Україна відстає 

від середнього інноваційного рівня країн ЄС. 

Таким чином, у 2020 р. Україна за Global Innovation 

Index – рейтингом інноваційних можливостей і результатів 

світової економіки –  займає 45 місце серед усіх країн,            

30 місце серед 39 країн ЄС  та 2  місце серед 29 країн своєї 

економічної  групи, тобто, групи з рівнем доходів нижче 

середнього. Позитивною тенденцією для України у 2020 р. є 

зростання рейтингу Global Innovation Index на 2 позиції 

порівняно з 2019 р., враховуючі економічну нестабільність в  

умовах пандемії COVID-19. 

У «Білої Книзі», схваленої Європейською радою у     

2011 р. в Брюсселі, яка є планом розвитку єдиного 

європейського транспортного простору, зазначено, що 

«технологічні інновації можуть забезпечити швидший та 

дешевший перехід до більш ефективної та екологічно сталої 

системи європейського транспорту за рахунок дії на три 

основні чинники:  

– ефективність транспортних засобів завдяки новим 

двигунам, матеріалам та конструкції; 

– використання екологічно чистішої енергії завдяки 

новим видам палива;  

– краще використання мережі та більш безпечні операції 

з огляду на технічну та громадську безпеку завдяки 

інформаційним та комунікаційним системам» [11]. 

Головною метою Європейської Асоціації учасників 

ринку інтелектуальних транспортних систем ERTICO 

(аналітичний центр, до якого входять провідні європейські 

виробники, зацікавлені в розвитку ринку ІТС, громадські 

організації, представники різних міністерств і відомств та 
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інші організації) є розроблення програм, спрямованих на 

використання ІТС для управління  дорожнім рухом, поліпшення 

якості життя людей, підвищення безпеки на дорогах і зниження 

шкідливого впливу автотранспорту на довкілля.   
Розвиток ІТС в Україні на сучасному етапі інтеграції 

національної транспортної мережі в транс-європейську є 
надзвичайно важливим для зростання інноваційно-
технологічного рівня транспортної інфраструктури та 
конкурентоздатності національної транспортної системи.   

Українським інститутом науково-технічної експертизи 
та інформації (УкрІНТЕІ) проведено дослідження світових 
інноваційних технологічних пріоритетів в транспортної 
сфері. На основі дослідження виявлені глобальні тренди 
інноваційних технологій за видами транспорту: 
автомобільний, авіаційний, залізничний, водний (річковий і 
морський), а також в транспортної інфраструктурі (табл. 4).  

 
Таблиця 4. 

 Глобальні тренди інноваційних технологій в 
транспортної сфері  

Сфера 

транспорту 
Напрям Технологічні рішення  

Автомобільний 

транспорт 

Штучний 

інтелект 

Безпілотники 

Супутникова 

навігація 

Послуги супутникової 
навігації (Galileo / 
EGNOS) 
Супутникові навігаційні / 
позиціонуючі технології 
ЄС 

Автоматизований 

транспорт  

Інтернет речей (IoT) 

Взаємодія транспортних 

засобів із інтерфейсами 
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інших видів транспорту, 

цифровою 

інфраструктурою 

Авіаційний  

транспорт 

Автономія Безпілотники 

Управління 

повітряним 

рухом 

Цифровізація та 

кібербезпека 

Управління трафіком 

безпілотників. 

Супутникова навігація 

Інтеграція різних систем 

(літаки / АТМ / аеропорти) 

Залізничний 

транспорт 

Автоматизація 
Мережі цифрових  

послуг 

Цифровізація 

Нові цифрові 

інфраструктури та їх 

взаємопов'язаність і 

сумісність із 

супутниковою 

навігацією ЄС 

Логістика 

перевезень  

Багатомодальна 

логістика вантажних 

перевезень на основі 

цифрових технологій та 

супутникових 

навігаційних служб 

Водний 

транспорт 

Цифровізація  
Технології супутникової 

навігації 

Зв’язана водна 

система 

Інтеграція водних 

вантажних та 

пасажирських рішень у 

просторове планування 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
284 

Транспортна 

інфраструктура 

Цифрова  Big Data 

Зв’язана  

інфраструктур

а  

Мережа TEN-T. Захист 

цифрової 

інфраструктури, 

включаючи аспекти 

кібербезпеки 

Підключення   

Оптимізація руху 

звичайних, напів-

автоматизованих та 

безпілотних 

транспортних засобів у 

NTM-системі 

Комодальні  послуги 

вантажоперевезень у 

межах розумної та 

зв’язаної мережі ЄС, 

підключених до 

глобальних поставок. 

Джерело: складено автором на основі [12].  
 

Проведений фахівцями УкрІНТЕ аналіз глобальних 

трендів в транспортної сфері дозволив виявити ТОП-10 таких 

перспективних інноваційних технологічних рішень:                 

1) 5G-технології;   2)  технології BigData («великі дані»);          

3) штучний інтелект; 4) пам’ять на нейронній мережі;              

5) зв’язаний (підключений) транспорт; 6) безпілотний 

транспорт; 7) електричний транспорт; 8) високошвидкісний 

транспорт; 9) Інтернет-протоколи; 10) Інтернет речей.   

Технології 5G «вбудовані» в транспортні системи, а 

саме: 1)  пристрої для виявляння помилок в інформації;           

2) процедури керування канальним рівнем; 3) системи 

автоматичного повторення (ван Дуурена); 4) послуги, 
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спеціально пристосовані для мереж бездротового зв'язку, в яких 

використовується інформація про розташування тощо [19]. 

До штучного інтелекту відносять: 1) методи, що 

використовуються під час процесу розпізнавання мовлення, 

наприклад, діалог людина-машина; 2) пристрої для 

секретного або захищеного зв’язку із засобами для 

перевіряння особи; 3) маніпулювання 3D-моделями або 

зображеннями для комп’ютерної  графіки; 4) загальне 

керування технологічним процесом, а саме централізоване 

керування сукупністю машин; 5) комп’ютерні системи, що 

ґрунтуються на біологічних моделях із використанням 

електронних засобів.   

Пам’ять на нейронній мережі складається із:                   

1) комп’ютерних  систем, що ґрунтуються на специфічних 

моделях – архітектура, наприклад, топологія з’єднання;          

2) літальні апарати спеціального призначення; 3) функції 

систем керування транспортними засобами, прогнозування 

траєкторії руху або ймовірності зіткнення; 4) функції систем 

керування транспортними засобами, керування силовою 

установкою транспортного засобу тощо. 

Важливим в транспортних системах є використання 

Інтернет-протоколів, за допомогою яких відбувається спільне 

управління елементами транспортних засобів різного типу 

або з різними функціями, включаючи керування гальмівною 

системою, а також керування положенням, курсом, висотою 

або орієнтацією у просторі наземних, водних, повітряних або 

космічних транспортних засобів.   

Отже, зазначені інноваційні технології в транспортної 

сфері сприятимуть ефективному розвитку ІТС для будь-якої 

країни на сучасному етапі і  в майбутньому.  

З огляду на проведений аналіз впроваджених 

інтелектуальних систем й інновацій в транспорті  вважаємо, що 
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найперспективнішими технологіями розвитку ІТС для України 

є : 

– технології 5G. Дані технології в транспортних системах є 

необхідними, оскільки здатні  безпомилкове керувати як 

канальним рівнім, так і в мережах бездротового зв’язку. 

Технологія 5G в Україні реалізована в ІТС WiМ-комплексах 

зважування транспорту в русі. Також технології 5G 

допоможуть ввести в масову експлуатацію безпілотні автомобілі, 

яки вже існують в Україні; 

– технології BigData. Використання в Україні технологій 

BigData в логістичних ІТ-системах, яка аналізує масиви 

логістичної інформації, показало підвищення рівня безпечності 

руху;   

– штучний інтелект. Технологічне рішення штучного 

інтелекту в Україні впроваджене в безпілотні автомобілі та є 

ефективною технологією майбутнього «розумного 

транспорту»; 

– зв’язаний (підключений) транспорт.  Технологія широко 

використовується в мережі TEN-T, до якої  також входить і 

Україна;  

– пам’ять на нейронній мережі. Найбільш перспективна 

сучасна технологія, оскільки ґрунтується на точних 

математичних розрахунках, вбудованих в комп’ютерні 

системи та прогнозує не тільки траєкторії руху транспорту, а 

й ймовірність зіткнення, яке є важливим для всіх видів 

транспорту.   

Висновки. Аналіз сучасного стану цифровізації 

транспортних процесів та  реалізованих ІТС в Україні 

дозволяє зробити наступні висновки. 

Сьогодні в Україні впроваджуються ініціативи уряду,  

спрямовані  на повну цифровізацію процесів на транспорті та 

створення ефективних ІТС, а саме: 
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– створено транспортний портал електронних послуг, 

який об’єднує електронні сервіси у всіх сферах транспортної 

галузі; 

– у вересні 2020 р. впроваджений проект SmartTicket, 

який передбачає купівлю електронного квітка на різні види 

транспорту. У березні 2021 р. до сервісу SmartTicket приєдналася 

найбільша в Україні транспортна компанія Gunsel Lines: 

з’явилася  можливість  придбати електронний квіток на автобус, 

залізницю, авіа і міський транспорт у м. Київ;   

− впроваджені ІТС WiМ-комплекси – системи, які 

дозволяють з великою точністю вимірювати вагу автомобіля, 

не зупиняючи його рух, а передбачені комплексом WiM-

камери здатні зафіксувати номер порушника. До кінця 2021 р. 

в Україні заплановане встановлення 150 WiМ-комплексів і 

375 КАФ (камери автофіксації з розширеним функціоналом);  

− технологічним рішенням впровадження штучного 

інтелекту в Україні є безпілотники. Заслуговує на увагу 

новаторський для країни проект − створення безпілотного 

броньованого автомобіля КрАЗ-Спартан, управління яким 

може здійснюватися за допомогою планшета, «розумної 

рукавички» або операторської станції;  

− набирає популярність застосування технології BigData, 

яка накопичує великі масиви інформації, «розвантажує» 

транспортні потоки, здійснює  контроль за транспортними 

засобами.  

В рейтингу Global Innovation Index 2020 Україна займає 

45 місце серед усіх країн, 30 місце серед 39 країн ЄС й             

2  місце серед 29 країн своєї економічної  групи (з рівнем 

доходів нижче середнього). Отже, Україна відстає від 

середнього інноваційного рівня країн ЄС. Але позитивною 

тенденцією для України є зростання рейтингу Global 

Innovation Index в 2020 р. на 2 позиції порівняно з 2019 р. 
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На основі аналізу глобальних трендів сучасних 

технологій в транспортної сфері обґрунтовані  

найперспективніші інноваційні технології розвитку ІТС для 

Україні: 1) технології 5G; 2) технології BigData («великі дані»); 

3) штучний інтелект; 4) зв’язаний (підключений) транспорт;       

5) пам’ять на нейронній мережі. Впровадження зазначених 

інноваційних технологій розвитку ІТС в Україні сприятиме 

успішної реалізації національної транспортної стратегії 

«Drive Ukraine 2030», підвищенню технологічного рівня 

транспортної системи України до європейських стандартів, 

прискоренню інтеграції національної транспортної мережі в 

транс-європейську. 
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§4.2 КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ ВИТРАТ 

МЕДИЧНОЇ ТА ІНШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ COVID-19      

(Бурачок О.І., Заклад вищої освіти  Університет Короля Данила; 

Кропельницька С.О., Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника) 

  

Вступ. Українські реалії, пов’язані з війною, що була 

розпочата агресором проти нашої держави України 24 лютого 

2022 року, на деякий час відкинули на другий план 

карантинні обмеження, що стосуються пандемії, спричиненої 

коронавірусною хворобою, питання вакцинації тощо. Та в 

сучасних воєнних умовах COVID-19 тільки загострив 

проблему збереження життя та здоров’я людини, яку б можна 

було вирішити шляхом отримання своєчасного комплексу 

прямих медичних послуг та супутніх послуг для подолання 

негативного впливу наслідків пандемії, тим хто одужав та/або 

родинам, які втратили рідних через недугу, завдяки їх 

фінансовому забезпеченню через страхові відшкодування 

страховими компаніями. Неможливість сталого отримання 

доходів та забезпечення фінансового добробуту громадян та 

їх сімей у період 2020-2022 років фактично стало проблемою 

номер один в умовах перебування людини на лікарняному, 

внаслідок захворювання на SARS-CoV-2.  

Пандемія, створивши нову загрозу сприяла появі нових 

програм страхування зі захисту від ризику розладу здоров’я 

або смерті особи внаслідок вірусу COVID-19. Страхові 

компанії зуміли оговтатися та максимально швидко 

розробили і пропонують клієнтам програми страхування від 

COVID-19, які включають такі страхові випадки, як 

стаціонарна госпіталізація та смерть застрахованої особи, 

тільки  при настанні яких будуть здійснені страхові виплати 

грошових компенсації. Надання ж страховими компаніями 
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послуг зі страхування, який об’єднує великий комплекс 

послуг з медичної допомоги під час безпосереднього 

захворювання та постковідних наслідків з можливістю 

компенсації зниження чи відсутності доходів у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності застрахованою особою, 

наразі не запропоновано на страховому ринку України, що 

обґрунтувало вибір теми дослідження. 

Значний внесок у розвиток теоретико-методологічних 

засад та аналізу особливостей функціонування ринку 

медичних страхових послуг, здійснили такі науковці та вчені: 

Кропельницька С.[1], Гринів Л.[1],  Бас-Юрчишин М.[2],  

Гарщаль М.[3], Третяк Д.[3], Штепенко К.[4], Борисова Т.[4], 

Януль І.[5],  Сова О.[6]  та інші. Питання медичного 

страхування в умовах пандемії COVID-19 досліджували 

Сосновська О.[7], Баліцька Г.[7], Климук Н.[8], Смірнова В.[8], 

Панчишин Н.[8] 

Метою дослідження є розроблення пропозицій щодо 

надання страховими компаніями послуги з комплексного 

страхування медичної та іншої допомоги хворим на       

COVID-19, який би включав і послуги з подолання 

негативних його наслідків на фізичне та ментальне здоров’я 

людини, на її працездатність та можливість повернутися до 

економічно активного функціонування у суспільстві.  

Виклад основного матеріалу.  Європейська Конвенція 

з прав людини в статті 2 визначає, що «Право кожного на 

життя охороняється законом» [9], а в Конституції України 

стаття 27 наголошує, що «Кожна людина має невід’ємне 

право на життя» та стаття 3 передбачає, що «Людина, її життя 

і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [10]. 

Людське життя є найвищою цінністю і головне завдання є 

охорона здоров’я та збереження його. В сучасних реаліях 
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2020-2022 років на перше місце для людства і всіх держав 

світу вийшли заходи щодо збереження життя та здоров’я 

людини від вірусу. 

Швидке поширення пандемії стало глобальним 

викликом, що вимагало швидкого пошуку заходів з 

ефективної протидії. Уряди країн вживали різні заходи  для 

усунення загрози: соціальне дистанціювання, запровадження 

локдауну, карантинні обмеження та вакцинація громадян.  

Вжиті заходи дають позитивні результати, однак звести 

первинне зараження вірусом чи навіть повторне вони, на 

жаль, не забезпечують. На планеті Земля зареєстрованих 

випадків зараження коронавірусом у світі - 494 млн 001 тис. 

976 осіб, з них померли 6 млн 171 тис. 230 осіб [11].  

Згідно досліджень зроблено висновки, що перенесене  

зараження коронавірусом може на 69% захистити від 

зараження новими варіантами, але не забезпечує достатнього 

захисту, щоб – за логікою концепції колективного імунітету – 

запобігти новим хвилям зараження серед населення [12]. 

Підтвердженням є опубліковані у квітні 2021 року 

дослідження щодо повторних заражень серед пацієнтів із 

важкою формою COVID-19. Дані з 62 медичних закладів 

США показали, що 63 із 9119 пацієнтів (0,7%) з тяжкою 

інфекцією COVID-19 заразилися вірусом вдруге, середній 

період повторного зараження становив 116 днів. Із 63, які 

заразилися повторно, двоє (3,2%) померли [13]. Отже, 

повністю убезпечити себе від можливості інфікування 

вірусом SARS-CoV-2 неможливо.  

Другий рік поспіль спостерігаються періоди гострих 

спалахів захворюваності на COVID-19 це: жовтень-грудень та 

лютий-березень, що збігається з періодами гострих 

респіраторних та вірусних інфекцій, які підсилюють 

захворюваність в цілому (рис. 1.1).  

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab345/6251701
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab345/6251701
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Рис. 1.1. Кількість інфікованих осіб COVID-19 в Україні 

за період квітень 2020-січень 2022 (складено авторами на 

основі статистичних даних [14]) 

 

Небезпечність коронавірусної хвороби в тому, що в тих 

осіб, які перехворіли на COVID-19 з’являються нові та 

загострюються старі хвороби, які можуть призвести до 

летальних випадків. Під час дослідження було виявлено, що 

76 відсотків респондентів, які перехворіли, ще через шість 

місяців потому відчували принаймні один або більше 

наслідкових симптомів захворювання, що триває та 

потребували подальшого догляду (рис. 1.2.) [15]. 

Іноземні пацієнти, які проходили курс реабілітації у 

лікарнях повідомляли про труднощі повернутися до 

нормального життя та роботи після перенесеної ними 

хвороби [15]. 

https://www.dw.com/uk/use-pro-koronavirus/a-52993788
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Новітньою загрозою стали численні мутації вірусу 

SARS-CoV-2 та поява нових його штампів «Альфа», «Бетта», 

«Гамма», «Дельта», «Омікрон», які  не менш небезпечні для 

людства симптоматикою протікання, наслідками та вражають 

молодих людей та дітей. Досить високою залишається частка 

важкохворих, які потребують перебування в реанімації.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Наслідки після інфікування SARS-CoV-2  

(складено співавтором Бурачок О.І.) 

 

Незважаючи на всі заходи Урядів країн і України в тому 

числі: соціальне дистанціювання; карантинні обмеження; 

світову вакцинацію населення та інші довели, що вони не в 

змозі повністю зупинити поширення коронавірусу. 

Вакциновані також хворіють. 

Перебуваючи на амбулаторному чи стаціонарному 

лікуванні людина стає економічно неактивною, тобто виникає 

неможливість бути працездатним та отримувати результат 

своєї праці – фінансовий дохід, що негативно відображається 

на добробуті. Особи, які офіційно працевлаштовані 

отримують компенсації з Фонду соціального страхування в 

Україні, розмір якої залежить від страхового стажу (рис.1.3). 

Наслідки після інфікування SARS-CoV-2  

 
втома біль у м’язах та суглобах 

 

 

безсоння зниження функцій нирок 

 

 

психічні розлади легенева недостатність 

 випадіння волосся 
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Крім того, існує часовий розрив між періодом 

захворювання та періодом фінансових виплат Фондом 

соціального страхування. За підсумками 2021 року застраховані 

особи провели на лікарняних у разі захворювань, травм, потреби 

догляду за хворими рідними або ізоляції від COVID-19 на 4,8 

мільйона днів більше, ніж у 2020 році [16].  

 
Рис.1.3. Умови соціального страхування в Україні, у 

зв’язку з втратою працездатності [16] 

 

На отримання допомоги від держави претендують 

тільки, ті особи, які офіційно працевлаштовані, всі інші – ні. 

Офіційно не працевлаштована особа залишається віч-на-віч з 

проблемою свого фінансового забезпечення, перебуваючи 

хворою на COVID-19. 
Отже, виникає потреба у формуванні нових дієвих 

механізмів боротьби та подолання наслідків COVID-19 через 
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систему медичного страхування зокрема розроблення 
страхових продуктів, які би максимально забезпечували 
страховий захист з подолання негативних його наслідків на 
фізичне та ментальне здоров’я людини, на її працездатність 
та можливість повернутися до економічно активного 
функціонування у суспільстві. 

Формою соціального захисту інтересів населення в 
охороні здоров’я, яке пов’язане із компенсацією витрат 
громадян, які обумовлені одержанням медичної допомоги, а 
також інших витрат, спрямованих на підтримку здоров’я, 
відновлення працездатності та можливості повернутись до 
соціуму є медичне страхування. В умовах поширення 
пандемії на перше місце виходить збереження життя та 
здоров’я особи. В Україні частка медичного страхування у 
структурі страхового портфелю страхових компаній серед 
видів зросла на 4% відносно 2019 року (рис. 1.4). 

Рис. 1.4. Структура страхового портфелю за видами 

страхування  

І півріччя 2021 р., % (розроблено авторами на основі 

даних) [17] 
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Страхові премії та виплати знизилися з видів майнового 

та зросли з видів медичного страхування (рис. 1.5, рис.1.6).  
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Рис. 1.5. Структура страхових премій за видами 

страхування протягом 2017-2021 рр. (розроблено авторами 

на основі даних) [17-20]. 
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Згідно чинного законодавства стаття 6 Закону України 

«Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. визначає, що 

добровільне медичне страхування може здійснюватися у 

таких видах [21]:  медичне страхування (ДМС) (безперервне 

Рис. 1.6. Структура страхових виплат за видами страхування 
протягом 2017-2021 рр. (розроблено авторами на основі     

даних) [17-20].
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страхування здоров’я); страхування здоров’я на випадок 

хвороби; туристичне страхування (страхування медичних 

витрат). 

Всі види добровільного медичного страхування 

передбачають великий спектр гарантій і послуг з надання 

медичної допомоги, це і діагностика лікування, і амбулаторне 

лікування, і надання лікарських засобів і багато всього 

іншого, тоді як державне медичне страхування передбачає 

надання первинної медичної допомоги та придбання 

необхідних медикаментів самим пацієнтом. 

Страхування медичних витрат (туристичне страхування) 

передбачає компенсацію страховими компаніями медичних 

витрат, які виникли внаслідок надання медичної допомоги та 

послуг, які викликані настанням страхового випадку в 

результаті раптового захворювання, тілесних пошкоджень 

унаслідок нещасного випадку, а також смерті під час 

перебування застрахованої особи за межами України.  

Страховий поліс лише гарантує компенсацію медичних 

витрат за кордоном в разі надання екстрених невідкладних 

медичних послуг через раптові непередбачувані травми та 

захворювання та включають послуги з медичного 

транспортування хворого до найближчої або спеціалізованої 

лікарні; транспортування в країну проживання з медичним 

супроводом; репатріацію тіла застрахованого; дострокове 

повернення; придбання ліків, догляд за хворим; екстрену 

стоматологічну допомогу; юридичну допомогу та ін. 

Відбувається сервісна форма відшкодування - 
страхувальник одержує медичні послуги в країні 
перебування, а розрахунок здійснюється безпосередньо між 
сервісною (асистуючою) компанією та медичним закладом. 
Зазвичай страхові компанії працюють за договором з 
компаніями – асистантами (асистуюча компанія), які є 
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сервісними партнерами-посередниками між страховими 
компаніями та лікувальними закладами і здійснюють 
цілодобову координацію надання допомоги застрахованим 
особам при настанні страхового випадку: медичну, технічну, 
юридичну, адміністративну тощо. Відносини та розподіл 
витрат між страховою та асистуючою компаніями 
визначаються на договірних засадах. 

ДМС (безперервне страхування здоров’я) та страхування 

здоров’я на випадок хвороби демонструють реальний стан 

медичного страхування в Україні: рівень довіри населення до 

вітчизняних страхових компаній, рівень фінансового 

забезпечення громадян, рівень  фінансування охорони здоров’я 

та обслуговуванням клієнтів. Туристичне страхування (медичних 

витрат) є обов’язковим, що фактично зобов’язує громадян, які 

планують поїздки за кордон застрахуватися згідно статті 16 

Закону України «Про туризм» [22]. 

ДМС (безперервне страхування здоров’я) передбачає 

надання закладами охорони здоров’я, до яких звернулася 

застрахована особа під час дії договору страхування 

допомоги при станах, що потребують невідкладної медичної 

допомоги, медичної допомога в умовах цілодобового 

стаціонарного або поліклінічного обслуговування, 

забезпечення необхідними медичними препаратами та 

засобами медичного призначення, а також організацію та 

оплату стоматологічної допомоги. 

Здебільшого запропоновані страховими компаніями 

програми з безперервного страхування здоров’я представляють 

собою корпоративні соціальні пакети для страхування 

працівників (співробітників) приватних компаній та фірм,  а 

також безпосередньо фізичними особами. 

Страхова компанія здійснює страхові виплати шляхом 

оплати наданих застрахованій особі медичних послуг медичним 
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закладам у разі настання страхового випадку у межах 

встановленого наповнення програми. Страховими ризиками є 

гостре та хронічне захворювання, загострення та наслідки цих 

захворювань, травма, отруєння, та інший розлад здоров’я; 

В межах кожної програми визначений чіткий спектр 

послуг, наприклад: виїзд (спеціалізованої) бригади швидкої 

медичної допомоги; реанімаційні заходи; діагностичні, 

лабораторні та лікувальні, медичні процедури та 

дослідження; медикаментозне забезпечення; транспортування 

каретою швидкої допомоги; перебування в палаті та 

харчування; послуги лікуючого лікаря, лікарів-спеціалістів; 

терапевтичне та оперативне лікування та втручання; 

анестезіологічна допомога; фізіотерапевтичні процедури; 

консультація лікарів в поліклініці; проведення 

профілактичних щеплень, вакцинація; огляд, консультація, 

терапевтичне та оперативне лікування лікаря-стоматолога. 

Отже, поліс ДМС (безперервне страхування здоров’я) 

покриває витрати застрахованої особи (клієнта) у межах та в 

обсязі обраної ним програми у разі його звернення до 

медичного, фармацевтичного або профілактичного закладу з 

метою отримання швидкої невідкладної медичної допомоги; 

реабілітаційного, стаціонарного та амбулаторного лікування; 

оглядів та діагностики, а також окрім лікування, може 

включатися цілодобовий асистанс (консультаційна допомога 

лікарів-координаторів) і доставляння необхідних ліків на 

вказану адресу. 

Протягом 2017-2021 років спостерігалося зростання сум 

страхових платежів та виплат з добровільного безперервного 

страхування здоров’я та добровільного страхування здоров’я 

на випадок хвороби, що є позитивною динамікою на 

страховому ринку України (табл. 1.1). 
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На страховому ринку зі страхування медичних витрат 

(туристичне страхування) спостерігалося активне зростання 

показників протягом 2017-2019 років, а в 2020 році стрімке 

падіння у 2,8 рази в результаті пандемії COVID-19, яка 

паралізувала туристичну галузь через закриття кордонів між 

країнами. 

Таблиця 1.1 

Страхові платежі та страхові виплати з видів 

добровільного медичного страхування протягом 2017- 9 міс. 

2021 рр. [17] 

Роки 

Добровільне медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров’я) 

Добровільне 

страхування здоров’я 

на випадок хвороби 

Страхування 

медичних витрат 

(туристичне 

страхування) 

Сума 

страхових 

платежів, 

тис. грн 

Сума 

страхових 

виплат, тис. 

грн 

Сума 

страхових 

платежів, 

тис. грн 

Сума 

страхових 

виплат, 

тис. грн 

Сума 

страхових 

платежів, 

тис. грн 

Сума 

страхових 

виплат, 

тис. грн 

2017 2 413 500,8 1 431 936,0 255 939,0 13 484,2 571 148,1 173 809,4 

2018 2 849 919,7 1 814 265,7 319 444,2 14 034,3 1 001 489,9 292 289,4 

2019 3 756 727,6 2 258 625,7 469 162,3 59 895,7 2 804 143,2 339 208,5 

2020 4 822 735,2 2 602 326,6 763 101,7 154 805,3 1 000 322,0 256 223,9 

9 міс 2021 4 575 809,0 2 303 231,9 726 791,0 217 536,9 1 356 289,8 170 417,9 

(складено авторами на основі даних) [17] 

Однак, у 2021 спостерігається поступове зростання 

показників, що свідчить про поступове відкриття кордонів та 

послаблення карантинних обмежень завдяки масовій 

вакцинації та проведенню ковід-тестуванню. 

З добровільного медичне страхування (безперервне 

страхування здоров’я) спостерігається зростання сум страхових 
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платежів  у 2020 році на - 1 066 007,6 тис. грн. та страхових 

платежів на - 343 700,9 тис грн. проти 2019 року (рис.1.7), а з 

добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби 

зростання страхових платежів на - 293 939, 4, а страхових виплат 

на - 94 909,6 грн проти 2019 року (рис. 1.8) [17]. 

Рис. 1.7. Динаміка страхових платежів з видів добровільного 

медичного страхування протягом 2017- 9 міс. 2021 рр. 

(складено авторами на основі даних) [17] 

Рис. 1.8. Динаміка страхових виплат з видів добровільного 

медичного страхування протягом 2017- 9 міс. 2021 рр.  

(складено авторами на основі даних) [17] 

Зростання фінансових показників є свідченням 

збільшення кількості укладених договорів страхування та сум 

страхового покриття, що може свідчити про зацікавленість 

клієнтів включенням страховими компаніями у пакети 
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додаткової опції – покриття, яке включає в себе захворювання 

на COVID-19.  

Протягом 2020-2022 рр. хвилі пандемії, під час яких 

карантинні заходи то пом’якшуються, то посилюються, 

продовжують сильно впливати на суспільство, бізнес і 

економіку загалом в усьому світі та Україні. У нових 

соціальних реаліях страховики зіткнулись з потребою 

приватних осіб та бізнесу у захисті від новітнього ризику 

2020 року, а відтак були змушені оперативно проводити 

зміни у політиці діяльності, запроваджуючи механізми 

включення додаткового покриття ризиків від COVID-19 у 

свої продукти. Пандемія коронавірусу  підштовхнула страхові 

компанії до розробки нових програм та включити у діючі 

нову опцію - страхування від COVID-19, адже для 

інфікованих людей дедалі актуальнішим стає страховий 

захист. 

На законодавчому рівні Міністерство охорони здоров’я 

України своїм Наказом №521 від 25 лютого 2020 року внесло 

зміни до «Переліку особливо небезпечних, небезпечних 

інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства 

збудників цих хвороб», в який окремим пунктом додало 

COVID-19. Адже вітчизняні страхові компанії аргументували 

відмову в компенсації витрат на лікування від коронавірусної 

інфекції страхувальникам за договорами добровільного 

медичного страхування, які були укладені протягом 

2019 року [23]. 

Страхові компанії зуміли ж оговтатися від нового 

виклику та відреагували на нього, розробивши власні 

страхові продукти ще весною 2020-го року, які включають 

захист від COVID-19. Спершу покриття страхових ризиків, 

пов’язаних з COVID-19 з’явилося в туристичних полісах, 

хоча інфекційні хвороби, які здатні спричинити епідемію 
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були табу у програмах туристичного страхування. 

Коронавірус змусив переглянути пункти оферти і внести 

виключення, що передбачають надання комплексу медичних 

послуг подорожуючим за кордоном. 

Станом на лютий 2022 року страхові компанії 

пропонували вже створені програми страхування від COVID-19, 

проте вони мають багато обмежень, що є суттєвим мінусом 

для страхувальника.  

Можливі наслідки тяжкості перебігу захворювання: 

амбулаторне лікування вдома під наглядом лікаря; 

госпіталізація в медичну установу з «легшим» перебігом і 

складним, що передбачає перебування в реанімаційному 

відділенні і навіть кисневу підтримку; летальний випадок. 

Кожний з сценаріїв протікання хвороби вимагає різних 

сум на лікування, тому страхові компанії розробили пакети з 

різними умовами та страховими сумами. Можна виокремити 

два типи договорів: 

1) договір зі встановленими страховими виплатами у 

формі конструктора з вирахуванням тих страхових виплат, 

що вже раніше здійснені по страховому випадку COVID-19. 

2) договір з фіксованим розміром виплат за кожен 

день лікування. [24]. 

Існування страхових програм від COVID-19 є 

позитивним моментом і для страхувальників, і для страхових 

компаній. Застрахована особа отримує фінансову 

компенсацію всіх чи частини понесених витрат на лікування 

внаслідок коронавірусної інфекції. Страхова компанія 

укладаючи договори з даного виду страхування, в 

подальшому може отримати постійного клієнта на інші види 

страхування. Запропоновані програми на страховому ринку 

України здебільшого є аналогічними зі схожим набором 
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опцій, приблизно з однаковим сервісом з організації 

страхового захисту. 

Епідемія COVID-19 показала, що людство, всупереч 

розвитку інноваційних технологій, залишається беззахисним 

перед пандеміями, які забирають найцінніше – життя. 

Потреба у страхуванні залишається нагальною, адже медичне 

страхування гарантує громадянам при виникненні страхового 

випадку надання медичного захисту. Недоліки програм зі 

страхування від COVID-19 страхового ринку України 

наведено у таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Недоліки програм зі страхування від COVID-19 

№ 

з/п 
Недоліки програм страхування від COVID-19 

1. 1 Обмеження по віку до 60 (65 років) 

2. 2 Страховий захист настає через 7 (14 днів) 

3.  У більшості програм не вказано про виплати у 

випадку повторного зараження під час дії договору 

4.  Малий термін дії договору (здебільшого 3 міс та 6 

міс) щоб виключити ймовірність повторного зараження і 

повторної виплати відшкодувань 

5. 3 Страхове відшкодування за перебування у стаціонарі 

виплачується після того, як страхувальника випишуть. 

Здебільшого кошти потрібні саме тоді, коли людина 

безпосередньо знаходиться в лікарні і може не мати 

достатніх особистих фінансових заощаджень щоб негайно 

придбати всі необхідні медикаменти для лікування 

6.  Розмір страхового відшкодування не в повному 

обсязі покриває витрати на придбання медикаментів 
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7.  Пацієнт змушений збирати всі чеки про оплати 

медикаментів, лабораторних досліджень та процедур, 

що дуже складно робити хворому пацієнту особливо 

якщо він знаходиться в реанімаційному відділенні 

8.  Чим більший вік страхувальника, тим вища 

вартість поліса 

9.  Обмеження по стану здоров’я клієнта (категорії 

громадян з якими взагалі не укладається договір) 

10.  Договори практично не укладаються з медичними 

працівниками (окрім, СК «Країна», вартість поліса якого 

удвічі вища) 

11.  Ризики, що пов’язані з вакцинацією не 

включаються у програму (окрім СК «VUSO» 

12.  Жодна програма не передбачає фінансову 

компенсацію у випадку появи негативних постковідних 

наслідків, загострення хронічних та появу нових хвороб, 

які спровокував COVID-19 

(складено авторами на основі аналізу існуючих 

страхових програм) 

 

Особи, які перехворіли на COVID-19 відмічають 

віддалені наслідки хвороби - постковідний синдром - це стан 

після COVID-19, що виникає у людей із ймовірно або 

підтверджено перенесеною інфекцією SARS-CoV-2, який 

зазвичай проявляється через 3 місяці від початку COVID-19 

симптомами, які неможливо пояснити іншими причинами, та 

триває щонайменше 2 місяці (згідно з визначенням          

ВООЗ) [25]. 

Пост-COVID (постковідний синдром, стан після ковіду) – 

це широкий спектр нових, тимчасових або тривалих проблем зі 
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здоров’ям, які можуть виникнути через чотири або більше тижнів 

після першого зараження вірусом ковіду (табл. 1.3) [26]. 

 

Таблиця 1.3  

Симптоми та ознаки відтермінованих ускладнень після 

перенесеного COVID-19 

Органи Захворювання 

Дихальна 

система:  

задишка, зниження фізичної працездатності 

та гіпоксія;  

знижена дифузійна здатність; 

фіброзні зміни в легенях 

Кров:   тромбоемболічні явища у великих судинах, 

мікросудинний тромбоз;  

ознаки тривалого запалення; порушення 

імунної регуляції 

Серцево-

судинна 

система:  

серцебиття, задишка та біль у грудях;  
підвищення кардіометаболізму, аритмія, 

тахікардія та вегетативна дисфункція 

Нейропсихічні 

зміни:  

втома, головний біль, біль у м’язах, порушення 

роботи вегетативної нервової системи та 

когнітивні порушення («туман мозку»);   

тривога, депресія, порушення сну та 

посттравматичний стресовий стан 

Нирки:  порушення видільної функції нирок 

Ендокринна 

система:  

цукровий діабет, розлади ендокринної 

регуляції по осі гіпоталамус-гіпофіз-

наднирники; 

порушення виділення гормонів щитоподібної 

залози 

https://apteka-ds.com.ua/blog-item/tsukrovyi-diabet-shcho-potribno-znaty-dlia-profilaktyky-tsiiei-khvoroby
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Шлунково-

кишковий 

тракт:  

зміни в складі мікроорганізмів кишківника 

(збільшення умовно-патогенних штамів і 

зменшення корисних бактерій) 

Шкіра та 

волосся:  

висипка; 

втрата (випадіння) волосся 

(складено авторами на основі даних [26]) 

Симптоми довгострокових наслідків коронавірусу іноді 

можуть зберігатися місяцями, навіть попри одужання людини 

від інфекції COVID-19 [26]. 

Родичі осіб, які померли перебувають у гнітючому та 

подавленому настрої з постійним проживанням 

найжахливіших подій та педантичним аналізом всіх вжитих 

заходів та складання нових сценаріїв яких потрібно було 

вжити заходів тоді, щоб найближчі люди залишилися поруч. 

Наслідком є безсоння, депресивні стани, нервові зриви, 

погіршення фізичного та психічного здоров’я. 

Віддалені наслідки хвороби потребують 

дороговартісного лікування та реабілітації. Жодна з програм 

страхування від COVID-19 не включає такі послуги, як: 

страхове покриття лікування постковідних хвороб; страхове 

покриття реабілітаційних заходів та курсів для відновлення 

здоров’я; страхове покриття надання психологічної та інших 

видів необхідної допомоги тим, хто одужав, та/або родичам 

особи, що померла. 
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Рис. 1.9. Причинно-наслідковий зв’язок захворювання 

(розроблено авторами) 

Внаслідок тимчасової чи тривалої втрати працездатності 

через COVID-19, перебування на лікарняному, а також у 

період післяковідної  реабілітації та відновлення здоров’я 

знижуються або зовсім стають відсутніми фінансові доходи, 

внаслідок чого стає неможливим виконання звичних завдань 

та обов’язків: оплата комунальних за надані послуги газо-, 
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електро-, водопостачання та водовідведення; оплата 

кредитних зобов’язань; оплата медикаментів та медичних 

послуг; оплата продуктів харчування; оплата інших різних 

побутових та споживчих витрат. 

Людина залишається неплатоспроможною та без засобів 

для існування через втрату фінансових доходів та потребує 

певного періоду для можливості повернутися до свого 

економічно активного функціонування у суспільстві.  

Жодна страхова компанія не розробила програму від 

COVID-19 із  замкнутим циклом, яка би включала такий 

спектр постковідних послуг з алгоритмом: медична допомога 

– психологічна допомога – реабілітаційна допомога –

відшкодування витрат, пов’язаних з тривалою

непрацездатністю (втратою роботи, внаслідок ковіду тощо) –

фінансова компенсація.

Медичні заклади, санаторії, медичні центри, центри 

психологічної допомоги та підтримки пропонують свої послуги 

та програми з реабілітації після COVID-19 щоб пройти 

відновлювальну терапію та лікування задля полегшення 

«постковідного синдрому» та остаточного одужання. Однак 

запропоновані послуги є дороговартісними. Особа, яка перенесла 

COVID-19 у важкій формі, з госпіталізацією в стаціонар чи 

реанімаційне відділення на довгий термін з прийомом дорогих 

медичних препаратів банально немає коштів ще оплатити 

медичні постковідні послуги. 

Саме тому, доречним і доцільним було би розроблення 

страховими компаніями програми «Комплексного 

страхування медичної та інших видів допомоги при 

COVID-19» (табл. 1.4). 
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Таблиця  1.4 

Пропозиції до умов програми «Комплексного 

страхування медичної та інших видів допомоги при  COVID-19» 
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЄ 

ПРОГРАМА 

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ, ЯКІ 

ПОКРИВАЄ СТРАХОВИК 

 

1) комплекс послуг з 
діагностування коронавірусу (плр-

тестування, експрес-тестування); 

2) послуги з амбулаторного 
лікування з постійним супроводом 

лікаря; 

1) оплата вартості 
медикаментів під час 

амбулаторного чи 

стаціонарного лікування; 
 

3) послуги з госпіталізації у 

стаціонарне відділення в разі 
потреби, визначеної сімейним чи 

іншим лікарем, в якого 

спостерігається пацієнт; 
4) послуги з госпіталізації в 

реанімаційне відділення при 

складних станах та кисневій 
недостатності; 

 

 

2) оплата вартості 

діагностичних, 

лабораторних, лікувальних, 

медичних, реанімаційних 

заходів; медикаментозного 

забезпечення; послуг 

лікарів-спеціалістів у 

випадку появи нових чи 

загострення існуючих 

хвороб, які зазвичай 

виникають після перенесеної 

коронавірусної хвороби і 

можуть тривати від 5 до 12 

тижнів або довше; 

5) послуги з надання 
психологічної допомоги особам, 

що одужали, та членам родин, чиї 

родичі померли; 

3) оплата наданих послуг 
(консультаційних сеансів) 

психолога хворому та його 

близьким родичам; 

6) послуги у випадку смерті 

страхувальника, в т.ч. ритуальні; 

4) виплати компенсацій 

родичам померлої особи від 

COVID-19; 
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7) послуги з лікування 

постковідних фізичних ускладнень;  

8) послуги з реабілітації та 

оздоровлення, в т.ч. у санаторно-

курортних профільних закладах, для 

відновлення здоров’я після 

одужання; 

5) оплата фізіотерапевтичних 

та реабілітаційних послуг у 
медичних закладах, санаторіях. 

 

9) послуги зі страхування 

фінансових втрат доходів (заробітної 

плати, підприємницького доходу 

тощо). 

6) виплата компенсацій 

втрачених доходів; в т.ч. 

оплата комунальних та 
інших поточних витрат. 

 

Страхові виплати, які мала би здійснити страхова 

компанія, в разі страхового випадку: 

Страхові компанії мали б тісно співпрацювати з 

приватними медичними закладами, мережами лабораторій та 

аптек, санаторіями, а також з іншими суб’єктами надання 

необхідних послуг в ланцюжку створення доданої цінності в 

межах певної території, оптимально – регіону. Таким чином, 

вони б могли налагодити свою співпрацю за кластерною 

формою організації з метою підвищення конкурентоздатності 

їх реалізації на страховому ринку, забезпечення 

функціонування економіко активного населення після 

захворювання на COVID-19 та сприяння економічному 

розвитку регіону загалом [27]. 

Впровадження програми «Комплексного медичного 

страхування від COVID-19» матиме для страхової компанії і 

позитивні, і негативні сторони, які можна чітко виділити, 

застосувавши прогнозний SWOT-аналіз для оцінки 

можливостей та переваг (табл. 1.5) 
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Таблиця 1.5 

SWOT-аналіз програми «Комплексного страхування медичної 

та інших видів допомоги при  COVID-19» 

Внутрішнє середовище 

Сильні сторони: 

1. Нова програма на 

страховому ринку  
2. Пакет комплексної 

допомоги 

3. Перша серед 
конкурентів 

4. Висока якість послуги 

5. Наявність ліцензії 

6. Надійність виконання 
взятих зобов’язань 

7. Висока репутація 

8. Рівень цін 

Слабкі сторони: 

1. Мінімум інформації про 

програму потенційний 
страхувальникам 

2. Не повний спектр можливих 

послуг 
3. Ризик через високий рівень 

виплат 

4. Відсутня підтримка держави 

 

Зовнішнє середовище 

Можливості:  

1. Онлайн-продажі 

програми страхування 
2. Використання 

рекламних засобів для 

просування програми 

3.Відсутність конкурентів 
з ідентичною послугою  

4. Захворюваність на   

COVID-19 має синусоїдний 
характер 

Загрози:  

1. Конкуренція 

2. Високий рівень 
інфляції 

3. Зниження рівня 

доходів населення  

4. Політична 
нестабільність 

5. Низький рівень 

використання маркетингових 
заходів 

(складено авторами) 

На жаль, за висновками як медиків-практиків, так і 

науковців, захворюваність людей на COVID-19 ближчим 

майбутнім нікуди не зникне, оскільки з’являються нові 

штами, вакцинація не убезпечує від повторного зараження 
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вірусом, а отже необхідно впроваджувати механізми захисту 

та покриття всіх медичних та пов’язаних з ними витрат. 

Програма «Комплексного страхування медичної та інших 

видів допомоги при  COVID-19» направлена на такий захист і 

матиме місце на страховому ринку України та свого 

потенційного клієнта.  

Висновки. В сучасних реаліях триваюча пандемія 

COVID-19 сколихнула страховий ринок світу та України 

зокрема. Вона змусила оновити умови його функціонування 

через створені нові виклики та загрози для людського життя, 

при цьому, одночасно відкривши нові можливості і 

перспективи для його розвитку. Пожвавили свою роботу 

страхові компанії, пропонуючи захист від коронавірусу. 

Фактом є розроблені та запроваджені нові програми 

медичного страхування, які покривають страхові випадки, що 

пов’язані з захворюванням на коронавірус, а також включені 

окремі опції страхування від COVID-19 у вже діючі 

програми.  

Враховуючи необхідність системного підходу, 

страховим компаніям доцільно модернізувати та 

вдосконалювати програми з медичного страхування від 

коронавірусу, шляхом комплексного поєднання 

консультаційно-підтримуючих, інформаційних заходів 

екстреної допомоги родичам хворих з медичного, 

психологічного, реабілітаційного, фінансового, страхового, 

інших взаємопов’язаних, суміжних і взаємодоповнюючих 

напрямів. Зокрема, надання комплексної допомоги за 

страховим напрямом хворим на COVID-19 та їх родинам. 

Аналіз сучасного стану страхового ринку України 

показав, що медичне страхування та страхування медичних 

витрат є в числі лідируючих і займає друге місце; 

найбільшою популярністю на ринку медичного страхування 
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користується добровільне медичне страхування (безперервне 

страхування здоров’я), меншою – добровільне страхування 

здоров’я на випадок хвороби; страхування медичних витрат 

(туристичне страхування) в умовах закриття кордонів та 

обмеженого пересування між країнами привело до стрімкого 

піке; переважаючим є корпоративне страхування. 

Існуючі на страховому ринку України програми 

медичного страхування від COVID-19 можна об’єднати у дві 

групи: страхові виплати здійснюються у формі конструктора 

з вирахуванням тих страхових виплат, що вже раніше 

здійснені за страховим випадком/-ами COVID-19 та з 

фіксованим розміром виплат за кожен день лікування. 

Більшість страхових компаній включили у діючі програми 

страхування ризик від коронавірусу. 

Досліджені існуючі програми медичного страхування 

від COVID-19 на страховому ринку України показали 

необхідність та актуальність їх розширення до цілого 

комплексу послуг, який повинен охоплювати замкнутий 

цикл: лікування хвороби, психологічна підтримка, 

постковідна реабілітація. Комплексна програма направлена 

не тільки на осіб, що захворіли та тих, що одужали, але й на 

підтримку членів родин, чиї родичі померли. 

Розроблена та запропонована нова сучасна програма 

«Комплексного страхування медичної та інших видів 

допомоги при COVID-19» передбачає отримання своєчасного 

комплексу прямих медичних послуг та послуг для подолання 

негативного впливу наслідків COVID-19, тим хто одужав 

та/або родинам, які втратили рідних через недугу, шляхом 

фінансового забезпечення через страхові відшкодування 

страховими компаніями. Програма матиме позитивні 

наслідки завдяки наданню кваліфікованої медичної допомоги 

та створення фінансових гарантій громадянам під час 
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безпосереднього захворювання та подальших постковідних 

наслідків з компенсаціями витрат внаслідок власної 

непрацездатності.  

Проектно-освітній центр «Агенти змін» 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, директором якого є співавтор статті 

С.Кропельницька, розглянувши ідею запропонованої 

програми страхування, прийняли рішення щодо взяття її за 

основу з подальшим розширенням та розробленням 

алгоритму програми для впровадження в рамках проекту 

«Створення кластерної платформи «COVID-19: HELP FOR 

RELATIVES» та з метою підвищенням рівня інноваційності 

та конкурентоспроможності економіки регіону загалом [28]. 
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ODDÍL 5. ŽEJO 

 
§5.1 PECULIARITIES OF DETECTION, COLLECTION, 

VERIFICATION AND EVALUATION OF MATERIAL EVIDENCE 

OF BIOLOGICAL ORIGIN: INFLUENCE OF SAPROFITIC 

MICROFLORA ON THE COURSE OF CONTINUATION    

(Kravchuk L.S., Khmelnytsky Research Forensic Center of the 

Ministry of Internal Affairs of Ukraine; Brushnivsky S.M., 

Khmelnytsky Research Forensic Center of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine; Savchuk O.I., Khmelnytsky Research Forensic 

Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine) 

 

Вступ. Законодавство України визначає поняття 

доказів у кримінальній справі. Процесуальні джерела 

доказів є формою збереження фактичних даних.  

Докази встановлюються: показаннями свідка, 

потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого; висновком 

експерта; речовими доказами; протоколами слідчих і судових 

дій; протоколами з відповідними додатками, складеними 

уповноваженими органами за результатами оперативно-

розшукових заходів; іншими документами. 

Поняття доказів належить до фундаментальних 

категорій у кримінальному процесі. Адже від правильного 

розуміння цього поняття залежить і напрям пошуку доказів, і 

вміння їх використовувати в процесі встановлення істини. У 

кримінальному процесі докази виступають як засоби 

доказування конкретних обставин вчиненого суспільно 

небезпечного діяння, що мають значення для вирішення усіх 

питань кримінальної справи. 

Потрібно констатувати, що поняття доказів 

розглядалося багатьма вченими, оскільки правильне його 
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визначення має безпосереднє відношення до якості 

розслідування злочинів, вирішення кримінальних справ, 

законності й обґрунтованості рішень, які приймаються 

органами досудового розслідування та судової влади.  

Дії людей, а також події, встановленням яких 

займається суд в процесі судового доказування, завжди 

відбуваються в певній обстановці, ситуації, у 

взаємозвязку та взаємодії з іншими об’єктами та речами. 

Ці дії можуть залишати про себе інформацію (фактичні 

дані) як у свідомості людей, так і на об’єктах 

навколишньої обстановки шляхом безпосереднього 

впливу на властивості, зовнішній вигляд, розташування 

цих об’єктів. Відсутність дії, тобто бездіяльність також 

може спричинити зміни предметів, що нас оточують, 

наприклад, їхнє псування. Відсутність змін в обстановці, 

у предметах, в свою чергу, може свідчити про 

бездіяльність людей. 

 

РОЗДІЛ 1. ВИЯВЛЕННЯ, ЗБИРАННЯ, 

ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНКА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 

БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
При огляді місця події головним завданням 

судового медика є пошук і правильна оцінка речових 

доказів біологічного походження, які відіграють 

вирішальну роль для подальшого розслідування і, 

головним чином, при реконструкції злочину.  

1.1. Виявлення кров’яних плям і оцінка їх 

значення.  

Виявлення кров’яних плям і оцінка їх значення 

справа лікаря, перш за все тому, що він на основі своїх 

знань і досвіду, зуміє зрозуміти важливість і значення 

кров’яних слідів, виходячи з їх форми, об’єму і 
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розміщення, зуміє також розпізнати різні речовини і 

предмети, які можуть примішуватись до плями 

(наприклад, частини тканин головного мозку) і може 

щонайкраще встановити сліди крові там, де їх колір з 

різних причин змінився, що робить їх невпізнанними для 

інших спеціалістів.  

При огляді місця події лікар повинен звертати увагу 

не тільки на великі, кров’яні плями чи сліди, але й на 

маленькі зразки. 

Для виявлення слідів крові вдаються до детального 

огляду як усіх предметів, які знаходяться на місці 

пригоди, так і одягу та тіл учасників події. Одяг повинен 

оглядатися не тільки із зовнішнього боку, але і з 

зворотнього (з вивороту). У деяких випадках виявлення 

слідів крові не становить труднощів, але інколи це важка 

і копітка робота, що залежить від багатьох причин. В 

одних випадках від моменту скоєння злочину пройшло 

багато часу і кров різко змінилась, в інших – кров на 

місці події (на тілі людини, її одязі чи інших предметах) 

піддалась змиванню. Перешкодити виявленню крові 

також може колір предмета, на якому розташовані її 

плями. 

Якщо в перші хвилини утворення кров’яна пляма 

має червоний колір, то через декілька годин цей колір 

поступово губиться, пляма стає темно-червоною, а потім 

бурою. Через 2-3 дні пляма набуває червонувато-бурого 

забарвлення, а на 9-10 день червонуваті відтінки стають 

слабо помітними, все чіткіше починають виявлятися бурі 

відтінки. Через три тижні плями стають зовсім бурими, 

через два місяці вони набувають бруднувато -сірувато-

бурого кольору, а через шість місяців мають колір на 

буро-сірий. При гнитті кров’яні плями стають навіть 
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зеленими. Зміни кольору кров’яних плям залежать від 

цілого ряду причин – впливу світла, вологи, повітря, 

температури. 

Завжди необхідно пам’ятати про прагнення 

злочинця знищити сліди крові на місці пригоди і на собі: 

одяг з плямами крові переться, підлога миється, 

перекрашуються стіни і т. ін. Тому, при огляді тих чи 

інших речей слід особливу увагу звернути на такі місця, 

де сліди крові знищити важко, а саме: щілини підлоги, 

паркету, плінтуси, під якими можуть бути затьоки крові, 

оббивка м’яких меблів. Слід оглянути одяг 

підозрюваного, звертаючи особливу увагу на підкладку, 

шар вати, внутрішні поверхні кишень, вилоги рукавів, 

складки манжет штанів, шви, підошву взуття. Усі 

предмети, якими міг бути скоєний злочин, наприклад, 

ніж, сокира, молоток, повинні бути уважно розглянуті 

через лупу. Особливо важливо оглянути місце, де залізо 

прикріплено до дерев’яної ручки, оскільки там 

найчастіше присихають залишки крові. Слід уважно 

оглянути руки підозрюваного, взяти на дослідження 

вміст із-під нігтів, зрізавши їх для цього. Оглядати одяг 

потерпілого потрібно, відшукуючи сліди крові не тільки 

на місці ушкодження, але і на інших ділянках.  

Якщо поранення чи вбивство здійснено на відкритій 

місцевості, тоді в залежності від пористості грунту, кров 

в одних випадках помітити легко, а в інших - складно, 

оскільки вона швидко всмоктується в землю. В окремих 

випадках до моменту прибуття слідчого кров у 

приміщеннях і на землі знищується (засипається землею, 

піском, попелом). Слід звертати увагу на ганчірки, які 

використовувалися для замивання крові, відра, лопати, 

якими зчищалася земля, а також необхідно шукати кров 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
326 

у конкретних місцях, обережно знімаючи шари землі, 

піску чи попелу. У полі, саду, городі огляду повинні 

бути піддані листя рослин, трава, стовбури дерев,  на 

яких інколи можна виявити сліди крові.  

Якщо злочин скоєно в приміщенні і злочинець 

замазав руки кров’ю, він нерідко тут же миє їх, витирає 

першим, що попадає під руку предметом, наприклад, 

рушником, скатертиною. Оглянути також слід задні 

поверхні дзеркал, де інколи знаходять закривавлені 

відбитки пальців рук злочинця з добре вираженими 

папілярними лініями, ручки дверей, столи, шафи, 

рукомийники, мильниці.  

При огляді місця пригоди і виявленні крові 

звертається увага на величину і форму слідів, з яких 

можна судити про механізм їх утворення і про обставини 

даного випадку. 

Сліди крові розділяють на наступні види: 

1. Плями від падіння крапель крові на 

горизонтальну поверхню, за ступенем зазубреності країв 

яких установлюють висоту падіння краплі крові. При 

падінні з висоти до одного метра плями мають круглу 

форму і рівні краї. По мірі збільшення висоти падіння 

(від 1 до 2 метрів) краї плям стають нерівними, 

зазубреними, від них відходять промені. При падінні з 

висоти понад два метри крапля крові розбризкується, 

тому навколо головної плями будуть розміщуватися 

вторинні кров’яні бризки. Коли крапля крові скочується 

з руки злочинця, який рухається, вона падає на землю не 

під прямим кутом, а під кутом, меншим 90°, і цей кут 

тим менший, гостріший, чим більша швидкість руху. В 

цьому випадку кров’яна пляма не має уже форми круга, 

а набуває форми овалу, довга вісь якого лежить у 
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напрямку руху. Вторинні кров’яні бризки навколо 

головної плями також розміщуються овально, причому 

більша їх частина лежить у напрямку руху. Овальна 

форма плями і вторинних кров’яних бризок тим більше 

витягнута, чим гостріший кут падіння, чим більшою 

була швидкість руху злочинця. 

2. Плями від бризок чи від падіння крові на 

похилу площину набувають форми знаку оклику, 

вузький кінець якого спрямований у бік падіння краплі. 

Кров’яні бризки мають місце в тих випадках, коли в 

наслідок поранення ушкоджені великі артерії, при 

різкому струсі закривавлених предметів і зброї чи при 

повторних ударах тупим предметом, головним чином 

при ударах по вкритих волоссям частинах голови. 

Характер і напрям розбризкування крові залежить від 

сили і кута, під яким наноситься удар. При такому 

способі вбивства злочинець буде сильно закривавлений, 

головним чином – його передня поверхня тіла. 

При значному розмахуванні тупим знаряддям  тоді, 

коли злочинець тримає зброю у верхній точці, можуть 

звільнитись декілька кров’яних крапель, які падають у 

вигляді бризок на злочинця. Тому, при огляді 

підозрюваної особи, завжди необхідно оглянути його 

одяг з усіх боків. 

Кров’яні бризки знаходяться навколо трупа чи місця, де 

було нанесено поранення, часто - на значній відстані. Вони 

бувають на стінах, меблях, підлозі, рідко - на стелі. На стелю 

кров’яні бризки попадають тоді, коли поранені великі судини 

на верхніх кінцівках, і поранений відмахується руками, як це 

буває при самообороні. 

Ширина і довжина бризок залежить від кута, під 

яким крапля крові впала на поверхню. Величина 
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кров’яної краплі, висота, з якої вона упала, не впливають 

на форму бризки. Чим гостріший кут падіння, тим вужча 

і довгастіша кров’яна бризка. 

1. Патьоки, які утворюються при стіканні 

крові по похилій чи вертикальні поверхні (із рани на 

поверхні тіла і одягу). За напрямом патьоків крові 

можна вирішувати питання про те, в якому положенні 

перебував потерпілий в момент нанесення ран, а також, 

чи змінювалося його положення. Якщо будуть знайдені 

різнонаправлені патьоки крові, або такі, що 

схрещуються, - це є доказом того, що положення тіла 

було змінено під час агонії або зразу після смерті.  

Патьоки крові інколи допомагають вирішити 

питання про послідовність нанесення поранень. 

За патьоками крові можна встановити, чи витікала 

кров за життя, чи після смерті. Кров, яка витікала з рани 

за життя, згортається і міцно фіксується до країв рани та 

до шкіри. При посмертній кровотечі кров не згортається, 

а засихає - в цьому випадку кров’яні плями можна 

відокремити від шкіри. Практично це не має великого 

значення, адже на цій підставі не можна робити ніяких 

конкретних висновків, бо тяжко встановити і 

охарактеризувати непомітну різницю в силі, яка 

необхідна для відділення крові, що засохла за життя, і 

крові, яка засохла після смерті. На міцність засихання 

крові впливає середовище (тепле і сухе, сире і вологе), а 

також якість шкіри (жирна і гладенька, суха і жорстка).  

1. Помарки і мазки, які виникають при 

затиранні слідів крові ганчіркою, рушником і т. ін. При 

виявленні цих слідів можна тільки стверджувати те, що 

злочинець намагався знищити кров’яні сліди. Іншого 

значення ці плями, як правило, не мають. Робити з них 
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якісь важливі для слідства висновки не можна. Вони 

повинні враховуватися при реконструкції злочину та 

психологічній оцінці особи злочинця. 

2. Сліди крові у вигляді відбитків пальців, 

долонь, підошов та інших предметів, які найчастіше 

можна знайти на стінах, дверях, умивальнику, підлозі. 

Вони є важливими для слідства, тому в кожному 

випадку їх потрібно старанно досліджувати.  

3. Плями, які просочили різні предмети. Практика 

доводить необхідність розшукувати кров’яні плями на 

ганчірках, які піддавались пранню, чистці і т. ін., де 

макроскопічно не визначаються ніякі сліди крові. Вони 

можуть вказати на місце, де знаходився поранений. 

4. Калюжі крові свідчать про велику 

кровотечу незадовго до огляду. Кров’яну калюжу 

знаходять на землі, на підлозі, в кроваті або на інших 

поверхнях, як правило, дуже близько від пораненої 

частини тіла, найчастіше під головою і навколо плеч. 

Форма кров’яної калюжі часто неправильна і нерівна. 

Величина її залежить, з одного боку, від властивостей і 

якості середовища, на якому ця калюжа утворилася 

(тверда непроникна чи дуже малопроникна підкладка - 

бетонна чи дерев’яна підлога; пориста і проникна 

підкладка - піщаний грунт), з другого боку, від кількості 

крові, яка витікла із рани. Визначити кількість крові, яка 

утворює кров’яну калюжу, дуже складно. При 

переміщенні чи відсутності трупа на місці події, калюжі 

крові нерідко вказують на місце поранення чи настання 

смерті. 

5. «Замиті води», тобто сліди крові у воді та 

інших рідинах, якими кров замивалась. Практика 

показує, що якщо кров розведена в чистій воді, то 
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присутність її можна виявити в розведенні 1: 512000; у 

воді, забрудненій милом, коли мило згорнулось - у 

розведенні 1: 8000. 

1.2. Виявлення та дослідження волосся.  При 

огляді місця пригоди (злочину), волосся може бути 

виявлене на різних предметах, а також на потерпілому і 

злочинці, при огляді трупа - на одязі, затиснутим у руці, 

в ділянці статевих органів жінки, (наприклад, при 

згвалтуванні), на статевому члені чоловіка після 

статевого акту чи спроби до такого, на знаряддях 

злочину (молотку, сокирі - при ударах ними по голові), 

на частинах автомобіля при наїзді або переїзді.  

Велике значення має дослідження волосся при 

розслідуванні справ про крадіжки домашніх тварин.  

У багатьох випадках виявлення волосся не 

викликає особливих труднощів, але для цього потрібна 

велика акуратність і цілеспрямованість дій. При 

проведенні пошуку волосся необхідне гарне освітлення.  

Усі виявлені на місці пригоди речові докази 

повинні бути зафіксовані. Вони детально описуються в 

протоколі з вказівкою на їхній характер, розміщення, 

форму, колір, розміри, особливості країв,  кількість, 

ступінь просочування, ущільнення матеріалу, наявність 

на поверхні шкірочок, нашарувань і т. ін. І тільки після 

цього приступають до вилучення речових доказів.  

1.3. Вилучення і пакування речових доказів. 

При вилученні речових доказів слід дотримуватися 

загального і обов’язкового правила - кожен речовий доказ, 

кожний взятий зразок - повинен бути упакованим окремо, 

опечатаним, спорядженим відповідним надписом. 

Якщо на місці пригоди є калюжа рідкої крові, то 

кров слід набрати в пробірку, і, того ж дня, в ідправити 
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на дослідження. Коли це неможливо, є доцільним 

намочити кінець бинта чи марлі кров’ю із калюжі, 

висушити її при кімнатній температурі, а потім, 

загорнувши в пакет, відправити в лабораторію. Для 

контролю реакції, частину бинта необхідно залишити 

чистою. 

Якщо плями крові чи сперми є на невеликих 

предметах (одязі, білизні, зброї), ці предмети 

надсилають у лабораторію цілком із дотриманням 

необхідних заходів до збереження неушкодженими при 

транспортуванні. При огляді цих об’єктів у 

лабораторних умовах можна виявити сліди, які були не 

помічені раніше. Крім того, маючи цілий предмет, легше 

вирішувати питання про механізм утворення слідів, які 

цікавлять слідство. 

Одяг з плямами крові необхідно упакувати таким 

чином, щоб при складанні його пляма із однієї частини 

не могла перейти на іншу, прокладаючи між плямою і 

чистою тканиною лист паперу.  

Плями з меблів, стін, паркету та інших предметів 

можуть бути зняті різними способами. Плями крові, які 

містяться на стіні чи на недорогих меблях, найкраще вирізати 

разом з куском штукатурки чи відокремити з ними частину 

предмета для надсилання в лабораторію. З поверхні 

полірованих меблів - їх зіскоблюють скальпелем чи гострим 

ножем на підставлений чистий папір, який загортається за 

типом аптечного порошка. В інший пакет беруть зіскоб 

поліровки поряд з плямою (для контролю реакції). 

На кожному пакеті роблять відповідні надписи. 

Плями крові на вищезазначених предметах можна зняти 

на змочену водою марлю, яка потім висушується і 

надсилається в лабораторію.  
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Якщо сліди з підозрою на кров виявлені на снігу 

чи у воді (у відрі, тазу тощо), цим снігом чи водою 

просочують кусок марлі, який потім висушують при 

кімнатній температурі, далеко від нагрівальних 

приладів, без доступу прямих сонячних променів.  

Якщо схожі з кров’яними сліди знаходяться на 

землі - збирають землю з цими слідами і землю з 

сусідніх ділянок (контрольне). Вилучені кров’яні плями 

потрібно зберігати від дії сонячних променів і тепла, 

оскільки під їх впливом плями можуть передчасно 

штучно постаріти. 

В експерименті було  встановлено, що якщо сонячне 

світло діє на кров’яну пляму 10 годин, при цьому 

спостерігаються такі ж зміни, як і при дії дифузного 

освітлення протягом 10 днів чи сильно притушеного 

світла протягом 10 тижнів. У повній темряві кров може 

зберігати всі свої початкові властивості дуже довгий 

час. 

Предмети, які надсилаються в лабораторію, слід 

пересилати в сухому стані, оскільки на вологих місцях 

кров і виділення швидко загнивають, що ускладнює, чи 

навіть робить неможливим проведення експертизи.  

Волосся, знайдене на місці пригоди, вилучають 

пальцями чи пінцетом з гумовим наконечником. 

Вилучене волосся кладуть до конвертів (волосся, 

знайдене в різних місяцях - в різні пакети), на яких 

зазначається, де воно було знайдене. Сургучна печатка 

на пакеті з волоссям не ставиться, щоб запобігти дії на 

об’єкт гарячого сургучу; пакет прошивають ниткою, 

кінці якої скріплюють печаткою на бірці.  

Перед надсиланням речових доказів на експертизу 

вилучені предмети повинні бути старанно упаковані та 
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опечатані печаткою особи, яка веде  розслідування, в 

присутності понятих, щоб запобігти можливості їх 

підміни чи втрати, а також з метою збереження на них 

знайдених при огляді слідів.  

Надсилання на дослідження речових 

доказів. Разом з речовими доказами в судово-медичну 

лабораторію надсилається постанова органів дізнання чи 

слідства або ухвала суду, де викладаються обставини 

справи, ставляться питання, які належить вирішувати, 

зазначається особа, яка призначається експертом у даній 

справі, чи заклад, де повинна бути проведена 

експертиза, а також перераховуються всі предмети, які 

надсилаються на експертизу, показання 

обвинувачувачених і потерпілих про причини 

виникнення на їхніх речах тих чи інших слідів.  

Крім постанови про призначення експертизи чи 

ухвали суду, разом з речовими доказами в лабораторію 

надсилають наступні документи: супровідний лист, в 

якому зазначається кому, що і для якої мети 

надсилається; копія протоколу огляду місця події 

(речових доказів) чи речей потерпілого або 

обвинуваченого; копія протоколу вилучення зразків, які 

подаються для порівняння; копія висновку експерта 

судово-медичного обстеження живої особи чи судово-

медичного дослідження трупа, якщо обстеження чи 

дослідження проводилось. Якщо предмети надсилаються 

на повторну експертизу - копія висновку первинної 

експертизи речових доказів. 

Не упаковані, не опечатані чи речові докази з 

пошкодженнями упаковки, в лабораторію не приймаються. 

При надходженні до лабораторії, речові докази і 

документи до них реєструються в реєстраційному 
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журналі. Експертом старанно оглядається упаковка, 

перевіряється характер і цілісність упаковки і печаток, 

при цьому звертається увага на текст відбитка, а потім 

проводиться їхнє розпакування. У лабораторії при 

розкритті посилки повинні бути присутніми два 

працівники. Наявність речових доказів перевіряється за 

даними, які є в постанові про призначення експертизи. 

За відсутності тих чи інших предметів, а також при 

виявленні предметів, не згаданих у документах, 

складається акт, який підписується трьома працівниками 

лабораторії. Один екземпляр акту негайно надсилається 

закладу - відправникові речових доказів, другий - 

залишається в лабораторії.  

Для порівняльного дослідження і висновків про 

можливість чи неможливість походження речових 

доказів від певних осіб, їхні зразки збираються і 

надсилаються в лабораторію разом з речовими доказами. 

Зразки крові збираються судово-медичним експертом 

лабораторії чи іншим лікарем у процедурному відділенні 

поліклініки в присутності слідчого. В останньому випадку 

про взяття крові складається протокол, який підписує лікар, 

медсестра, слідчий і особа, в якої взята кров. 

Кров беруть із пальця чи вени ліктьового згину в 

кількості 2-3 мл. Якщо строк транспортування крові в 

лабораторію не перевищує 1-2 доби (у негарячу пору року), 

то її надсилають у рідкому вигляді в чистому флаконі з-під 

пеніциліну, щільно закривають поліетиленовою чи гумовою 

пробкою. На флакон наклеюється етикетка з зазначенням 

дати забору крові і прізвищем особи, у якої вона взята. 

При більш тривалому терміні транспортування, 

кров спочатку висушують на тарілці, попередньо 
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виливши її на чисту марлю, складену в чотири шари. 

Висушування проводять при кімнатній температурі. 

Після висихання крові марлю кладуть у конверт із 

зазначенням на ньому дати взяття крові й прізвища 

особи, у якої вона взята. У другий конверт кладуть чисту 

марлю від того ж куска для контролю. 

Зразок крові з трупа береться під час розтину (з 

порожнини серця чи великих судин). 

При надсиланні на дослідження, як речових доказів, 

виділень організму в розпорядження експерта крім зразків 

крові подаються зразки слини. Слина після полоскання рота 

збирається в пробірку в кількості  2-3 мл, центрифугується, 

надосадкова рідина виливається на марлю і висушується при 

кімнатній температурі. Зберігати рідку слину навіть у 

холодильнику не можна, оскільки це призводить до 

руйнування її групових антигенів. Найкраще брати зразки 

слини безпосередньо в судово-медичній лабораторії. 

Зразки сперми можуть бути отримані шляхом 

мастурбації чи масажу простати в умовах урологічного 

кабінету поліклініки чи лікарні.  

Для взяття зразків волосся рекомендується 

обережно виривати його пальцями (тільки у трупів) чи 

зрізати ножицями (у живих осіб) з передньої, середньої і 

бокової частин голови (лобної, тім’яної, потиличної, 

правої і лівої скроневих ділянок). У випадку потреби, 

беруть у такий же спосіб волосся з бороди, вусів, 

бакенбардів, бровей, лобка та ін. Зразки волосся в 

кількості 15-20 штук (з кожної ділянки) кладуть в окремі 

пакети чи пробірки і супроводжують надписом, що 

міститься в пакеті, звідки взяте волосся, ким і коли.  
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РОЗДІЛ 2. ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ. 

Законодавство визначає, що речові докази, зберігаюся 

при справі, за винятком громіздких предметів, які 

зберігаються в органах дізнання, досудового слідства і в суді 

або передаються для зберігання відповідному підприємству, 

установі чи організації. 

Для зберігання речових доказів у судах 

обладнуються спеціальні приміщення, ці приміщення 

повинні бути з дверима, оббитими металом, 

заґратованими вікнами та обладнані пожежною та 

охоронною сигналізацією. Якщо такого приміщення 

немає, тоді для збереження речових доказів 

використовуються сейфи та металеві шафи.  

Найчастіше в суді як речові докази перебувають 

аудіо- та відеокасети із записами слідчих дій, 

документи, одяг, взуття, мобільні телефони, газети.  

У приміщеннях судів, як правило, немає 

спеціальних приміщень для зберігання речових доказів з 

відповідними умовами, передбаченими Інструкцією. 

Тому, наказами голів судів обладнуються окремі сейфи.  

Іноді речові докази можуть бути повернуті їх 

володарям до вирішення справи в суді, якщо це можливо 

без шкоди для успішного провадження по справі (ст. 79 

КПК) тільки після винесення мотивованої постанови. 

Речові докази у вигляді швидкопсувних товарів та 

продукції, збереження яких ускладнене або витрати по 

забезпеченню спеціальних умов зберігання яких 

порівнянні з їх вартістю, можуть бути також повернені 

їх володарям. Перед цим вони мають бути 

сфотографовані або зняті на відео - або кіноплівку. У 

справі має зберігатися документ про їх повернення 

володарям. 
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У разі неможливості повернення таких речових  

доказів володарям, вони можуть бути передані для 

реалізації в спеціальні магазини, про що складається акт.  

Наркотичні засоби, вогнепальна чи холодна зброя, 

що є речовими доказами, зберігаються тільки в органах 

слідства після попереднього дослідження в експертно-

криміналістичних підрозділах і судом на зберігання не 

приймаються. 

Речові докази у вигляді вибухонебезпечних речовин, як 

правило, передаються на зберігання на склади військових 

частин або відповідних режимних державних підприємств. 

Отрута або сильнодіючі препарати передаються на 

склади аптекоуправлінь, інших організацій, де є належні 

умови для їх зберігання, згідно з відома їх керівництва.  

Речові докази у вигляді вилучених з незаконного 

обігу етилового спирту, алкогольної та спиртовмісної 

продукції передаються для їх технологічної переробки 

або знищуються, про що складається протокол.  

Грошові знаки, валюта та інші цінності, вилучені 

при провадженні слідчих дій та які є речовими доказами, 

після проведення необхідних досліджень здаються на 

зберігання в банк або іншу спеціалізовану кредитно-

фінансову установу, а також можуть бути передані на 

зберігання матеріальновідповідальній особі.  

Зберігання транспортних засобів, які визнані 

речовими доказами, проводиться за письмовим 

дорученням органу дізнання, слідчого, прокурора або 

судді (суду) відповідними службами МВС або СБУ 

(якщо вони не можуть бути передані на зберігання 

володарям, їх родичам або іншим особам, а також 

організаціям), керівники яких видають про це збережену 

розписку, яка приєднується до справи. 
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Згідно зі ст. 80 КПК України речові докази повинні 

зберігатися до набрання вироком законної сили або до 

закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про 

закриття справи. 

Строки зберігання речових доказів, коли володар 

встановлений, але не заявив вимог про їх повернення за 

якихось причин, кримінально-процесуальним законом не 

встановлені. 

У цих випадках повинні діяти цивільно-правові 

відносини, які встановлюють трьохрічний строк 

позовної давності, протягом якого володар предмета, 

визнаного речовим доказом, може отримати його назад 

та набути право власності на нього. 

 

РОЗДІЛ 3. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ. 
При проведенні судово-медичної експертизи 

речових доказів досліджуються різні об’єкти як 

біологічного (кров, сперма, волосся, слина, сеча, кал, 

жіноче молоко, кістки, органи та тканини тощо), так і 

небіологічного походження (одяг, знаряддя травми, 

транспортні засоби тощо). Судово-медична експертиза 

речових доказів проводиться у відповідних відділеннях 

судово-медичної лабораторії бюро судово-медичної 

експертизи. Кожне відділення у своїй роботі керується 

спеціальним нормативним документом - відповідними 

Правилами, які затверджені вищезгаданим наказом МОЗ.  

Речові докази надходять до експертної установи 

разом з постановою слідчого, прокурора, судді, їх, як 

правило, надають у запечатаному вигляді, вони мають 

бути промарковані. Судово-медичний експерт при 

одержанні речових доказів оглядає упаковку, звернувши 
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увагу на штампи та підписи, оцінює стан пакунка та 

штампів. Після розкриття упаковки експерт оглядає 

речові докази, співставляє їх з переліком у постанові 

(направленні). Якщо мають місце розбіжності, то 

складається акт, який підписується трьома 

співробітниками експертної установи. У лабораторії 

речові докази зберігаються в спеціальних шафах, а такі, 

що швидко псуються, - в холодильнику. Після 

закінчення експертизи (дослідження) речові докази 

видаються особі, яка призначила експертизу 

(дослідження), і в подальшому зберігаються разом з 

матеріалами справи. 

3.1. Судово-імунологічні експертизи проводяться 

з метою встановлення наявності і групової належності 

об’єктів людського походження (крові, виділень, 

волосся, кісток тощо), встановлення батьківства, 

материнства, підміни дітей тощо з використанням 

спеціальних методів, методик і знань у галузі судової 

медицини. 

Нормативним документом, який безпосередньо 

регламентує порядок виконання вказаних експертиз, є 

Правила проведення судово-медичних експертиз 

(досліджень) у відділеннях судово-медичної імунології 

бюро судово-медичної експертизи. 

До документа про призначення експертизи повинні 

додаватися речові докази, протокол огляду речових 

доказів, зразки біологічного матеріалу та необхідна 

медична документація, в тому числі матеріали 

експертиз, які проводилися раніше. 

Експертиза крові - це найбільш поширений вид 

судово-імунологічних експертиз. Досліджуватися може 

рідка кров та кров у вигляді її слідів (крапель, плям, 
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відбитків, замивних вод тощо). Кров має бути висушена 

без доступу прямого сонячного світла. 

Належність крові людині, тварині чи птиці визначають 

за допомогою реакції преципітації, яка полягає в тому, що в 

крові, яка досліджується із застосуванням конкретних 

преципітуючих сироваток, склеюються білки відповідного 

виду (людини, тварини, птахів). 

Групову належність крові визначають за системами 

АБО, Резус, Льюіс, MNS, Р, Gm, Gc, Hp. 

Визначення групи крові за системою АВО полягає 

у визначенні в крові, що досліджується, антигенів А, В, 

Н та аглютининів анти-А та анти-В. Для групи О (перша 

група) характерна відсутність антигенів А та В, повинні 

визначатися два аглютинина (анти-А та анти-В) та 

антиген Н. Для групи А (друга група) характерна 

наявність антигену А, аглютинину анти-В, може 

виявлятися антиген Н як супутній.  

Для групи В (третя група) характерна наявність 

антигену В, аглютинину анти-А, може виявлятися 

антиген Н як супутній.  

Для групи АВ (четверта група) характерна 

наявність антигенів А та В, відсутність аглютининів 

анти-А та анти-В, може виявлятися антиген Н як 

супутній.  

Якщо при дослідженні крові не виявлені ні 

антигени, ні аглютинини - група крові не визначена. 

Статеву належність крові визначають за наявністю 

статевого Х-хроматину у жінок, або У-хромосоми у 

чоловіків. 

Експертиза виділень. До виділень людини 

належать сперма, сеча, кал, слина тощо. При проведенні 

експертиз виділень людини вирішуються такі питання: 
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 Яка природа плями (сперма, сеча тощо)? 

 Людині чи тварині вона належить? 

 До якої групи належить? 

 Чи можливе походження виділень від конкретної 

людини? 

Видові та групові властивості виділень людини та 

часток органів і тканин визначаються за тими самими 

методами, якими визначають видові та групові 

властивості крові.  

Щодо експертизи спрного батьківства, 

материнства та підміни дітей , то вона проводиться 

традиційними методами з метою встановлення 

можливості чи неможливості походження дитини від 

передбачуваних осіб шляхом дослідження та порівняння 

грунового поліморфізму антигенів, білків, ферментів 

тощо (генотипоскопічна експертиза викладена в 

окремому підрозділі). Вона може бути проведена також 

у випадку, коли одного з батьків чи дитини немає в 

живих, але є який-небудь біологічний матеріал від них 

(плями крові, виділення, волосся) чи медична 

документація з зазначенням груп крові.  

Дана експертиза здійснюється у такій 

послідовності: ознайомлення з наданими документами; 

збір даних про перенесені захворювання, переливання 

крові; відбір крові та слини; аналіз крові, а за 

необхідності - і слини; складання висновку.  

Забір крові і слини у осіб, що проходять у справі, 

здійснюється тільки при одночасному їх прибутті до 

відділення. 

3.2. Судово-цитологічні експертизи проводяться з 

метою встановлення в слідах на речових доказах 

наявності клітин тканин людини, визначення їх видової, 
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групової, статевої та органно-тканинної належності з 

використанням спеціальних цитологічних методів, 

методик та знань у галузі судової медицини. 

Нормативним документом, який безпосередньо 

регламентує порядок виконання вказаних експертиз, є 

Правила проведення судово-медичних експертиз 

(досліджень) у відділеннях судово-медичної цитології 

бюро судово-медичної експертизи. 

До документа про призначення експертизи мають 

додаватися речові докази, протокол огляду речових 

доказів, зразки біологічного матеріалу та необхідна 

медична документація, в тому числі матеріали 

експертиз, які проводилися раніше. 

3.3. Судово-медичні експертизи у відділеннях 

судово-медичної криміналістики проводяться з метою 

визначення знарядь травми, їх деформації та 

ідентифікації на підставі вивчення ушкоджень на тілі, 

одязі, взутті потерпілого, а також ототожнення особи, 

визначення природи та елементного складу 

мікрооб’єктів, слідів, накладень, а також реконструкції 

ситуації, за якої були нанесені ушкодження.  

Нормативним документом, який безпосередньо 

регламентує порядок виконання вказаних експертиз, є 

Правила проведення судово-медичних експертиз 

(досліджень) у відділеннях судово-медичної 

криміналістики бюро судово-медичної експертизи. 

Всі експертизи, які можуть бути виконані у 

відділеннях судово-медичної криміналістики, 

поділяються на діагностичні, ідентифікаційні, 

ситуаційні, комбіновані (поєднання трьох попередніх 

груп у будь-якій послідовності) групи. 

Кожна з перелічених груп включає:  
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 трасологічні експертизи (дослідження ушкоджень, 

слідів, зброї, знарядь та предметів травми) ; 

 експертизи вогнепальних ушкоджень (балістичні);  

 експертизи з ідентифікації особи (остеологічні та 

антропологічні); 

 мікрологічні експертизи (дослідження 

мікронакладень та елементного складу об’єктів судово -

медичної експертизи). 

При виконанні трасологічних експертиз 

досліджуються ушкодження, заподіяні гострими 

(колючими, колюче-ріжучими, рубаючими), тупими 

предметами (знаряддями), сліди і накладення, що 

утворилися при транспортній травмі, сліди крові, 

виділень, відбитки зубів (людини чи тварини) тощо. 

Об’єктами медико-криміналістичного дослідження 

можуть бути також частки біологічного походження 

(м’які тканини, органи, кістки, оболонки) і небіологічні 

об’єкти (одяг, взуття, побутові речі тощо), на яких є 

ушкодження, накладення та сліди від конкретної 

взаємодії з травмуючими предметами, знаряддями чи 

зброєю. 

У деяких випадках, об’єктами є відображення 

слідів чи ушкоджень у вигляді словесно-мовних, 

графічних, фоторентгенографічних, математичних та 

інших моделей, зафіксованих у матеріалах кримінальних 

справ та медичних документах.  

При проведенні балістичних експертиз об’єктами 

дослідження можуть бути частини тіла людини, 

предмети одягу та взуття, їх частини, вогнепальна зброя, 

боєприпаси, мішені або їх моделі.  

Експертизи з ідентифікації особи  - це 

остеологічні та антропологічні експертизи, які 
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проводяться щодо невпізнаних трупів у будь-якій стадії 

трупних змін. 

Дослідженню підлягають розчленовані трупи, 

відчленовані частини тіла, скелетовані трупи, окремі 

кістки та кісткові уламки, зольні залишки, попіл. 

Об’єктами дослідження також можуть бути 

документально зафіксовані відомості про осіб, які 

перебувають у розшуку, та їх родичів, фотографічні, 

рентгенологічні та інші відомості про конкретних 

людей. 

Вирішення завдань ідентифікації конкретної особи 

можливе лише за наявності достатнього комплексу 

відомостей про конкретну людину, а саме про стать, 

зріст, вік, групу крові, патологічні зміни (насамперед 

зубів та щелеп), а також за надання прижиттєвих 

фотозображень ототожнюваної особи в двох і більше 

ракурсах, рентгенограм, стоматологічних та інших 

медичних документів. 

Експертизи з дослідження мікрооб’єктів та слідів 

мікроскопічного розміру проводяться при ушкодженнях 

тупими та гострими предметами, транспортній травмі, 

при термічних, хімічних ушкодженнях, електротравмі 

тощо. 

Об’єктами дослідження можуть бути сторонні тіла, 

включення, накладення в ушкодженнях живих осіб, на 

трупах, окремих органах і тканинах, одяг, зола, попіл та 

різні контрольні зразки. При вивченні мікрооб’єктів 

можливе виявлення кусочків скла, піску, порошинок та 

інших часток. 

3.4.Судово-тосикологічні експертизи виконуються 

з метою виявлення, ідентифікації, кількісного 

визначення або виключення отруйних, наркотичних, 
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сильнодіючих речовин, продуктів їх перетворення, 

головним чином, в органах і біологічних рідинах 

організму людини, а також у фармпрепаратах, їжі, 

предметах тощо. 

Нормативним документом, який безпосередньо 

регламентує порядок виконання вказаних експертиз, є 

Правила проведення судово-медичних експертиз 

(досліджень) у відділеннях судово-медичної 

токсикології бюро судово-медичної експертизи. 

До документа про призначення експертизи, залежно 

від характеру випадку, додаються копія протоколу 

огляду та вилучення речових доказів, виписка з 

висновку експерта дослідження трупа, виписка з історії 

хвороби (якщо до експертизи потерпілому надавалась 

медична допомога), первинна судово -токсикологічна 

документація (якщо раніше проводились токсикологічні 

дослідження). 

Перелік токсичних речовин, які підлягають судово-

токсикологічному виявленню, викладено в додатку 3 до 

зазначених Правил проведення судово -медичних 

експертиз. 

Причинами позитивного результату за відсутності 

отруєння можуть бути лікування певними лікарськими 

препаратами, утворення ряду токсичних речовин при 

гнитті трупа, надходження токсичних речовин до тканин 

трупа з грунту та одягу, а також при його санітарній 

обробці тощо. 

Причинами негативного результату за  наявності 

отруєння можуть бути прижиттєве перетворення отрути 

в організмі, виведення отрути з організму, неправильний 

забір матеріалу для дослідження, неправильний вибір 

методик дослідження тощо. 
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3.5. Судово-гістологічні експертизи проводять з 

метою встановлення наявності та оцінки патологічних 

змін в організмі, які обумовлені ушкодженнями та 

захворюваннями, встановлення за життєвості та давності 

цих змін. 

Нормативним документом, який безпосередньо 

регламентує порядок виконання вказаних експертиз, є 

Правила проведення судово-медичних експертиз 

(досліджень) у відділеннях судово-медичної гістології 

бюро судово-медичної експертизи. 

До документа про призначення експертизи повинні 

бути додані копія протоколу розтину трупа (висновку 

експерта), а при проведенні повторних та додаткових 

експертиз – первинна судово-гістологічна документація 

та архівні об’єкти. 

 

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВПЛИВУ САПРОФІТНОЇ МІКРОФЛОРИ НА 

ПЕРЕБІГ І РЕЗУЛЬТАТИ БІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 

КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ 

 Важливе значення для СІЕ слідів крові має правильне 

вилучення та зберігання об’єктів дослідження, які містять 

кров, що під час огляду місця події не завжди вдається 

зробити. Зокрема, не завжди є можливість забезпечити повне 

висихання вилученого об’єкта, обмежити потрапляння до 

вилучених об’єктів мікроорганізмів з навколишнього 

середовища, проконтролювати спосіб збереження об’єктів до 

моменту надходження до установи, якій доручено 

проведення експертизи. Брак таких можливостей може 
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призвести до псування об’єктів дослідження біологічного 

походження, найчастіше до їх гниття. 

Основними мікробіологічними чинниками, що можуть 

псувати кров як об’єкт дослідження, є мікробні ферменти, 

токсини та антигени. Потрапляючи у зразок крові, вилучений як 

об’єкт дослідження, мікроорганізми сприймають органічні 

сполуки крові як поживне середовище: субстрат, насичений 

вуглеводами, білками та ліпідами. За сприятливих умов мікроби 

активно розмножуються, поглинаючи субстрат та виділяючи 

продукти свого обміну, чим змінюють біохімічний склад 

досліджуваного об’єкта. Зміна складу сполук призводить до того, 

що вони перестають бути придатними для реакції антиген-

антитіло, на якій базуються серологічні дослідження. 

Отже, складність проведення експертизи зростає за 

наявності у матеріалі гнилісних змін. Серологічна активність 

мікроорганізмів спотворює справжній фенотип індивідууму, 

зумовлює в певних випадках наочну розбіжність антигенних 

характеристик крові і виділень тієї самої особи. Слід 

пам’ятати і про можливий вплив антигенної активності 

мікрофлори на імунологічні реакції. Навіть при значній 

забрудненості плями мікрофлорою контрольні ділянки 

предмета-носія можуть не впливати на застосовані 

серологічні реагенти. Це зумовлено тим, що за відсутності 

білкового субстрату розмноження мікроорганізмів 

відбувається менш інтенсивно і їх серологічна активність може 

не проявлятися. Схожість антигенних детермінант групових 

ізоантигенів та антигенів мікроорганізмів забезпечує взаємодію 

останніх з реагентами, що мають високу специфічність, навіть з 

моноклональними антитілами. Зважаючи на це, проблему 

дослідження бактеріально забрудненого матеріалу не можна 

вирішити лише за рахунок застосування високоякісних 

діагностичних компонентів [2 ст. 18-25]. 
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Рекомендовані методики не завжди можуть «очистити» 

контаміновані мікробами зразки тією мірою, якої потребує 

дослідження, і неможливо позбавити зразок наслідків їх дії 

(ушкодження компонентів клітин, внесення продуктів обміну). 

Деякі автори [2, с. 2] пропонують використовувати реакції 

змішаної аглютинації (далі — РЗА), центрифугування, 

температурну і ферментну обробку контамінованого зразка як 

спосіб вирішення проблеми зараження. Однак РЗА потребує 

великої кількості матеріалу, що не завжди є можливим, особливо 

у випадку зараження мікросліду. Запропоновані для очищення 

методики температурної і ферментативної обробки можуть 

призвести до ушкодження досліджуваного зразка, причому 

більшою мірою ніж мікрофлори, зважаючи на те, що кров 

містить термолабільні водорозчинні компоненти, а клітини 

деяких мікроорганізмів зазвичай є стійкими до таких впливів. 

Нерідко експертам доводиться відмовлятися від об’єкта 

дослідження з ознаками гниття. Водночас, якщо це єдиний об’єкт 

дослідження у справі, втрата його може призвести до певних 

негативних наслідків, а отже, потребує дослідження можливий 

перебіг експертизи такого зразка і розрахунок можливих похибок 

такої експертизи. 

Безперечно, класична система групи крові АВ0 має 

першочергове значення для судово-медичного диференціювання 

слідів крові, що пов’язано з високим поліморфізмом цієї системи, 

винятковою стійкістю її антигенів до зовнішніх впливів 

середовища. На цей час систему АВ0 прийнято називати 

системою АВ0 (Н) у зв’язку з наявністю супутнього антигену Н в 

еритроцитах більшості людей з різними групами крові. У межах 

цієї системи існує чотири основні групи крові: 0 (I), А (II), В (III) і 

АВ (IV) [3, с. 87]. 

Як відомо, антигени крові системи АВ0 (Н): А, В і Н (0) 

представлені глікопротеїдами, розташованими на 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
          Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
349 

поверхневих оболонках еритроцитів. Білки є основою 

системи, а термінальні моносахариди — антигенними 

детермінантами. На кінці вуглеводного компонента антигену 

Н (І) розташована фукоза, антигену А (ІІ) — фукоза та           

N-ацетилгалактозамін, антигену В (ІІІ) — фукоза і залишок 

D-галактози. Саме кінцеві N-ацетилгалактозамін і D-галактоза 

визначають специфічність антигенів ІІ і ІІІ груп крові, а їх 

комбінація — ІV групи крові [4, с. 12]. 

Визначення груп крові системи АВ0 (Н) засновано не 

тільки на виявленні відповідних антигенів еритроцитів, але й 

на визначенні аглютинінів сироватки. Для судово-медичної 

діагностики групи крові у досліджуваній плямі вирішальним 

є виявлення того чи іншого антигену. Це зумовлено тим, що 

аглютиніни α і β у крові різних осіб мають різну силу 

виразності, більш чутливі до впливу природного середовища 

і зберігаються у плямі крові від кількох днів до кількох 

місяців [3, с. 277]. 

Н.М. Дяченко та співавтори [5, с. 44] також 

наголошують на високій чутливості ізогемаглютинінів 

сироватки до дії зовнішніх чинників. Їх не завжди можна 

виявити під час дослідження у зв’язку зі знищенням при 

підвищенні температури зберігання або у разі гниття об’єкта 

дослідження, а також у зв’язку зі швидким ослабленням їх 

титру чи поганим розчиненням старих плям крові. 

Антигени А, В, Н за відсутності гниття або дії будь-

яких сильних руйнівних чинників зберігаються у плямі крові 

досить довго (упродовж кількох років). Для судово-

медичного дослідження плям крові мають діагностичну 

цінність як групові антигени системи АВ0 (Н), так і 

аглютиніни α і β [3, с. 277]. 

З метою оцінки впливу мікробів на перебіг і результати 

СІЕ доцільно детальніше зупинитися на механізмі цього 
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впливу та досліджуваних компонентах, що і є метою цієї 

статті. 
Проби для досліджень відбирають шляхом змиву плям 

крові на марлеві тампони з дотриманням основних правил 
вилучення зразків крові [6]. З метою забезпечення 
відповідних умов експерименту було отримано 3 
експериментальних зразки, які упакували трохи вологими. 
Виділення мікроорганізмів, які потрапили до цих зразків, 
проведено шляхом екстрагування отриманих змивів і 
контрольних змивів до них. Отримані екстракти (у 
співвідношенні 1:10; 1:100; 1:1000; 1:10000) і два 
контрольних змиви розвели у 0,9-процентному розчині 
хлористого натрію - NaCl та висіяли на поживне середовище 
ГМФ-агар (по 0,05 мл з кожного розведення, контрольні 
зразки по -  0,1 мл). З кожного розведення посів робили тричі, 
а з розведень «К марлі», «К змиву» - по одному. Було 
отримано 38 чашок Петрі з посівами, які помістили до 
термостата за температури Т = 29 0С на 48 год. 

Фарбовані мазки готували з колоній, отриманих з 
розведень, за методом Грама [7, с. 57]. Обрані колонії 

пронумерували від 1 до 10, з них отримали мазки за номерами 
1—10. Вирощені культури з окремих колоній висівали на 
скошений агар і поміщали до термостата за зазначених вище 
умов. Отримані культури висівали на набір середовищ Гісса (що 

містять глюкозу, сахарозу, маніт, фруктозу та індикатор 
бромтимоловий синій), на м’ясо-пептонний бульйон, жовтково-
сольовий агар, середовище Лєвіна та поміщали до термостата     

(Т = 29 0С на 48 год) [8, с. 47]. Ідентифікацію проводили 
шляхом мікроскопіювання мазків, а також за 
морфологічними і культурально-фізіологічними ознаками 

колоній мікроорганізмів [9, с. 56]. 

Для виявлення здатності мікроорганізмів впливати на 

кров (псувати) використовували методику визначення 
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гемолітичної активності [7, с. 80]. Посів робили тричі для 

кожного з мікроорганізмів. 
З метою виявлення ізоаглютиногенів мікробозаражених 

зразків крові використовували методику РАЕ. Для цього 
застосовували моноклональні антитіла (еритротест-цоліклон 
СМ анти-А серії 232, анти-В серії 233 у титрах 1:128). 
Вирізки з марлі з кров’ю, контрольних ділянок предметів-
носіїв і контрольних зразків крові груп А (ІІ) і В (ІІІ) 
фіксували етанолом упродовж 20 хв. До препаратів додавали 
антитіла і проводили абсорбцію упродовж 20 год за 
температури Т = 4 0С. Після закінчення абсорбції відмивали 
незв’язані антитіла охолодженим фізіологічним розчином - 
п’ятикратно по 2 хв. Елюцію абсорбованих антитіл 
проводили в 0,3-процентній суспензії стандартних 
еритроцитів груп А і В за температури Т = 50 0С у пробірках. 
Після елюції препарати витримували 1 год за кімнатної 
температури та досліджували мікроскопічно. За наявності 
аглютинації цих чи інших стандартних еритроцитів 
визначали наявність у плямі крові певних 
ізогемаглютиногенів [5, с. 10, 49]. 

Для виявлення ізоаглютинінів у зразках мікробозараженої 
крові використовували метод покривного скла за Ляттесом. 
Вирізки зі зразків крові на марлі поміщали на предметні скельця, 
накривали покривними скельцями та додавали під них               
0,1-процентну суспензію стандартних еритроцитів груп А, В та 0. 
Препарати поміщали у вологі камери і періодично проводили 
мікроскопію упродовж 24 год. Наявність аглютинації цих чи 
інших стандартних еритроцитів свідчить про наявність у плямі 
крові певних ізогемаглютинінів [10, с. 67]. 

4.1. Результати досліджень 

За результатами візуального огляду культивованих 

колоній, мікроскопіювання та аналізу біохімічних показників 

було ідентифіковано обрані колонії № 1-10 (табл. 1). 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
352 

Таблиця 1 

Ідентифікаційні ознаки виділених мікроорганізмів 

№  

з/п 

Назва 

мікроорганіз

му 

Опис колонії 

Опис 

мікроорганізмів у 

мазку, виявлені 

біохімічні 

властивості 

1 2 3 4 

1 B. subtilis 

d = 10 мм (велика), 

округла, край 

фестончатий, непрозора, 

випукла, зморшкувата 

(складчаста від центру 

до периферії), матова, R-

форма, зволожена, 

молочно-білого кольору, 

пастоподібна 

Гр+ видовжені 
палички різного 

розміру, зброджують 

глюкозу з виділенням 
кислоти, викликають 

помутніння МПБ 

2 B. subtilis 

d = 17 мм (велика), 

амебоподібна, край 

різоїдний, непрозора, 

плоска, стелиться по 

поверхні середовища, 

матова, R-форма, 

зволожена, у центрі 

рівна, зморшкувата по 

краю (у вигляді складок і 

«кратерів»), бежево-

білого кольору, 

пастоподібна 

Гр+ видовжені 
палички різного 

розміру, зброджують 

глюкозу і сахарозу з 

виділенням кислоти, 
утворюють павутинну 

плівку на МПБ 
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3 B. subtilis 

d = 9 мм (велика), 

правильно округла, край 

хвилястий, непрозора, 

опукла, кратерного типу, 

матова, R-форма, 

зволожена, молочно-

білого кольору, 

пастоподібна 

Гр+ видовжені 

палички різного 

розміру, зброджують 

глюкозу з виділенням 

кислоти, викликають 

помутніння МПБ 

4 
Staphylococcus 
spp. 

10 мм х 5 мм 

(велика), амебоїдна, 

непрозора, плоска, 
стелиться по поверхні 

середовища, 

зволожена, глянцева, S-
форма, жовтого 

кольору, слизова 

Гр+ коки, скупчення, 

у вигляді грона 

винограду; в 

аеробних умовах 

зброджують глюкозу 

з виділенням оцтової 

кислоти та СО2, на 

жовточно-сольовому 

агарі утворюють 

помаранчеві колонії 

5 
Staphylococcus 

spp. 

d = 1 мм (дрібна), 
правильно кругла, край 

рівний, непрозора, 

куполоподібна, 
глянцева, S-форма, 

рожевого кольору, 

в’язка 

Гр+ коки, скупчення, 

у вигляді грона 

винограду; в 

аеробних умовах 

зброджують глюкозу 

з виділенням оцтової 

кислоти та СО2, на 

жовточно-сольовому 

агарі утворюють 

помаранчеві колонії 
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6 
Staphylococcus 
spp. 

d = 3 мм 

(середня), правильно 
кругла, край рівний, 

непрозора, з піднятою 

у вигляді соска 

серединою, глянцева, 
S-форма, жовто-

помаранчевого кольо- 

ру, слизова 

Гр+ коки, 

скупчення, у вигляді 
грона винограду; в 

аеробних умовах 

зброджують 

глюкозу з 
виділенням оцтової 

кислоти та СО2, на 

жовточно-
сольовому агарі 

утворюють 

помаранчеві колонії 

7 S. lutea 

S. lutea d = 3 мм 

(середня), правильно 
кругла, край рівний, 

непрозора, з піднятою 

у вигляді соска 
серединою, глянцева, 

S-форма, у центрі 

яскравіше, жовтого 
кольору, в’язка 

Гр+ коки, 

скупчення, пакети, 
окислюють глюкозу 

до 

СО2 та Н2О 

8 
Mycobacterium 
spp. 

d = 8 мм (велика), 

округла, край 

хвилястий, непрозора, 

опукла, матова, R-
форма, у центрі 

округла ділянка 

горбистості, молочно-
білого кольору, 

пастоподібна 

Гр+ палички зібрані в 

нитки, заплутані та 

гілчасті, зброджують 

глюкозу, маніт і 

фруктозу з 

виділенням кислоти, 

викликають 

помутніння МПБ; 

виростає на простому 

ГМФ-агарі за 48 год. 
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9 
Pseudomonas 
spp. 

d = 1 мм (дрібна), 

правильно кругла, край 
рівний, непрозора, 

куполоподібна, 

глянцева, S-форма, 

яскраво-помаранчевого 
кольору, в’язка 

Гр-, дрібні палички, 
рівномірно 

розповсюджені; 

метаболізм 

незброджувальний 

10 
Enterobacter 
spp. 

Множинні, d = 0,5—1 

мм (дрібні), правильно 

круглі, край рівний, 

непрозорі, плоскі, 
матові, R-форми, cіро-

бежевого кольору, на 

петлю знімається 
цілком у вигляді плівки 

Гр- палички із 

закругленими 

кінцями, 

зброджують 

глюкозу з 

виділенням кислоти, 

СО2, на середовищі 

Лєвіна утворюють 

рожеві колонії 

 

В експериментальних зразках було виявлено 

представників родів Staphylococcus (колонії № 4-6), 

Mycobacterium (колонія № 8), Pseudomonas (колонія № 9), 

Enterobacter (колонія № 10), B. subtilis (колонії № 1-3),            

B. mycoides (колонія № 2) та S. lutea (колонія № 7). У зразку 

контрольного змиву виявлено аналогічні колонії сапрофітів 

та інші мікроорганізми, які не становлять наукового інтересу 

в цьому експерименті через відсутність їх активного 

зростання в експериментальних зразках з кров’ю. Наявність 

аналогічної мікрофлори у контрольному зразку свідчить про 

те, що навколишнє середовище є джерелом розповсюдження 

виявлених мікробів, відсутність великої кількості колоній на 

ГМФ-агарі - про слабке зростання у зразках, що не містять 

крові, як поживного субстрату. У контрольному зразку марлі 

зростання мікрофлори не виявлено. 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
356 

Свідченням визначення гемолітичної активності 

мікроорганізмів у колоніях № 1-10 стали зміни кольору 

поживного середовища після дводобового контакту. Отже, 

отриманий прояв гемолітичної активності дозволив оцінити 

виділені мікроорганізми як контамінанти, що псують кров, тобто 

містять гемолізини (специфічні ферменти). За результатами 

проведених досліджень було встановлено, що виділені 

мікроорганізми здатні до гемолізу різних типів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Типи гемолізу виділених мікроорганізмів 
Назва 

мікроорганізму або 

роду 

B
. 

su
b

ti
li

s 

B
. 
m

y
co

id
es

 

B
. 

su
b

ti
li

s 

S
ta

p
h

y
lo

co
cc

u
s 

sp
p
. 

S
ta

p
h

y
lo

co
cc

u
s 

sp
p
. 

S
ta

p
h

y
lo

co
cc

u
s 

sp
p
. 

S
. 

lu
te

a,
 

M
y

co
b

ac
te

ri
u

m
 s

p
p
 

P
se

u
d

o
m

o
n

as
 s

p
p

. 

E
n

te
ro

b
ac

te
r 

sp
p
. 

Тип 

гемолізу 

1 зразок β β β γ γ β β β β α 

2 зразок β β β γ γ β β β β α 

3 зразок β β β γ γ β β β β α 

 

Альфа-гемоліз (α) - це перетворення гемоглобіну в 

метгемоглобін у середовищі, яке оточує колонію, що 

призводить до зміни кольору середовища навколо неї на 

зелений. Бета-гемоліз (β) - це лізис червоних кров’яних 

клітин за рахунок руйнування мембрани еритроцитів, що 

утворює зони просвітління навколо колонії. Гамма-гемоліз (γ) 

- це слабкий гемоліз, за якого не відбуваються ані руйнування 

червоних кров’яних клітин, ані зміни у середовищі. 
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Для подальших досліджень було обрано 6 виділених 

культур: B. subtilis, B. mycoides, S. lutea, Mycobacterium spp., 

Pseudomonas spp., Enterobacter spp., які здатні до α- і β-

гемолізу і можуть пошкоджувати структурні елементи крові 

та білки. 

З метою визначення групових антигенів і гетероантигенів, 

що трапляються у неспоріднених представників різних видів 

організмів і можуть мати спільну будову антигенних 

детермінант, у СІЕ застосовують реакцію абсорбції-елюції (далі - 

РАЕ) і метод покривного скла за Ляттесом. 

Для визначення впливу мікроорганізмів на результати 

реакції абсорбції-елюції та дослідження за методом Ляттеса 

навмисно заражали досліджувані зразки крові 

мікроорганізмами (№ 1-10). Для цього на марлі з 

0,9-процентним розчином NaCl наносили суспензії 

мікроорганізмів з культур № 1-10 у кількості 

9x108 КУО/мл. Кількість мікробних клітин розраховували 

спектрофотометрично за стандартами мутності 

McFarland [11, с.47]. 
Результати визначення типу ізогемаглютиногенів за 

допомогою РАЕ у зразках крові з відомою групою, 
попередньо заражених мікроорганізмами крові, наведено в 
таблиці 3. Під час інтерпретації результатів ураховували такі 
особливості перебігу реакції аглютинації: 

– за певних умов (наприклад, за відсутності солей)

перша фаза аглютинації може пройти, а друга - ні; 

– з’єднання антигену з антитілом оборотне; міцність їх

з’єднання залежить від взаємодії полівалентного антитіла з 

полідетермінантним антигеном; 

– вилучені зі сліду крові імунних комплексів антитіла

зберігають анти-гензв’язуючу активність і не відрізняються за 

хімічними і фізичними властивостями від негативних антитіл; 
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– двовалентність антитіл забезпечує можливість 

об’єднання необмеженого числа антигенних частинок у 

конгломерати; 

– у разі надлишку антигену або антитіл великі 

конгломерати взагалі не виникають внаслідок блокування 

реагуючих ділянок молекул надмірною кількістю другого 

компонента (внаслідок цього за допомогою реакції антиген-

антитіло концентрацію обох реагентів найбільше виявляють 

тільки в певному діапазоні, у так званій зоні еквівалентності). 

Феномен аглютинації полягає в тому, що антигени 

еритроцитів під впливом антитіл склеюються між собою, але 

на цей процес можуть впливати деякі гетероантигени 

мікроорганізмів, а також їх метаболіти [12, с.54]. 

Антигени у кожній відомій групі крові, зараженій 

певним мікроорганізмом, визначали із застосуванням РАЕ у 9 

повтореннях. Це дозволило оцінити вплив мікроорганізмів на 

наявність антигенів у інфікованій крові. 

Як видно з таблиці 3, S.lutea, B.mycoides, Mycobactеrium 

spp. майже не вплину на результат визначення антигенів крові, 

адже результати дослідження заражених ними зразків крові 

практично не відрізняються від контрольних. У крові, зараженій 

Enterobacter spp., не виявлено будь-яких антигенів, що може 

свідчити про наявність у цій групи мікроорганізмів ферментів 

(вірогідно, протеїназу), здатних ушкоджувати антигенні 

детермінанти еритроцитів або специфічні до них антитіла.  

Представники родини Pseudomonas мають тенденцію до 

внесення у систему детермінант, подібних до антигену А, та в 

окремих випадках можуть частково руйнувати антигени А та 

(чи) В. Зараження крові B.subtilis вочевидь призводить до 

деструкції антигену В, при цьому впливу на антиген А майже 

не відбувається. 
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Таблиця 3.  
Визначення антигенів системи АВО у зразках 

мікробоінфікованої крові 

 
Примітка: «-»- не виявлено, А- виявлено антиген А,       

В- виявлено антиген В 

 

Вплив мікроорганізмів на виявлення ізогемаглютинінів 

крові визначали за допомогою методу покривного скла за 

Ляттесом, результат оцінювали за наявності аглютинації. 

Дослідження зі зразками крові, зараженої мікроорганізмами, 

повторювали дев’ять разів. Відомо, що аглютиніни не стійкі 

до навколишнього середовища.  
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Таблиця 4. 

Визначення ізогемаглютинів у зразках 

мікробоінфікованої крові 

Як видно з таблиці 4, досліджувані мікроорганізми 

виявили агресивність до аглютинінів (так, B.subtilis, 

Mycobacterium spp., Pseudomonas spp., Enterobacter spp. 

призводили до повної, а B.mycoides  - до часткової деградації 

їх у зразках). S.lutea майже не впливала на перебіг реакції 

Ляттеса. Підсумовуючи зазначене, слід окреслити певні 

особливості, виявлені в результаті проведення дослідження. 

Еритроцитарні антигени крові розщеплюють кислотами, 
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водними розчинами лугів і специфічними ферментами, 

найчастіше класу гідролаз [13, с.41 ]. Якщо до вологого 

зразка крові за сприятливих умов потрапляє мікроорганізм, 

що здатний синтезувати такі ферменти, є висока вірогідність 

того, що еритроцитарні антигени можуть бути зруйновані. 

Яскравим представником таких мікроорганізмів є широко 

розповсюджена у навколишньому середовищі бактерія 

Bacillus subtilis, так звана сінна паличка. Зважаючи на 

зазначене, можлива ситуація, коли, наприклад, еритроцити 

містять А-антиген у великій кількості та В-антиген у меншій 

кількості, а зразок крові без видимих змін кольору та запаху. 

Через певний час може статися так, що А-антиген ще 

залишиться у зразку, а В-антиген буде повністю чи частково 

зруйнований, і тому його буде проблематично виявити за 

допомогою відповідних сироваток. Таким чином, маємо 

приклад хибнонегативної реакції, коли в мікробозараженому 

зразку групи крові АВ (IV) за системою АВ0 виявлено лише 

А-антиген, що характерно для групи крові А (II) (аглютиніни 

при цьому у зразку не виявляються). 

Характерним є ще один приклад хибнопозитивного 

висновку дослідження РАЕ. Бактерії роду Pseudomonas, що 

широко розповсюджені в навколишньому середовищі, за 

сприятливих умов активно розмножуються. Псевдомонади 

володіють гемолітичною активністю, їх антигенна структура 

вивчена недостатньо, серологічні дослідження цього типу 

досі не проводили [14, с.17]. У проведеному дослідженні у 

зразках крові В (ІІІ) в окремих повтореннях було виявлено не 

характерні для цієї групи А-антигени за відсутності                

В-антигену, в інших зразках А-антигени виявляли сумісно з 

В-антигенами, було зафіксовано і повну відсутність антигенів 

у зразках. Отже, за відсутності повторень помилка неминуча 

(можливо, гетероантиген Pseudomonas spp. має детермінанту, 
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подібну до антигену A системи АВ0, як Yersinia pestis має 

детермінанту, подібну до антигену Н). 

Висновки. Таким чином, зазначене підтверджує, що 

сапрофітні мікроорганізми, потрапляючи в об’єкт, який 

містить кров, значною мірою впливають на перебіг та 

результати біолого-криміналістичного дослідження і здатні 

не лише повністю знищити цей об’єкт, а й призвести до 

хибних результатів цього дослідження та неправдивих 

висновків. 
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§5.2 ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО

ДОГОВОРУ ЯК ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ 

КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН (Ментух Н.Ф., 

Західноукраїнський національний університет) 

Вступ.  Корпоративний договір є давно відомим 

правовим інструментом та широко використовується у світі.  

Поява корпоративного договору зумовлена 

множинністю осіб як особливих учасників правовідносин, 

наявністю господарських товариств та об’єднань, компаній та 

корпорацій, які активно розвиваються в умовах ринкової 

економіки та різноспрямованістю їх інтересів, що потенційно 

створює ситуації, коли  потрібно сформувати загальну 

позицію хоча б щодо низки учасників. Також потреба в 

корпоративних договорах зумовлена тим, що на рівні закону 

неможливо встановити усі необхідні правила, якими 

забезпечується баланс інтересів, також як і неможливо 

забезпечити вирішення усіх ситуацій  всередині  товариства 

на підставі статуту чи локального акту. 

За своєю суттю корпоративний договір створює поле 

нових договірних відносин, являється одним  із  нових 

інструментів регулювання діяльності юридичної особи. 

Договір у національній правничій науці відіграє 

ключову роль в економічному процесі, особливо коли йдеться 

про колективну діяльність, де він виступає як засіб 

планування спільної діяльності її учасників, і носить 

організаційний характер.  

Оскільки в національній юридичній літературі 

приділяється мало уваги аналізу поняття, правової природи та 

значенню корпоративних договорів, механізмів 

корпоративних договорів, та проблемам і перспективам 

розвитку даного інституту в Україні, то це  і зумовлює 
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актуальність  теми дослідження з метою подальшого 

розвитку та покращення цього інституту. 

Виклад основного матеріалу.  Активний розвиток 

підприємницьких відносин останніми роками 

супроводжується появою нових, раніше невідомих 

національному законодавству правових інститутів. Таким 

нововведенням виступає  «корпоративний договір». 

Як правило,  виникнення та розвиток корпоративних 

договорів пов’язують із англо-саксонською правовою 

системою. Адже найбільший розвиток і застосування даний 

правовий інститут отримав саме в Англії та США. 

Так, виникнення корпоративного договору як 

регулятора корпоративних відносин пов’язують із 

корпоративним правом навіть Англії. Вперше можна зустріти 

згадки про корпоративні договори у рішеннях англійських 

судів 40-х років. ХІХ ст. До цього періоду відносять появу таких 

корпоративних договорів, як voting agreement, pooling agreement 

(угоди акціонерів про обмеження права розпорядження акціями), 

shareholders agreement (акціонерна угода про порядок 

корпоративного управління) та voting trust agreement (угода про 

заснування голосуючого трасту) [1, с. 84]. 

На думку А.В. Денисенко, на сьогоднішній день 

застосування корпоративних договорів є досить поширеним у 

світовій практиці, але єдиного, уніфікованого механізму 

регулювання корпоративних правовідносин не існує. Для 

різних правових сімей є характерними свої особливості, які і 

відрізняють механізми регулювання корпоративних відносин 

у різних країнах світу [2, с. 60-61]. 

Відтак  на  другому десятиріччі незалежності України 

гостро постала проблема оновлення існуючого 

корпоративного законодавства, практика правозастосування 

потребувала принципово нових законодавчих підходів до 
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регулювання корпоративних відносин. Дані підходи знайшли 

своє втілення в положеннях Господарського Кодексу України 

та Цивільного Кодексу України, які фактично стали 

підґрунтям для  формування підгалузі корпоративного права, 

заклавши довготривалу науково-практичну дискусію щодо 

розмежування сфер їх регулюючого впливу, внісши при 

цьому низку принципових колізійних положень, які  

суперечать одне одному і  впродовж багатьох років 

породжують дискусії в правових колах [3, c. 42]. 

В Україні ще у 2000-их роках питання договірного 

регулювання корпоративних відносин почало набувати своєї 

актуальності. Адже, з однієї сторони, цьому сприяв  стрімкий  

розвиток корпоративного сектору: ускладнення відносин із 

корпоративного управління; збільшення кількості 

акціонерних товариств та товариств з обмеженою 

відповідальності як організаційно-правових форм ведення 

господарської діяльності; поява різноманітних корпоративних 

конфліктів, попередження та вирішення яких було 

настільною проблемою. З іншої сторони, вже декілька 

десятиліть корпоративний договір як правовий засіб 

регулювання діяльності господарських товариств був 

ефективним інструментом диспозитивного регулювання 

відносин із корпоративного управління у країнах 

англосаксонської та континентальної систем права.  Свого роду 

правовий вакуум у питанні правового регулювання укладання 

корпоративних договорів в Україні змусив укладати дані 

договори учасників господарських товариств в іноземних 

юрисдикціях, підкоривши зазначені відносини і спори, що з них 

випливають, праву іноземних держав [3, c. 42]. 

Із набуттям чинності 17.06. 2018р.  Закону України 

«Про товариства з обмеженою та додатковою 

вiдповiдальнiстю» [4] в практику національного 
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корпоративного законодавства введено поняття 

корпоративних договорів.  

Спочатку Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» [5] 

було запроваджено поняття «договір про реалізацію прав 

учасників (засновників) товариства з обмеженою 

відповідальністю», який після набуття чинності Закону України 

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [4] 

замінили поняттям «корпоративний договір». 

Тобто, однією із вагомих цілей реформування 

корпоративного законодавства стало впровадження інституту 

корпоративного договору, як більш гнучкого інструменту для 

договірного регулювання відносин між учасниками. 

Необхідність виникнення корпоративного договору в 

українському  законодавстві пояснюється насамперед тим, що 

установчі документи господарських товариств не можуть в 

повній мірі регулювати різнопланові відносини, що 

виникають між учасниками. Подібні угоди забезпечують 

диспозитивність, що дозволяє врахувати унікальність та 

своєрідність у корпоративних відносинах.  

З цього приводу О. Бігняк зазначає, що правниками, 

експертами в галузі корпоративного управління неодноразово 

відзначалося на необхідності прийняття окремих        

положень інституту корпоративного договору, як одного з          

найбільш ефективних засобів захисту прав та інтересів               

інвесторів [6, с. 233].   

Окремі юристи-практики дотримуються думки, що саме 

з метою впровадження світового досвіду та удосконалення 

механізмів корпоративного управління в акціонерних 

товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю і 

були прийняті законодавчі акти, які ввели корпоративні 

договори в систему національного законодавства [7]. 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
368 

Отож, норми прийнтяих законодавчих актів надають 

широкі можливості задля врегулювання відносин між 

власниками бізнесу із застосуванням  корпоративних 

договорів, ефективність яких доведена світовою практикою. 

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 7 Закону «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю», договір, 

відповідно до якого учасники товариства зобов’язуються 

реалізовувати свої права та повноваження певним чином або 

утримуватися від їх реалізації (корпоративний договір), є 

безвідплатним і укладається в письмовій формі. До того ж 

зазначається, що той корпоративний договір, який не 

відповідає даним вимогам, вважається нікчемним. Саме 

товариство та треті особи також можуть бути стороною 

корпоративного договору [2].  

Таким чином, під корпоративним договором  

розуміється договір  всіх або кількох учасників 

господарського товариства, який зобов’язує сторони 

реалізовувати свої корпоративні права певним чином або 

утримуватися від їхнього здійснення. Так, у корпоративному 

договорі можуть міститися такі зобов’язання: голосувати 

відповідним чином на загальних зборах учасників, за згодою 

вчиняти інші дії щодо управління товариством, купувати або 

відчужувати частки в його статутному капіталі (акції) за 

певною ціною або при виникненні певних обставин.  

Корпоративний договір, як і будь-який господарсько-

організаційний договір, регулює невиробничі відносини, що є 

системоутворюючим фактором щодо  визначення його умов 

та предмета, сукупності прав та обов’язків його сторін. 

Варто відзначити, що незважаючи на досить детальне 

дослідження категорії «корпоративні відносини», тема 

«правової природи корпоративного договору, його значення у 

корпоративних відносинах» у дослідженнях представлена 
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досить слабо, і у зв’язку з відсутністю однозначної позиції 

законодавця викликає дискусії серед вчених. З метою 

визначення поняття та значення корпоративного договору як 

правового механізму регулювання корпоративних відносин 

розглянемо деякі наукові позиції щодо даного договору. 

На думку М.О. Ніколенка, корпоративний договір – це 

унікальний гнучкий інструмент узгодження волі та інтересів 

учасників товариства з питань, що стосуються: (а) 

необхідності закріплення специфічної структури управління 

та контролю, пов’язаного зі здійсненням корпоративних прав 

пропорційно до обсягу участі в статутному капіталі 

товариства; (б) його господарської діяльності [8, c. 88]. 

У своїй роботі І.В. Венедиктова визначає корпоративну 

угоду  як договір між учасниками юридичної особи 

корпоративного типу, за яким вони визначають порядок 

здійснення як корпоративних прав, так і прав на частку 

(акцію) і зобов’язуються здійснювати певним чином ці права 

або утримуватися від їх здійснення для реалізації спільних 

охоронюваних законом інтересів [9, c. 37]. Аналогічну 

позицію щодо визначення такого договору дотримується   

В.А. Васильєва, яка зазначає, що корпоративний договір 

являється угодою між учасниками юридичної особи 

корпоративного типу, в якій  вони визначають порядок 

здійснення корпоративних прав і зобов’язуються здійснювати 

певним чином дані права або утримуватися від здійснення 

даних прав з метою реалізації спільних охоронюваних 

законом інтересів  [10, c. 26]. 

Аналізуючи правову природу корпоративного договору, 

М.В. Драган визначає його приналежність до господарсько-

правових договорів, а якщо скористатися класифікаційними 

критеріями розмежування усіх господарських договорів, то 

корпоративний договір можна віднести до вільних, 
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горизонтальних, взаємоузгоджуваних, невиробничих 

(організаційного характеру) договорів [11, c. 26].  

На думку М.М. Сигидин, корпоративний договір 

покликаний регулювати відносини щодо управління 

корпоративними правами. Тобто, мова йде про узгодженість 

дій учасників юридичної особи корпоративного типу у сфері 

реалізації ними повноважень організаційного характеру, що 

входять до змісту корпоративних прав. Предмет 

корпоративного договору зумовлений регуляторною 

функцією договору, тому що окреслює те коло питань, з 

приводу яких сторони можуть координувати та 

взаємоузгоджувати спільну діяльність у сфері реалізації 

належних їм корпоративних прав [12, с. 9]. 

На підставі аналізу законодавчих положень,                        
О.В. Манжосова робить висновок, що корпоративний договір 

можна визначити як домовленість учасників господарського 

товариства щодо спільної реалізації комплексу своїх  

корпоративних прав (майнових, управлінських, 

організаційних тощо) [13, с. 90]. 

У рамках корпоративного договору володільці 

корпоративних прав врегульовують відносини, що виникають 

між учасниками структур корпоративного типу. Тому зміст 

корпоративного договору не змінює правового статусу самої 

юридичної особи корпоративного типу, який визначається 

статутом. 

Таким чином, як відзначають окремі дослідники, по сутi 

корпоративний договiр дуже схожий з коалiцiйною угодою, 

метою якої також є встановлення послідовності та 

стабiльностi у прийняттi найважливiших для держави рiшень 

та ефективна професiйна дiяльнiсть її учасникiв. Дане 

твердження можна застосувати і по відношенню  щодо 

учасникiв акціонерних товариств i товариств з обмеженою 
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відповідальністю, де їх головною метою є надефективне 

управління та діяльність[14, с. 69].  

Предметом корпоративного договору, як зауважує 

О. Сосула,  охоплюються питання порядку реалізації прав і 

обов’язків сторін у сфері управління юридичною особою, що 

включає зміну обсягу повноважень організаційного 

характеру. Але предмет договору не обмежується 

організаційними питаннями. До його змісту можуть 

включатися умови про розподіл прибутків (дивідендів), 

обмеження щодо розподілу прибутків[15, с. 58]. 

Стосовно предмета корпоративного договору варто 

зазначити, що відсутність його чіткого законодавчого 

визначення може призвести до певних побоювань учасників 

товариств стосовно укладення на цьому початковому етапі 

входження законодавчо визначеного корпоративного 

договору в широку практику застосування. Це може 

відбуватись через відсутність точного розуміння того, які 

положення все ж можна внести в корпоративний договір. 

Адже порядок корпоративного управління, який зазвичай є 

предметом корпоративних договорів в англо-американській 

правовій сім’ї, в континентальній системі і Україні 

визначається законом й, в ряді передбачених знову ж таки 

законом випадків, статутом, тому не може бути предметом 

корпоративного договору. 

Предметом даного договору є поведінка того чи іншого 

учасника угоди як члена корпорації. Вона може полягати як у 

здійсненні (в майбутньому) своїх корпоративних (членських) 

прав певним чином або у помірності (відмові) від здійснення 

цих прав, у тому числі під час голосування певним чином. 

Предмет корпоративного договору, як зауважує 

К.О. Рябова, може «передбачати умови або порядок 

визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний 
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купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), 

а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок 

виникає» [16, с. 165]. 

Скажімо предметом корпоративного договору в 

англійському праві, для зрівняння, можуть виступати: 

напрями діяльності компанії; визначення обсягу прав, що 

надають акціонерам; розподіл внесків засновників до 

статутного капіталу; правила додаткового фінансування 

компанії (наприклад, умов додаткового випуску акцій, 

зобов’язання щодо надання зовнішнього фінансування з боку 

акціонерів тощо) та ін. [17]. 

Ми вважаємо, що предмет корпоративного договору 

складають дії, спрямовані на розпорядження корпоративними 

правами або окремими правомочностями,  які повинні бути 

конкретизовані за певними критеріями, що дозволяють 

визначити обсяг повноважень, якими передається або 

добровільно обмежується їхня реалізація. 

Варто зауважити, що завдяки корпоративній угоді дуже 

цінною є можливість узгодження процедури виходу з 

«патових» ситуацій, особливо в товариствах,  де створюється 

рівновага голосів 50 на 50%  в учасників або груп учасників. 

Для учасників господарських товариств корпоративний 

договір має безперечну затребуваність і корисність, оскільки 

дозволяє їм регулювати власні відносини щодо реалізації 

корпоративних прав шляхом укладання договору, який 

визнається легітимним та наділяється правовим захистом, 

хоча лише щодо сторін договору. 

У процесі укладання та виконання корпоративного 

договору учасники корпорації реалізують не лише 

управлінські права, але  й  права участі. Причому останні є 

передумовою укладання корпоративного договору. 
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Варто відзначити, що корпоративні договори займають 

самостійне місце серед низки інших договорів у системі 

права та характеризуються певними особливостями, серед 

яких, на підставі аналізу діючого законодавства та 

спеціальної наукової літератури, можна виокремити такі:  

–           використовується як регулятор корпоративних 

відносин учасниками у випадках, передбачених законом;  

–           участь у корпоративному договорі - корпоративне 

право, а не обов’язок учасника;  

–           про факт укладання корпоративного договору 

повідомляються заінтересовані особи;  

–           законодавством не передбачено кількісних 

обмежень щодо укладання корпоративних договорів;  

–           корпоративний договір укладається у формі 

єдиного документа підписаного сторонами (письмова форма);  

–           щоб внести зміни до корпоративного договору 

потрібна згода усіх учасників, якщо інше не передбачено 

самим договором; 

–           корпоративний договір породжує зобов’язання  

лише для сторін договору;  

–           сторона корпоративного договору не зобов’язана 

брати участь у ньому повним розміром частки, яка належить 

їй (пакету акцій); 

–           корпоративним договором може встановлюватися 

зобов’язання утримуватися (відмовитися) від здійснення прав 

учасника товариства; 

–           у корпоративному договорі можуть 

передбачатися способи забезпечення виконання зобов’язань;  

–           підстава для припинення дії  договору може бути 

визначена або конкретним тимчасовим періодом, або подією,  

відносно якої невідомо, настане вона чи ні, або з інших 

передбачених у договорі підстав (в тому числі у випадку 
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відмови однієї із сторін від виконання договірних 

зобов’язань). 

Таким чином, корпоративний договір встановлює 

правила поведінки членів товариства та принципи 

корпоративного управління, а також розрахований на 

неодноразове застосування.  

Висновки. Отже, можна зазначити, що деякі 

особливості правової природи  корпоративних договорів 

дозволяють обґрунтувати правозастосовний характер та 

загальну тенденцію розвитку корпоративних правовідносин  в 

господарському обігу,  учасниками яких є корпоративні 

організації, мають різну структуру та організаційно-правові 

форми вираження та спрямовані на вирішення проблем, які 

пов’язані із здійсненням корпоративних прав загалом. Варто 

відзначити і те, що корпоративний договір може бути 

затребуваний для організацій, корпорацій (товариств з 

обмеженою відповідальністю), оскільки дозволяє їм 

регулювати правовідносини з приводу реалізації 

корпоративних прав під час укладання підприємницького чи 

комерційного договору, з юрисдикційною можливістю форми 

захисту економічних інтересів сторін договору. 

Не змішуючи корпоративний договір з іншими 

правочинами, корпоративний договір варто розглядати як 

правовий механізм регулювання корпоративних відносин.  

Інститут корпоративного договору являється одним із 

ефективних засобів захисту прав учасників господарського  

товариства і може бути використаний при застосуванні 

внутрішньо корпоративних механізмів захисту, а саме: 

виконавчим органом, наглядовою радою, на загальних 

зборах,  адже питання корпоративного управління стосуються 

саме даних органів.  
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Вважаємо, що корпоративний договір є джерелом 

регулювання корпоративних відносин і виступає 

нормативним договором локального рівня. 

По відношенню до статуту товариства корпоративний 

договір має низку переваг, а саме: 

1) конфіденційність, оскільки зміст корпоративного 

договору відповідно до закону не підлягає розкриттю, на 

відміну статуту товариства (за винятком корпоративного 

договору, де стороною виступає держава, територіальна 

громада, державне або комунальне підприємство чи 

юридична особа, у  статутному капіталі якої 25 і більше 

відсотків прямо або опосередковано належить державі або 

територіальній громаді, то на підставі п.5 ст. 7 Закону «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 

зміст даного договору має бути оприлюднений шляхом 

розміщення на сайті відповідного органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування протягом 10 днів з моменту 

його укладення); 

2) розширення для учасників корпорації можливостей 

способів захисту корпоративних інтересів; 

3)  простий порядок внесення змін, що надає сторонам 

корпоративного договору можливість внести до нього зміни 

лише за взаємною згодою сторін та без обов’язкової 

державної реєстрації, в тому числі на будь-якому етапі 

діяльності товариства; 

4) можливість укласти корпоративний договір до 

державної реєстрації господарського товариства; 

5) можливість визначення певного способу реалізації 

прав та повноважень учасників товариства. 

Аналіз правового становища корпоративного договору 

в національному праві показує, що даний інститут значно 

розширює свободу учасників у корпоративному управлінні 
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господарськими товариствами, і навіть у регулюванні 

відносин один з одним. Загалом це дає можливість 

забезпечення інтересів кожного учасника компанії. При 

цьому корпоративний договір не породжує нових прав для 

учасників товариства, а лише визначає особливий порядок їх 

здійснення, що дозволяє говорити про його обов’язково-

правову природу. 

Отже, корпоративний договір - це особливий вид 

договорів, що поєднує  у собі риси  господарсько-правових 

договорів,  організаційні риси та визначаючими встановлення 

порядку реалізації (здійснення) прав та обов’язків,  

встановлення відповідальності, а також  меж допустимих дій 

та бездіяльності у сфері корпоративних відносин серед 

учасників господарських товариств, які є сторонами 

корпоративного договору. 
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§5.3 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 

СТАТТЕЮ 118 КК УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ     

(Скок О.С., Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ; Шевченко Т.В., Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ) 

 

Вступ. Умисне вбивство при перевищенні меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, належить до так званої групи умисних 

вбивств з пом’якшуючим або привілейованим складом, 

оскільки містить обставини, за яких виникає необхідність у 

пом’якшенні покарання за вчинення діяння. Диспозиція ст. 

118 КК України, за видом, є відсильною, так як не містить 

обґрунтування необхідної оборони та обставин заходів, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення. Тому, виникає необхідність звернутись до 

інших статей закону про кримінальну відповідальність, з 

метою з’ясування таких обставин.  

Окремі питання умисного вбивства, в тому числі і при 

перевищенні меж необхідної оброни або перевищенні 

заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, в своїх роботах розглядали : 

Андрушко П.П., Баулін Ю.В., Бережний Д.С., Горбачевський В.Я., 

Дудоров О.О., Коржанський М.Й., Куц В.М., Навроцький В.О., 

Плисюк Н.М., Сотула О.С. та інші науковці. Однак, 

незважаючи на проведені дослідження, до сьогодні 

залишаються деякі питання відкритими. Зокрема, питання 

розмежування окремих складів умисного вбивства при 

перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК України) та 

умисного вбивства при перевищенні заходів, необхідних для 
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затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення 

та інші питання, які наразі є спірними.  

Так, наприклад, висловлено пропозиції щодо 

розмежування двох окремих складів вбивства, – умисне 

вбивство при перевищенні меж необхідної оборони і умисне 

вбивство при перевищенні заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

отже доповнити перелік кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров'я особи ще однією статтею 118-1, що дасть 

змогу розмежувати санкції згадуваних статей [1]. Тож, 

можемо зазначити, що тема дослідження є актуальною і 

потребує комплексного порівняльного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Відповідальність за 

умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної 

оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення 

встановлено ст. 118 КК України. Дана кримінально-правова 

норма передбачає відповідальність за умисне вбивство, 

вчинене в стані необхідної оборони або при затриманні 

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, але: по-

перше, при перевищенні меж необхідної оборони; по-друге, 

при перевищення заходів, необхідних для затримання особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення. 

Потерпілим, у цьому випадку, може бути:  особа, яка 

вчиняє суспільно небезпечне посягання і відносно якої винна 

особа застосовує заходи необхідної оборони (ст. 36 КК 

України); особа, дії, якої були неправильно оцінені в 

конкретній ситуації (ст. 37 КК України); особа, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, і відносно якої необхідно 

здійснити затримання та доставлення до відповідних органів 

(ст. 38 КК України). 

З об’єктивної сторони, кримінальне правопорушення 
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характеризується наступним: 

1) суспільно небезпечним діянням у вигляді посягання 

на життя іншої особи; 

2) наслідками у вигляді настання смерті потерпілого; 

3) причинним зв’язком між діяннями та наслідками; 

4) обстановкою, для якої характерним є стан необхідної 

оборони, а також стан затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення. 

Оскільки в диспозиції ст. 118 КК України не має чіткого 

визначення у якому випадку буде перевищення меж 

необхідної оборони або затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, то для детального з’ясування 

необхідно звернутись до їх конкретизації. Так, ст. 36 КК 

України (Необхідна оборона); ст. 37 КК України (Уявна 

оборона); ст. 38 КК України (Затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення).  

Умисне вбивство при перевищені меж необхідної 

оборони. 

Перевищення меж необхідної оборони визначається в 

умисному заподіянні тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка 

явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці 

захисту (ст. 36 КК України). Лише при наявності стану 

необхідної оборони можна зробити висновок про те, чи 

перевищила особа межі необхідної оборони, чи ні. 

Кримінальна протиправність у стані необхідної оборони 

полягає у тому, що в смерті нападаючого не було 

необхідності. Винна особа, в конкретному випадку, могла 

відвернути напад не заподіюючи смерті потерпілій особі. 

Перевищення меж необхідної оборони може настати 

лише під час оборони, коли винний перебував у стані 

необхідної оборони і діяв з мотиву захисту, оскільки ст. 118 

КК України належить до так званого привілейованого виду 
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умисного вбивства або з пом’якшуючих обставин, що в свою 

чергу знижує межу покарання порівняно із санкцією 

умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. 

Тому, дуже важливо правильно визначити, чи знаходився 

винний в стані необхідної оборони під час умисного 

вбивства. Якщо ж такого стану ще не було (передчасність), 

або напад вже закінчився, в такому разі виключається 

кваліфікація за ст. 118 КК України і потребує кваліфікації на 

загальних підставах за ч. 1 ст. 115 КК України або за ч. 2      

ст. 121 КК України, оскільки винний діяв з інших мотивів, 

наприклад з мотиву помсти. 

Згідно п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду «Про 

судову практику в справах про злочини проти життя та 

здоров'я особи» від 07 лютого 2003 року № 2, 

відповідальність за ст. 118 або ст. 124 КК України за вбивство 

чи заподіяння тяжкого тілесного ушкодження в разі 

перевищення меж необхідної оборони або перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця, настає лише за 

умови, що здійснений винним захист явно не відповідав 

небезпечності посягання чи обстановці, яка склалася [2].  

Також, за ч. 4 ст. 36 КК України не є перевищенням меж 

необхідної оборони, якщо через сильне душевне хвилювання, 

викликане неправомірною поведінкою особи, яка здійснює 

посягання, особа не могла оцінити відповідність заподіяної 

нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. 

Можна погодитись з думкою Сотули О.С., який щодо 

розмежування складів за ст. 118 КК України та ст. 116 КК 

України, зазначив наступне: «перевищення меж необхідної 

оборони виступає в якості пом’якшувальної обставини саме 

тому, що в екстремальних умовах відвернення суспільно 

небезпечного посягання той, хто захищається діє, як правило, 

у стані сильного душевного хвилювання (афекту). 
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Відповідно, в такій ситуації можуть існувати 

психофізіологічні проблеми щодо усвідомлення характеру 

своїх дій та керування ними в повному обсязі особою, яка 

захищається. Єдиний можливий варіант урахування при 

необхідній обороні стану сильного душевного хвилювання, 

передбачений частиною четвертою статті 36 КК України: 

«Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо 

через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно 

небезпечним посяганням, вона не могла оцінити 

відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання 

чи обстановці захисту» [3]. 

Відповідно до ч. 5 ст. 36 КК України не є перевищенням 

меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну 

відповідальність застосування зброї або будь-яких інших 

засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи 

або нападу групи осіб, а також для відвернення 

протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше 

приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно 

тому, хто посягає [4]. 

Якщо при необхідній обороні випадково вчинено 

вбивство особи, яка не причетна до нападу, особа, що 

захищалась, буде нести відповідальність за вбивство через 

необережність (ст. 119 КК України). Коли при перевищенні 

меж необхідної оборони потерпілому заподіяно тяжке тілесне 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за 

відсутності умислу на позбавлення життя, дії винного 

належить кваліфікувати за ст. 124 КК України [5]. 

Якщо ж особа перебувала в стані уявної, а не дійсної 

оборони і не усвідомлювала факту відсутності реального 

посягання, але з урахуванням конкретних обставин повинна 

була і могла це усвідомлювати і вчинила умисне вбивство 

потерпілого, перевищивши при цьому межі захисту, 
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допустимого в умовах реального посягання, вона має нести 

відповідальність за ст. 118 КК України. 

Якщо вбивство було вчинено у стані необхідної 

оборони з перевищенням її меж і той, хто захищався, 

одночасно перебував у стані фізіологічного афекту, то його 

дії кваліфікуються за загальними правилами кваліфікації при 

конкуренції привілейованих норм, а саме за ст. 116 КК 

України, тобто за більш м’яким законом [5]. 

Розмежувальною ознакою складів кримінальних 

правопорушень за ст. 116 та ст. 118 КК України, є час. На 

відміну від умисного вбивства при перевищенні меж 

необхідної оборони або у разі перевищення меж, необхідних 

для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, дії винного при вбивстві в стані сильного 

душевного хвилювання, завжди вчиняються винним вже 

після того, коли насильство фактично відбулося, але винний 

перебуває в стані необхідної оборони [1]. 

Заподіяння при перевищенні меж необхідної оборони 

тяжких тілесних ушкоджень, від яких настала смерть, при 

відсутності умислу на спричинення смерті потерпілому, 

кваліфікується за ст. 124 КК України.  

Однак, на думку Горностай А.В., у разі спричинення 

тяжких тілесних ушкоджень при ексцесі оборони чи ексцесі 

затримання злочинця особою, що захищається, при наявності 

у неї прямого конкретизованого умислу на вбивство 

нападника, її дії повинні бути кваліфіковані не за ст. 124 КК 

України, а за ч. 2 чи ч. 3 ст. 15 та ст. 118 КК України. 

Непоодинокими випадками на практиці є кваліфікація, 

під час досудового розслідування, лише за настанням 

суспільно небезпечних наслідків у вигляді смерті потерпілій 

особі за ч. 2 ст. 121 КК України, не враховуючи 

факультативну ознаку об’єктивної сторони, - стан необхідної 
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оборони. 

Так, обвинувальним вироком Смілянського 

міськрайсуду Черкаської області встановлено, що ОСОБА_2 

обвинувачується в тому, що вона 31 жовтня 2018 року 

близько 21 год. 15 хв., перебуваючи на прибудинковій 

території будинків, під час бійки з ОСОБА_3, захищаючись 

від його ударів, які той наносив ногами в різні частини його 

тулубу, перевищив межі необхідної оборони та діставши з 

кишені куртки заздалегідь підготовлений ніж, яким 

хаотично розмахуючи з метою позбавлення життя, наніс 

один удар в область правого стегна, спричинивши ОСОБА_3 

тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення на 

переднє-внутрішній поверхні середньої третини правого 

стегна із ушкодженням всіх стінок його магістральної 

судини, а саме: глибокої стегнової артерії та поверхневого 

шару його стегнової кістки, з наявністю рани шкіри в даній 

області і просяканням кров`ю тканини стегна по ходу 

раньового каналу, які згідно висновку експерта відносяться 

до категорії тяжких, від яких ОСОБА_3 цього ж дня помер. 

Дії ОСОБА_2 органом досудового слідства були 

кваліфіковані як умисне тяжке тілесне ушкодження 

небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило 

смерть потерпілого за ч.2 ст. 121 КК України, а згодом його 

дії кваліфіковано за ст. 118 КК України за ознаками умисного 

вбивства при перевищенні меж необхідної оборони. 

Вирішуючи питання правильності кваліфікації дій 

ОСОБА_2 за ст. 118 КК України, суд бере до уваги ч. 3 ст. 27 

Конституції України - кожен має право захищати своє 

життя і здоров`я, життя і здоров`я інших людей від 

протиправних посягань, положення ст. 36 КК України, 

відповідні роз`яснення Пленуму Верховного Суду «Про судову 

практику у справах про необхідну оборону» від 26.04.2002 р., 
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згідно яких право на необхідну оборону виникає не за будь-

якого суспільно небезпечного посягання, а лише за такого, яке 

викликає у того, хто захищається, невідкладну необхідність 

в заподіянні шкоди тому, хто посягає, для негайного 

відвернення або припинення його суспільно небезпечного 

посягання. 

Така необхідність виникає там і тоді, де і коли 

зволікання з боку того хто обороняється, в заподіянні шкоди 

посягаючому, загрожує негайною і невідворотною шкодою 

для правоохоронюваних інтересів. При цьому, стан 

необхідної оборони виникає не лише в момент вчинення 

суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення 

реальної загрози заподіяння шкоди. 

При з`ясуванні такої загрози необхідно враховувати 

поведінку нападника, зокрема, спрямованість умислу, 

інтенсивність і характер його дій, що дають особі, яка 

захищається, підстави сприймати загрозу як реальну. 

Перевищенням меж необхідної оборони визнається 

умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка 

явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці 

захисту. 

В конкретній обстановці, що склалася, поведінка 

обвинуваченого ОСОБА_2 під час захисту від нападу на нього 

аж ніяк не свідчить, що його дії мали вигляд посягання на 

життя нападника ОСОБА_3. 

Визначальним у поведінці обвинуваченого було 

захистити своє життя та здоров`я, тобто особисті 

інтереси, він ніяк не бажав шкоди потерпілому, не мав 

наміру розправитися з ним, попереджав про наявність у 

нього ножа, демонстрував його нападнику і застосував його, 

отримавши щонайменше чотири удари по корпусу та 

кінцівках і лише захищаючись від п`ятого удару застосував 
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перочинний ніж, відбиваючи напад [6]. 

У разі не доведення кримінального правопорушення до 

кінця, з причин, що не залежали від волі винної особи, діяння 

не може кваліфікуватися за ст. 118 КК України. 

Однак, на думку Горностай А.В., замах при 

перевищенні меж необхідної оборони та заходів, необхідних 

для затримання злочинця, є цілком можливим. Тому, він має 

знайти відповідну кваліфікацію за ч. 2 чи ч. 3 ст. 15 та ст. 118 

або ст. 124 КК України. 

Вбивство, вчинене при обтяжуючих обставинах, а саме: 

двох і більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України); малолітньої 

дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала в 

стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України); з особливою 

жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України); яка раніше 

вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), - 

також необхідно кваліфікувати за ст. 118 КК України.  

Необхідно звернути увагу на умисне вбивство, коли 

особа знаходилась в стані уявної оборони. В такому випадку, 

необхідно кваліфікувати за ст. 118 КК України, коли 

обстановка події давала підстави вважати, що реального 

нападу не було, але винний перевищив межі тієї шкоди, яка 

була б необхідною при відповідному реальному посяганні. 

У разі, коли обстановка не давала підстав для сумлінної 

помилки про напад і винний міг розібратись в подіях, але не 

звернув на це увагу, то необхідна кваліфікація як умисного 

вбивства за ч. 1 або за ч. 2 ст. 115 КК України при непрямому 

умислі умисного вбивства. 

Позбавлення життя виключає підстави до кримінальної 

відповідальності, у разі, якщо обстановка події давала достатні 

підстави вважати, що відбувається реальне посягання і винний не 

міг усвідомлювати своєї помилки [7, с. 134-135].  

Умисне вбивство у разі перевищення заходів, необхідних 
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для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення. 

До необхідної оборони прирівнюються випадки 

заподіяння смерті людині під час правомірного її затримання 

у зв’язку із вчиненням нею кримінального правопорушення, 

під час або безпосередньо після його вчинення і доставлення 

органам влади, якщо при цьому не допущено явної 

невідповідності засобів затримання характеру і ступеню 

суспільної небезпечності вчиненого та обставинам 

затримання. 

Об'єктивною стороною вбивства при перевищенні 

заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, є умисне позбавлення життя 

особи, що вчинила кримінальне правопорушення, під час дій, 

спрямованих на її затримання і доставлення відповідним 

органам влади, коли спричинення смерті не відповідає 

небезпечності посягання або обстановці затримання особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення. 

Також, необхідно погодитись з думкою щодо визнання 

правомірними дії по затриманню злочинця, які мали місце 

безпосередньо після вчинення кримінального 

правопорушення. З цього випливає, що перевищення меж 

заподіяння шкоди злочинцю при затриманні, через деякий час 

після закінчення ним посягання, не може кваліфікуватися       

за раніше зазначеними привілейованими статтями                     

КК України [1]. 

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення 

характеризується умисною виною у виді непрямого умислу. 

Деякі джерела вказують, що можливий і прямий умисел, але 

це викликає заперечення, бо прямий умисел на вбивство при 

затриманні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення 

не може відповідати його меті, - затримання і доставлення 
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особи органу влади, а є самосудом, свавільним усвідомленим 

вбивством як покарання за кримінальне правопорушення. 

При цьому у свідомості винної особи повинно охоплюватися, 

що він знаходиться в стані необхідної оборони або в умовах, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення. 

Мотив винного повинен обумовлюватися захистом від 

протиправного посягання охоронюваних прав і законних 

інтересів. При перевищенні заходів для затримання особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення, він передбачає 

мету затримати таку особу і доставити її у відповідні органи. 

Так, обвинувальним вироком Смілянського 

міськрайсуду Черкаської області зазначено, що крім 

основного елементу суб`єктивної сторони, інкримінованого 

ОСОБА_2 злочину - непрямого умислу, стороною 

обвинувачення не зазначено таких її ознак, як мотив, мета і 

емоційний стан, які також характеризують внутрішню 

сторону злочину, а саме психічну діяльність особи, що 

відображає ставлення її свідомості і волі до суспільно 

небезпечного діяння, котре нею вчиняється і до його 

наслідків. 

Особливістю злочину, вчиненого з перевищенням меж 

необхідної оборони, є саме специфіка його мотиву. Саме 

така специфіка мотиву обвинуваченого, відповідно до 

правових позицій Верховного Суду України, викладених у 

постанові від 15 травня 2014 року у справі №5-12кс14 від        

1 жовтня 2015 року, визначає особливість злочину, вчиненого 

з перевищенням меж необхідної оборони [6]. 

Суб'єктом кримінального правопорушення є особа, яка 

досягла віку 16 років, особа яка знаходилась в стані 

необхідної оборони або правомірного затримання особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення. 
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Порівняльний аналіз положень вітчизняного закону про 

кримінальну відповідальність та кодифікованих актів 

зарубіжних країн, дасть змогу глибше зрозуміти кримінально-

правову природу ст. 118 КК України.  

Так, відповідно до ст. 36.3 Кримінального кодексу 

Азербайджанської Республіки (далі – КК АР) перевищенням 

меж необхідної оборони визнаються умисні дії, які явно не 

відповідають характеру і ступеню суспільної небезпеки 

посягання, а згідно зі ст. 37.2 перевищенням заходів, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, 

визнається явна невідповідність засобів і способів затримання 

ступеню суспільної небезпеки діяння та особи, що його 

вчинила, а також обставинам затримання, коли особі без 

необхідності завдається явно надмірна шкода. Таке 

перевищення тягне за собою кримінальну відповідальність 

лише у випадках умисного заподіяння шкоди. Так, відповідно 

до ст. 123 КК АР кримінально караним є умисне вбивство, 

вчинене при перевищенні меж необхідної оборони або при 

перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка 

вчинила злочин. Зокрема, ст. 123.1 встановлює 

відповідальність за умисне вбивство, вчинене при 

перевищенні меж необхідної оборони, яке карається 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням 

волі на строк до двох років. Відповідальність за умисне 

вбивство, вчинене при перевищенні заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила злочин встановлено у            

ст. 123.2, що, в свою чергу, карається виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох 

років, або позбавленням волі на строк до трьох років [8]. 

Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан (далі – 

КК РТ), у ч. 2 ст. 40, визначає, що захист від посягання, не 
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пов'язаного з насильством, небезпечним для життя особи, яка 

захищається або іншої особи, або з безпосередньою загрозою 

застосування такого насильства, є правомірним, якщо при 

цьому не було допущено перевищення меж необхідної 

оборони, тобто умисних дій, які явно не відповідають 

характеру та небезпеці посягання. Відповідно до ч. 1 ст. 107 

КК РТ вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної 

оборони, карається обмеженням волі на строк до двох років 

або позбавленням волі на той самий строк. Також, відповідно 

до ч. 2 ст. 41 КК РТ перевищенням заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила злочин, визнається явна 

невідповідність засобів і методів затримання, небезпеки 

діяння та особи, яка його вчинила, а також обставинам 

затримання, внаслідок чого особі умисно заподіюється 

шкода, яка не викликана необхідністю затримання. Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 107 КК РТ вбивство, вчинене при 

перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка 

вчинила злочин, карається обмеженням волі на строк до двох 

років або позбавленням волі на той самий строк [9]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 32 Кримінального кодексу 

Республіки Казахстан (далі – КК РК) перевищенням меж 

необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту 

характеру і ступеню суспільної небезпеки посягання, 

внаслідок чого тому, хто посягає завдається явно надмірна 

шкода, не викликана обстановкою. Таке перевищення тягне 

за собою кримінальну відповідальність лише у разі умисного 

заподіяння шкоди. Так, ст. 102 КК РК встановлює покарання 

у виді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення 

волі на той самий строк за вбивство, вчинене при 

перевищенні меж необхідної оборони. Закон про кримінальну 

відповідальність Республіки Казахстан визначає окремими 

статтями відповідальність за вбивство, вчинене при 
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перевищенні меж необхідної оборони та вбивство, вчинене 

при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, 

яка вчинила злочин. Відповідно до ч. 2 ст. 33 КК РК 

перевищенням заходів, необхідних для затримання особи, яка 

вчинила посягання, визнається їх явна невідповідність 

характеру та ступеню суспільної небезпеки вчиненого 

затримуваною особою правопорушення та обставинам 

затримання, коли особі без необхідності завдається явно 

надмірна шкода, не викликана обстановкою. Таке 

перевищення тягне за собою кримінальну відповідальність 

лише у випадках умисного заподіяння шкоди. Зокрема, 

санкція ст. 103 КК РК містить покарання у виді обмеження 

волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той 

самий строк за вбивство, вчинене при перевищенні заходів, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин [10].  

Кримінальний кодекс Киргизької Республіки (далі – КК 

КР), у ч. 3 ст. 46, визначає, що перевищенням меж необхідної 

оборони визнається невідповідність захисту характеру і 

ступеню суспільної небезпеки посягання, внаслідок чого 

особі, яка його вчиняє, завдається надмірна, не викликана 

обстановкою тяжка шкода. А положення ч. 2 ст. 49 КК КР 

наголошують на тому, що перевищенням заходів, необхідних 

для затримання особи, яка вчинила діяння, передбачене КК 

КР, визнається невідповідність засобів та методів затримання 

характеру та ступеню тяжкості вчиненого затриманою 

особою кримінально-протиправного посягання та обставин 

затримання цієї особи, внаслідок чого особі умисно 

завдається шкода, не викликана необхідністю затримання. 

Перевищення заходів, необхідних для затримання особи, 

тягне за собою відповідальність за злочин лише у випадках, 

передбачених статтями 124 та 132 КК КР. Заподіяння, при 

цьому, шкоди з необережності не тягне за собою 
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відповідальності. Так, відповідно до ст. 124 КК КР, 

встановлено відповідальність за вбивство, вчинене при 

перевищенні меж необхідної оборони, а також при 

перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка 

вчинила злочин. Санкція ст. 124 КК КР передбачає покарання 

у виді позбавлення волі на строк до п'яти років [11]. 

У ч. 2 ст. 37 Кримінального кодексу Республіки 

Узбекистан (далі – КК РУ), закріплено, що перевищенням 

меж необхідної оборони визнається явна невідповідність 

захисту характеру та небезпеки посягання. Також, ч. 2 ст. 39 

КК РУ регламентує, що перевищенням заходів затримання є 

явна невідповідність засобів і методів затримання небезпеки 

діяння та особи, яка його вчинила, а також обстановці 

затримання, внаслідок чого особі умисно завдається шкода, 

не викликана необхідністю затримання. Відповідальність за 

умисне заподіяння смерті при перевищенні меж необхідної 

оборони та умисне заподіяння смерті при перевищенні 

необхідних заходів затримання особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння, - визначено різними кримінально-

правовими нормами. Так, відповідно до ст. 100 КК РУ умисне 

заподіяння смерті, вчинене при перевищенні меж необхідної 

оборони, карається виправними роботами до трьох років або 

обмеженням волі від одного до трьох років або позбавленням 

волі до трьох років. Щодо відповідальності за умисне 

заподіяння смерті, вчинене при перевищенні необхідних 

заходів затримання особи, яка вчинила суспільно небезпечне 

діяння, то воно визначено ст. 101 КК РУ і карається 

виправними роботами до трьох років або обмеженням волі 

від одного до трьох років або позбавленням волі до трьох 

років [12].  

Висновки. З огляду на проведене дослідження, можемо 

зазначити, що для правильної кваліфікації за ст. 118 КК 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
394 

України «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення» необхідно детально розглянути визначені 

обставини. Зокрема, встановлення факту наявності стану 

необхідної оборони або затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, - є обов’язковим. За загальним 

принципом кримінального права, в першу чергу, необхідно 

розглянути можливість відсутності взагалі кримінальної 

відповідальності, у зв'язку з обставинами, які виключають 

кримінальну протиправність діяння. Якщо ж встановлений 

факт перевищення меж необхідної оборони чи заходів для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення 

є однозначним, необхідно чітко з’ясувати обставини, що 

передували моменту перевищення вказаних заходів. Шкода, 

при перевищенні меж необхідної оборони чи заходів для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

для кваліфікації за ст. 118 КК, повинна полягати у заподіянні 

смерті потерпілій особі. 

Проведений порівняльний аналіз, розглядуваних нами 

норм кримінальних законів зарубіжних країн, показав, що їх 

більшості притаманна будова статті 118 запропонована в КК 

України. А саме, диспозиція статті відсильна, в статті прямо 

вказано обставини перевищення меж необхідної оборони, а 

також заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення та наслідки у вигляді 

спричинення смерті. Для деяких норм характерним є 

акцентування уваги на умислі і виключенні кримінальної 

відповідальності в разі вчинення вбивства, при зазначених 

обставинах з необережності.  

Слід зазначити, що для кримінальних законів 

Республіки Узбекистан та Республіки Казахстан характерним 
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є розмежування двох норм, а саме : умисне вбивство, вчинене 

при перевищенні меж необхідної оборони та умисне 

вбивство, вчинене при перевищенні заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила злочин. Положення щодо 

досліджуваного діяння в законі про кримінальну 

відповідальність Киргизької Республіки регламентовано в 

одній кримінально-правовій нормі. В кримінальних кодексах 

Республіки Таджикистан та Азербайджанської Республіки, 

вказані вище норми, передбачені в межах однієї статті, однак 

в різних її частинах: перша – умисне вбивство, вчинене при 

перевищенні меж необхідної оборони та друга – умисне 

вбивство, вчинене при перевищенні заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила злочин. В свою чергу, таке 

трактування норм дає змогу більш зважено підходити до 

призначення судом покарання.  
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ODDÍL 6. LÉK 
 

 

§6.1 POST-TRAUMATIC STATE OF THE MYOCARDIUM 

DURING CHRONIC HEART FAILURE IN POLYTRAUMA 

PATIENTS (Lutska S.V., Kharkiv National Medical University) 

 

Introduction. Heart and vascular diseases continue to be 

the leading cause of death in all countries. Cardiac pathology 

seriously affects the course of other pathological processes, 

complicating diagnosis and disrupting reparation processes, 

which, in turn, reduces the effectiveness of treatment and can 

make it untimely. 

Traumatism is also the main aspect of the most important 

medical and social problems in the world. In economically 

developed countries, injuries rank third after cancer and cardiovascular 

among the causes of death, with most of the deaths occurring in 

employable individuals. According to WHO, 12 million people are 

dying from injury per year in the world.  In 70 % of cases, the leading 

cause of death is severe combined trauma [1]. A significant part of 

people among injured patients has a cardiac history. Thus, 

according to various sources, coronary heart disease, 

hypertension, arrhythmia, heart failure are found in 44-62% of 

victims in our country [2]. Industrial and domestic injuries, combined 

injuries occupy a significant part in the structure of road transport, 

among which polysystemic injury with the development of shock 

conditions, including patients with a provoked cardiovascular system, 

is characterized by a particularly severe course. 

Currently, great progress has been made in the diagnosis and 

treatment of conditions associated with traumatic illness, but the 

scientific literature does not sufficiently reflect studies of the 
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course of traumatic illness in combination with a cardiac history. 

That is why the optimization of intensive care in this category of 

patients is an urgent medical problem. 

Contribution of the main material. A characteristic 

feature of post-traumatic injuries is that their effect has not 

additive, but synergistic properties, that is, the effects of each 

injury do not add up, but strengthen each other. Any disorder of 

any nature, especially acute, are affected a single system of the 

body. This is due to the principles of the organization of the self-

regulation of organism, which cause damage to the not injured 

internal organs. The leading mechanisms for implementing this 

situation are most often hypercatecholonemy, activation of free-

radical oxidation, endotoxicosis, DIC syndrome and, most 

importantly, hypoxia. It is the latter mechanism that must be taken 

into account when drawing up an intensive care program for 

critical conditions associated with polytraumatic injuries [3]. 

Multiple traumatic injuries inevitably cause systemic 

inflammatory response syndrome (SIRS), one of the links of 

which is the so-called oxidative stress. The reason for its 

development is uncontrolled chain reactions with the formation of 

free radicals, that is, molecules that have unpaired electrons in 

external orbitals, so that free radicals are extremely active 

chemically and are able to damage cellular structures. Oxidative 

stress disrupts the control of inflammatory reactions, one of the 

reasons for which is the formation of active oxygen and nitrogen 

intermediates.  Free radicals trigger the synthesis of cytokines, and 

through them - inflammatory mediators and adhesion molecules 

that cause loss of function and death of cells, including T-cells of 

the immune system. Free radicals derived from oxygen 

(superoxide and hydroxyl) are considered as mediators of 

inflammation and markers of tissue destruction in inflammatory 

reactions. One of the most important pathogenetic links of 
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oxidative stress is damage to the mitochondria, followed by the 

development of energy deficiency [4]. Another cause of oxidative 

stress is the imbalance of prooxidants and antioxidants in favor of 

the first, which supports and enhances the formation of free 

radicals, which particularly affects tissues with high energy 

consumption, as well as cell matrix. Oxidative stress is also 

associated with the activation of apoptosis and/or cell necrosis 

mechanisms, which leads to the formation of a necrotic nucleus, 

and this is a sign of uncontrollability of damage. 

It is important that the SIRS, induced by polytrauma, leads 

to injury to intact organs and systems, including the myocardium. 

The pathogenesis of myocardial damage is associated with the 

effect of cytokines on its corresponding receptors [5].  

Chronic heart failure (CHF) is accompanied by 

cardiomyocyte apoptosis. Cardiomyocyte apoptosis is induced by 

hypoxia, myocardial overload, cardiotoxins and oxidative stress. It 

is the overload of the myocardium, followed by its hypertrophy, 

that lead to an increase in the myocardial need for energy without 

the ability to adequately satisfy it, that is, an energy deficit 

develops, as a result of which the myocardium contractile capacity 

(MCC) decreases. Energy deficiency also disrupts the work of the 

respiratory chain, as a result of which active forms of oxygen are 

formed [6]. 

Chronic increase of any origin blood pressure also enhances 

the programmable death of cardiomyocytes, including oxidative 

stress. Arterial hypertension inevitably causes energy deficiency 

in cardiomyocytes, which contributes to the release of 

proapoptotic factors. Understanding the mechanisms of 

development of cardiomyocytes apoptosis is necessary to find 

methods for treating heart failure. 

A commonly recognized marker of myocardial injury is 

elevated levels of troponin I. This indicator is highly correlated 
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with mortality, although this injuries with traumatic injuries has 

not yet been studied enough [7]. Another important biochemical 

marker that reflects the state of the myocardium is the cerebral 

natriuretic peptide BNP. The presence of endocrine function in the 

heart has been proven for a long time.  Initially, an atrial 

natriuretic peptide (ANP) was discovered, stimulating natriuresis 

during stretching the left atrium. Then a similar peptide was found 

in the brain (BNP), and then it turned out that it is produced in the 

heart, and its functions are much wider. Only ANP (in atriums) 

and BNP (in the ventricles) are produced from all the currently 

known natriuretic peptides (NUP) in the heart. NUP products 

increase with an increase in both diastolic stretching and systolic 

tension (growth of pre- and post-loading). Changes in pre- and 

post-loading affect the synthesis of NUP by means of endothelin 

1, NO and angiotensin II. NUP synthesis is three-stage: 

preprohormone - prohormone - hormone, prohormones inactive 

sections remain after the end of synthesis, called NT-proANP and 

NT-proBNP. Their concentration is closely correlated with the 

concentration of active hormones [8]. 

The effects of NUP are divided into renal and 

cardiovascular. NUP affect the glomerulus and collected ducts of 

the kidneys, as a result of which dilated afferent and constricted 

efferent glomerular arterioles, which reduces the reabsorption of 

sodium in the collected ducts, and the volume of primary urine 

increases. Another renal effects of NUP is inhibition of synthesis 

in the kidneys of aldosterone, renin and angiotensin II. All these 

effects lead to increased excretion of water and sodium, which, of 

course, reduces the circulating blood volume (CBV). 

In addition to inhibition of sympathoadrenal and 

reninangiotensin systems, NUP directly affects the vascular 

system, reducing the tone of the main arteries and veins and 
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increasing the microcirculation vessels permeability. This 

decreases blood pressure (BP) and venous return [9]. 

As shown by the above study of the literary sources, 

polytraumatic injury is accompanied by oxidative stress and 

energy deficiency, which affects the non-traumatic organs, 

including the myocardium. 

The most important function of the heart is to ensure the 

movement of blood through the vessels for delivering oxygen to the 

tissues. This function is determined by three components: the 

myocardium contractile ability (MCA), preloading and post-loading. 

The level of preload and post-loading is determined by the 

correspondence degree of blood vessels volume and circulating blood. 

The leading factor of all components is MCA, the implementation of 

which is an increase in the number of connections between actin and 

myosin during stretching cardiomyocyte [10]. 

Post-loading is a tension of the ventricle during systole, 

which creates pressure in the pulmonary artery or in the aorta. 

Thus, the myocardium, like any pump, creates a pressure 

difference at the "input" (vena cava) and at the "output" (aorta). 

Within a decrease in MCA, the pressure difference decreases, 

most often there is a pressure increase "at the entrance" (central 

venous pressure - CVP) and a pressure decrease "at the exit" 

(blood pressure - BP) [11]. 

The pumping function of the heart includes systolic and 

diastolic components. Both components are energy dependent, 

and if the energy dependence of the systolic component can be 

explained clearly physically, then the needs for energy 

expenditure to relax the myocardium is associated with the need 

to remove calcium from the cytoplasm to the endoplasmic 

reticulum of cardiomyocyte [12]. Thus, the myocardium during all 

phases of its activity must constantly consume energy, even in the 

isometric voltage phase, when no useful work is carried out. 
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Volumetric blood flow rate, which is cardiac output (CO) 

reflects the speed of oxygen transport, that is, energy to tissues, 

which is why CO is considered the main indicator of circulatory 

function. At the same time, MCA provides sufficient oxygen 

transport during at least 0.28 Ht and hemoglobin concentrations is 

not less than 90 g/l [13]. However, the same CO can be provided 

during different levels of blood pressure and general peripheral 

vascular resistance (GPVR), and a pressure increase during a 

constant CO means a directly proportional increase in myocardial 

energy consumption. Thus, the myocardium, providing the tissue 

with energy, needs it itself, so it is necessary to assess the ratio of 

energy consumption of the myocardium with the energy supply of 

tissues. In this regard, such an indicator as blood flow power 

(BFP) has importance, which shows the rate of expenditure of 

useful energy that the myocardium can provide for maintain blood 

flow. The efficiency of the energy tissues supply by the 

circulatory system can be assessed by such indicators as the power 

tissues consumed (PTC) and oxygen reserve (OR), while the OR 

reflects the energy supply adequacy of tissues for their needs. The 

integral energy indicator of blood circulation is the circulatory 

reserve (CR), which is the product of blood flow power (BFP) and 

OR. A CR decrease always means the presence of circulatory 

failure of one or another genesis, and its increase means adequate 

satisfaction of the increased tissues needs in energy. During 

chronic heart failure, grade 1-2A HF and ejection fraction (EF) 

below 40% of the CR may decrease to 152±66 mWt/2 [14]. 

During a CO decrease of any genesis, a vasoconstrictor 

reaction occurs. The mechanism of implementation of this 

reaction is associated with the activation of the sympathoadrenal 

system (SAS) as a reaction to stress caused by circulatory 

hypoxia. The physiological meaning of this reaction is to restore 

the correspondence between the volume of blood vessels and the 
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volume of blood that locates in them. This reaction is absent only 

during vascular insufficiency, in which it is the first 

vasoconstrictor reaction that is blocked, and then the conditions 

for blood circulation deteriorate sharply. However, 

vasoconstriction nevertheless increases GPVR by optimizing 

blood flow conditions, the myocardium forces to create higher 

pressure for overcoming them, so to increase systolic tension, 

which, of course, increases the myocardium energy consumption. 

If the myocardium is able to convert the chemical energy of 

nutrient substrates into mechanical energy at a sufficient speed, 

which requires adequate blood circulation in the myocardium, 

severe heart failure does not develop, but if the cause of 

circulatory failure is heart failure, then there is an imbalance 

between the increased need for myocardium in energy and the 

ability to provide this need. A vicious cycle develops: heart failure 

triggers vasoconstriction, which imposes increased energy 

requirements on the myocardium, that is unable to be completely 

satisfied. The degree of such imbalance causes one or another 

degree of heart failure [15]. Thus, one of the possible directions of 

intensive care of this condition is the restoration of chemical 

energy faster transfer possibility into mechanical energy in the 

myocardium by overcoming oxidative stress. 

According to literature data, inflammatory response and 

oxidative stress reduce the antioxidant capacity of cells, including 

cardiomyocytes. It is natural to hope that the use of antioxidant 

drugs will significantly increase the effectiveness of the disease 

treatment in which there is a pronounced and poorly managed 

inflammatory reaction [16]. At present, an important class of 

drugs has been created that can optimize the metabolism of 

cardiomyocytes and even restore hibernated myocardium, 

reducing the level of oxidative stress. One of this class groups 

include metabolitotropic medicines, including antioxidant drugs. 
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These drugs prevent the development of irreversible processes in 

the myocardium. Antioxidants are powerful absorbers of free 

radicals. 

One of these drugs is ethylmethylhydroxypyridine succinate 

(EMGPS), the effects of which have been studied by many 

researchers. Their work convincingly shows that the use of 

EMGPS reliably increases MC during chronic heart failure. It is 

proved that EMGPS facilitates the experience of hypoxia by the 

cell. The effects of EMGPS are not organospecyphic, it has a 

beneficial effect on both neurocytes and cardiomyocytes, kidney, 

liver, intestines and lung cells. Antioxidants, including EMGPS, 

inhibit apoptosis in cardiomyocytes [17]. 

Conclusions. The analysis of available literary data made it 

possible to identify the following. The disease of the circulatory 

system, mainly the myocardium, does not lose the first place 

among the causes of death of the world's population. Similarly, 

the third place among the causes of death is preserved by 

traumatic injuries. According to the long-known laws of 

mathematical statistics, it follows a high probability of obtaining 

polytraumatic damage by persons with chronic heart failure, and 

even if the myocardium is not directly injured, it is damaged 

secondarily, resulting in an unfavorable combination of acute 

hypovolemia, CHF and secondary myocardium injury. 

So far as both hypovolemia and CHF are variants of 

circulatory insufficiency, they aggravate each other, and the result 

is the development of a general energy deficit, including in the 

myocardium. An inevitable consequence of this is a decrease in 

MC, which only during the absence of vascular insufficiency 

causes inevitable consequence - a vasoconstrictor reaction, which 

imposes on the myocardium increased requirements for the energy 

consumption rate, which it is unable to fully fulfill. The result, 

therefore, depends on the ratio of the myocardium energy reserves 
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and the severity degree of the compensatory vasoconstrictor 

reaction. 

This is the situation that occurs within acute hypovolemia 

due to polytrauma during CHF. Naturally, in this case, based on 

the main links of pathogenesis described above, try to influence 

on the rate of substrates chemical energy transfer into the 

mechanical energy of myocardial contractions. One of the 

possible ways to increase this rate is to use metabolotropic 

antioxidant drugs, one of which is EMGPS. 

During the intensive care of circulatory insufficiency, 

especially with the combination of CHF and acute hypovolemia, 

the control of the circulatory system and its energy plays an 

important role. 

In accordance with the goal, we have chosen the following 

methods: those confirming the absence of acute traumatic or any 

other myocardial injury - determining the TnI concentration, 

confirming the CHF presence - determining the NT-proBNP 

concentration, controlling the energy efficiency of blood 

circulation - energy indicators determination. Blood circulation 

regulation, like any other function, is extremely multi-lane, so the 

study of individual indicators is often unproductive, and energy 

indicators are integral and easy to determine. 
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ODDÍL 7. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 
 

 

§7.1 РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КЛАСТЕРНОЇ 

ПОЛІТИКИ В ЧЕХІЇ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ   (Трушкіна Н.В., Інститут економіки 

промисловості НАН України) 

 

Вступ. На даний час дієвим інструментом 

трансформації національних економік європейських країн 

визнано механізм кластеризації, який передбачає розроблення 

концепції кластерних утворень і системи заходів щодо 

фінансового стимулювання кластерних ініціатив. Концепція 

кластеризації економік є принципово новим підходом до 

територіальної організації екосистем, що фокусує увагу на 

зв'язках між компаніями, наявності кластерів взаємопов'язаних 

сфер економічної діяльності. У більшості країн Європи 

ефективно впроваджується кластерний підхід задля досягнення 

сталого розвитку економічних систем різного рівня у контексті 

реалізації стратегій смарт-спеціалізації [1-10]. Це відповідає 

основним положенням  «Маніфесту кластерізації ЄС» та 

«Європейського кластерного меморандуму».  

За експертною оцінкою, кластеризацією охоплено близько 

50% економік провідних країн світу: Великобританія –               

168 кластерів, Німеччина – 32, Данія – 34, Італія – 206, Франція – 

96, Нідерланди – 20, Фінляндія – 9. У ЄС налічується більше 2 

тис. кластерів, в яких зайнято 38% робочої сили. Згідно з 

розрахунками фахівців, мережа вже створених кластерів 

забезпечує понад 50% валового національного продукту і 

підвищення рівня конкурентоспроможності економіки. 
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За результатами дослідження, проведеного The European 

Observatory for Clusters and Industrial Change (EOCIC) [11], 

встановлено, що ключовою метою розвитку кластерних 

ініціатив є мережева взаємодія шляхом створення кластерних 

утворень, зміцнення структур співпраці між різними групами 

стейкхолдерів, підвищення рівня конкурентоспроможності 

малого й середнього бізнесу, інтернаціоналізація тощо. 

Більшість кластерних програм орієнтовано на кластерні 

структури у галузях та/або технологіях, що розвиваються. 

Водночас кластерам у «зрілих» галузях або у секторах, що 

реструктуруються, також приділяється значна увага. 

Європейські країни орієнтуються на обидва типи кластерів у 

своїх програмах, що призводить до висновку, що ці країни 

дотримуються змішаної стратегії щодо нових видів 

діяльності, з одного боку, та існуючих видів діяльності, з 

іншого боку. 

Більшість кластерних програм реалізуються з 

використанням різних джерел фінансування. Державний 

сектор має велике значення. Але значну роль відіграють 

також і приватні інвестиції. Кластерні організації також часто 

застосовують різні джерела задля фінансування своєї 

діяльності. Хоча державне фінансування займає перше місце, 

за рахунок членських внесків фінансується суттєва частка 

діяльності кластерних організацій. Коли йдеться про 

впровадження кластерної політики, національні міністерства 

відіграють вирішальну роль, частково у співпраці з іншими 

підрозділами або установами. При цьому варто зазначити, що 

країни Європи дотримуються індивідуальних підходів до 

реалізації своїх кластерних програм. Ступінь консультацій 

між урядами та кластерними організаціями підтверджує 

високий рівень взаємодії між стратегічним і оперативним 

рівнями підтримки кластерів. 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
          Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
411 

Отже, європейська практика свідчить про активізацію в 

останні десятиріччя процесів формування й функціонування 

кластерних об'єднань [12-21]. Кластерні структури стають 

найбільш ефективним механізмом реалізації державної й 

регіональної політик, що стимулює збалансований сталий 

розвиток територій на основі використання місцевих умов, 

ресурсів і конкурентних переваг. 

З огляду на це, мета даної роботи полягає у 

дослідженні особливостей і тенденцій кластерного розвитку 

Чехії та визначенні пріоритетних напрямів реалізації 

державної кластерної політики. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз свідчить, що 

Чехія посідає передові позиції серед європейських країн з 
утворення кластерів (мереж стійких бізнес-зв’язків і моделей 
партнерства), посилюючи кластерну складову сталого 
розвитку національної економіки. Для цієї країни 
характерним є високий рівень розвиненості мережевої 
кооперації у кластерних структурах. За даними Всесвітнього 
економічного форуму, активна кластерна ініціатива в Чехії 
дозволила значно підвищити свій рейтинг 
конкурентоспроможності та інвестиційну привабливість. 

Для Чехії притаманна переважно індійсько-китайська 
модель з провідною роллю держави у формуванні кластерів. 
Характер кластерної політики – «зверху вниз» 
(цілеспрямована політика держави). Допомога з боку держави 
веде до поступового вбудовування кластерів у галузеві 
державні програми, а також до стратегії інноваційного 
розвитку державних компаній. Для кластерів, які 
співпрацюють з великими компаніями, важливим є спільне 
використання інфраструктури, формування виробничих 
ланцюжків, а також інтеграція з постачальниками.  

У роботі [22] дослідники стверджують, що переважає 

думка про те, що держава не має визначати пріоритети 
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розвитку, субсидувати проєкти, проводити відбір 

потенційних учасників, при цьому виходячи з власних, часто 

бюрократичних інтересів. Прямими обов'язками держави є: 

ініціатива та співфінансування кластерних проектів; 

підтримка існуючих кластерів за напрямами їх розвитку (а не 

тільки тих, які є передовими та інтенсивно розвиваються). 

Політика держави у сфері розвитку та підтримки кластерів 

містить низку базових заходів, які найчастіше 

використовуються [23]. До них відносяться: фінансова 

підтримка реалізованих кластерних проєктів; зменшення 

податкового навантаження на витрати на дослідження та 

розробки, а також на діяльність, яка безпосередньо не 

пов'язана з дослідженнями та розробками; трансферт 

інформації та технологій виробництва; формування 

сприятливих умов розвитку технопарків та інкубаторів 

бізнесу; заходи з формування позитивного іміджу регіону, у 

якому розвивається кластер; розвиток транспортної 

інфраструктури та комунікацій; зменшення ступеня 

державного адміністрування; підтримка різноманітних 

громадських заходів; розвиток та підвищення ефективності 

функціонування соціальної інфраструктури. 

Державна підтримка кластерних ініціатив у Чехії 

забезпечується Міністерством промисловості та торгівлі, яке 

залучає фінансування для кластерних ініціатив зі 

Структурних фондів ЄС, а також Агентством з 

інвестицій та розвитку бізнесу CzechІnvest (табл. 1).  

Фундаментальні розробки та практична реалізація 

кластерної політики у Чехії розпочалися у 2004 році. У цей 

період за підтримки Єврокомісії під егідою Міністерства 

промисловості та торгівлі Чехії діє програма «Кластери». Її 

цілі – створення та розвиток кластерів, закріплення таких 

горизонтальних і вертикальних форм кооперації, як 
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наприклад, постачальник – споживач; науково-дослідний 

інститут – виробник; оптова торгівля – роздрібна. У 

результаті реалізації національної програми у Чехії було 

створено більше 20 успішних кластерів, які отримали субсидії 

зі Структурних фондів у розмірі 75% витрат у перший рік 

заснування, 65% – у другий рік, 55% – у третій рік. 

Як правило, підприємства певної галузі спільно з 

університетами у тому чи іншому регіоні утворюють кластер 

– юридичну особу, яка координує спільні розробки, 

виробництво та збут та отримує дотації. Кластер має 

обслуговувати не менше ніж 15 самостійних організацій, з 

них 75% мають займатися виробництвом, торгівлею або 

наданням послуг. Більшість учасників кластеру (не менше 

60%) мають бути малими або середніми підприємствами [24]. 

У 2005 р. розроблено Національну кластерну стратегію на 

2005–2008 роки, а пізніше сертифіковану методологію для 

регіональної та національної кластерної політики. Реалізація 

даної стратегії дозволила поширити інформацію про переваги 

кластерної організації виробництва, проводити тренінги для 

координаторів кластерів, складати карти існуючих і потенційних 

кластерів, розробляти принципи і заходи з підтримки кластерних 

ініціатив та оцінювання діяльності кластерів. 

 

Таблиця 1 

Головні риси кластерної політики Чеської Республіки 

Структура політики Зміст 

Початок 

реалізації 
2001 

Орган, який 

відповідальний  

за реалізацію 

політики 

1) Міністерство промисловості і 

торгівлі (Ministry of Industry and Trade). 

2) Державне агентство CzechInvest 

(CzechInvest State Agency) 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
414 

Основні закони, 

положення 

1) Національна кластерна 

програма Чехії (Czech 

National Cluster Program). 

2) National Cluster Strategy 2005-

2008. 

3) Operational Programme Industry 

and Enterprise – CLUSTERS (2004-2006). 

4) Operational Programme 

Enterprise and Innovation (2007-2013) – 

COOPERATION. 

5) Operational Programme 

Enterprise and Innovations for 

Competitiveness (2014-2020). 

6) Кластерна програма OPPIK 

COOPERATION 2014-2020 

Приклади 

кластерних ініціатив 

- Пакувальний кластер у Яромері 

Omnipack; 

- Моравсько-Сілезький 

деревообробний кластер; 

- PLASTR – кластер пластмас 

Організації, що 

сприяють кластерам, 

інтеграційні 

майданчики, бази 

даних 

1) Корпорація розвитку 

CzechInvest. 

2) Національна кластерна 

асоціація (NCA) National Cluster 

Association CZ 

Характер 

кластерної політики 

«Зверху вниз» (цілеспрямована 

державна політика) 

Фінансування 

1) Гранти у рамках оперативної 
програми «Підприємництво та 
інновації для підвищення 
конкурентоспроможності» (2014-
2020). 
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Керівний орган: Міністерство 

промисловості та торгівлі.  

Основний посередник 

фінансової підтримки: CzechInvest. 

2) Фінансування із структурних 

фондів Європейського Союзу 

Обсяг 

фінансування 

Мінімальний розмір субсидії 

одного проєкта:  CZK 500 thousand. 

Максимальний розмір субсидії 

одного проєкта: 

• CZK 15 million for excellent 

clusters; 

• CZK 12 million for developed clusters; 

• CZK 8 million for developing clusters 

Ключова сфера 

кластеризації 

економіки 

Переробка промисловість 

 Джерело: складено на основі [25]. 
 

Особливістю кластерної політики Чеської Республіки є 

розвиток найперспективніших з вже існуючих кластерів, 

створення кластерів світового класу, міжкластерних 

об’єднань та їх інтернаціоналізація (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Заходи підтримки розвитку кластерних програм у Чехії 

Заходи Відповіді 

Посилення взаємодії з кластерами в Європі + 

Зміцнення партнерства й співпраці з 

кластерами за межами Європи 
+ 

Доступ до ринків, включаючи міжнародні 

ринки 
+ 
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Надання інформації про кластери в Європі + 

Інформація про модернізацію та 

розширення галузей і фірм 
+ 

Інформація про стимулювання нових 

промислових видів діяльності 
+ 

Інформація щодо поліпшення рамкових 

умов для розвитку кластеру 
+ 

Фінансування R&D/інноваційних фондів + 

Надання інформації про кластери за межами 

Європи 
0 

Інформація про підтримку стартапів у 

кластері 
0 

Інформація про забезпечення інноваційної 

інфраструктури (наприклад, бізнес-інкубатори, 

технологічні парки, ІКТ) 

0 

Навчання кластерному менеджменту 0 

Інформація щодо просування секторів 

послуг, пов'язаних із бізнесом 
- 

Розвиток навичок і людських ресурсів 

(наприклад, вища освіта, професійне навчання) 
- 

Інформація про сприяння цифровізації  - 

Інформація щодо просування інновацій 

бізнес-моделей 
- 

Примітки: виявлено у результаті онлайн-опитування 

про національні кластерні програми: + висока/дуже висока 

важливість; 0: середня важливість; - низька важливість. 

Джерело: складено на основі [11].  

 

До ключових завдань підтримки розвитку кластерних 

утворень у Чехії віднесено: підтримку інтернаціоналізації; 

підтримку передового досвіду членів кластера; сприяння 
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науково-дослідним розробкам і впровадженню новітніх 

технологій; зміцнення інноваційних екосистем та 

інноваційного потенціалу регіонів; активізацію розвитку 

малого й середнього підприємництва; зміцнення структур 

співробітництва між компаніями або між галузями та наукою. 

Серед пріоритетних видів економічної діяльності для 

створення кластерів у Чехії можна вказати такі, як ІТ-сектор і 

кібербезпека, смарт-спеціалізації, аграрний сектор, хімічна 

промисловість, енергетика та еко-енергоефективність, 

машинобудування, транспорт і логістика, біотехнології та 

медицина, туристична сфера і рекреація, деревообробка і 

креативна індустрія [26]. Серед прикладів кластерних 

ініціатив є такі: пакувальний кластер у Яромері Omnipack, 

Моравсько-Сілезький деревообробний кластер, PLASTR – 

Кластер пластмас. 

Таким чином, у Чехії кластеризація економіки 

підтримується спеціальними програмами, впровадження яких 

сприяло створенню 74 кластерів, 25 з яких об’єднані в 

Національну Асоціацію кластерів (неприбуткова організація, 

що об’єднує 12 діючих кластерів, 2 університети, 2 науково-

дослідних агентства та приватну консалтингову компанію). 

Однак через значне скорочення підтримки державою 

кластерних ініціатив у 2007-2008 рр. відбувся перехід 

ініціативи у реалізації кластерної політики від держави (top-

down approach) до створеної Національної Асоціації 

кластерів.  

Слід зазначити, що кластерна політика у Чехії перейшла 

до нової фази, що характеризується переходом ініціативи 

безпосередньо до кластерних об’єднань (bottom-up approach), 

які представляють інтереси чеських кластерів на рівні 

держави та ЄС, сприяють транснаціоналізації кластерних 

ініціатив та залученню зовнішнього фінансування. При цьому 
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зміна підходів до розроблення  кластерної політики, яка 

відбулася у Чехії у 2008 р., не знижує важливої ролі й 

значення держави. У 2010 р. зі Структурних фондів 

ЄС на заснування та розвиток кластерів у Чеській Республіці 

було виділено 40 млн євро. 

Однак слід відмітити, що у регіоні Severozápad Czech 

Republic не розроблено жодної регіональної кластерної 

політики чи стратегії. Немає стратегії чи політики підтримки 

кластерів у минулому і немає планів щодо розробки стратегії 

чи політики в найближчому майбутньому. 
У 2014-2020 рр. у Чехії розроблено програму «Кластери 

співпраці» («Cooperation Clusters») (табл. 3) задля підтримки 
розвитку інноваційних мереж – кластерів як інструменту 
підвищення інтенсивності спільної науково-дослідної та 
інноваційної діяльності між суб’єктами господарювання та 
науковою спільнотою. Посилення взаємозв’язків на 
регіональному, надрегіональному і міжнародному рівнях 
сприятиме розвитку національної  економіки, заснованої на 
знаннях, інноваціях, концепції смарт-спеціалізації. 

 

Таблиця 3  

Цілі та спрямованість національної кластерної програми  

«Cooperation Clusters» 

Складові програми Зміст 

Основні цілі 

(сильна/дуже сильна 

зосередженість) 

Підвищення 

конкурентоспроможності малого й 

середнього бізнесу 

Посилення структур співпраці 

між компаніями або промисловістю 

та науковою сферою  

Сприяння інноваційному 

потенціалу 
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Сприяння НДДКР, розробка та 

впровадження технологій 

Зміцнення інноваційних 

екосистем у конкретних регіонах 

Підтримка діяльності з 

інтернаціоналізації 

Підвищення видимості кластерів 

Підтримка досконалості членів 

кластеру 

Річний бюджет 10 млн євро 

Конкретна 

галузева/технологічна 

спрямованість 

Сфери смарт-спеціалізації – 

переважно обробна промисловість, 

ефективне використання ресурсів та 

інформаційні технології 

Тип кластера 

Кластери у нових технологіях 

Кластери в індустріях, що 

розвиваються 

Кластери у «зрілих» сферах 

Кластери світового класу, 

європейські кремнієві долини 

Джерело: складено на підставі [11]. 

 

У рамках стратегічного документу «Cooperation 

Clusters» Міністерство промисловості і торгівлі Чехії 

розробило оперативну програму «Підприємництво та 

інновації для конкурентоспроможності 2014-2020», для 

успішної реалізації якої необхідно виконати такі етапи: 

підготовка колективних дослідницьких проєктів; 

створення/розвиток та оснащення кластерного центру з 

відкритим доступом для цілей промислових досліджень, 

розробок та інновацій; 
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налагодження співпраці в Європейському 

дослідницькому просторі, залучення до транскордонних 

мереж кластерів (з визначенням майбутніх викликів і 

ключових технологій), скоординований підхід до третіх 

ринків; 

розвиток кластерної організації, тобто діяльність з 

розширення кластеру та підвищення якості управління ним, 

поліпшення співпраці, обміну знаннями, маркетингу, 

нетворкінгу тощо. 

Висновки. Проведений аналіз чеської практики з 

формування та реалізації кластерних стратегій дозволяє 

зробити такі висновки. 

По-перше, Чехія орієнтується на «зрілі» галузі, тобто на 

сфери, які перебувають на стадії зрілої фази свого життєвого 

циклу або які вже пройшли через фази розвитку та зростання. 

Очевидно, що країна дотримується змішаної стратегії, 

включаючи підтримку нових технологій або індустрій, а 

також «зрілих» секторів. Це підкреслює високу 

зосередженість на новій діяльності через нові сфери, що 

з’являються, і у той же час на індустріях, у яких наявний 

високий рівень досвіду та які є предметом реструктуризації. 

Це, у свою чергу, відкриває шлях для появи нових видів 

економічної діяльності у майбутньому. 

По-друге, на відміну від Польщі, яка не має стратегії 

кластеризації на державному рівні, уряд Чехії приділяє 

значну увагу питанням стратегування, а саме розробленню й 

реалізації програмних документів, які регулюють кластерний 

розвиток.  

По-третє, з метою ефективної реалізації кластерної 

політики у Чехії варто впроваджувати комплекс таких 

заходів: взаємодія кластерів із місцевою владою; участь 

представників кластерів у створенні стратегічних документів; 
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підтримка розвитку кластерів у пріоритетних сферах 

економічної діяльності; підтримка інститутів, які регулюють 

кластерну політику; формування належних інституційних 

умов для розвитку кластерних структур; вивчення потенціалу 

регіональних кластерів для їх перетворення на ключові 

національні кластери тощо. 

По-четверте, оскільки транспорт і логістика є 

пріоритетними сферами економічної діяльності, то доцільно 

впроваджувати та розвивати кластерний підхід до управління 

транспортними потоками та формування національної 

транспортно-логістичної системи. При цьому стратегічним 

вектором трансформації транспортно-логістичної системи 

Чехії як країни Вишеградської четвірки є об'єднання 

елементів транспортної та логістичної інфраструктури у 

транспортно-логістичний кластер у контексті реалізації 

стратегій смарт-спеціалізації та цифровізації організаційних й 

управлінських процесів До складу кластера можуть входити 

підприємства у сфері транспорту й логістики, об’єкти 

інноваційної інфраструктури (технопарки, бізнес-інкубатори 

тощо), органи державної, регіональної та місцевої влади, 

громадські організації, наукові установи та центри, заклади 

вищої освіти. Це стане напрямом подальших наукових 

досліджень. 
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ODDÍL 8. INTEGRAČNÍ PROCESY A 

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE V 

OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

§8.1 THE DEVELOPMENT OF THIRD AGE UNIVERSITY 

MODELS  (WORLD EXPERIENCE AND PROSPECTS OF 

UKRAINE) (Havran M.I., Lviv Polytechnic National University; 

Shayner A.I., Lviv Polytechnic National University) 

 

Introduction. Today, the world community faces a 

challenge to ensure an adequate level of older adults’ lives and 

create favourable conditions for optimization of their vital activity 

and self-realization, as the number of citizens who are 65 and older has 

been growing steadily and the elderly population is becoming more 

enthusiastic to preserve their vitality, develop own potential to the full, 

to feel that they are able to make significant contributions and that they 

still belong to the society in spite of the age.  It is a well-known fact 

that older age comes with its own set of benefits and drawbacks. On 

the one hand, it gives retirees more time to fulfil their lifelong dreams, 

to explore educational and social opportunities; on the other hand, it 

could also mean social exclusion, unproductivity, loneliness which are 

associated with depression and higher risks of cardiovascular diseases. 

Creation of specialised educational hubs for this category of citizens is 

recognized as an effective way to tackle these problems.  

Knowledge society is aware of stepping up efforts to 

improve access to qualitative lifelong learning which is aimed at 

guaranteeing social justice, indicating equal access to educational 

provision of children, youngsters and adult population and 

implementing active-ageing strategies that enable longer working 
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lives. Moreover, the policy of lifelong learning has already been 

supported by the European Union, OECD, UNESCO, and national 

governments. Consequently, Ukraine is eager to adopt the 

European experience in providing the Lifelong Learning 

Manifesto being published in 2000 which aims at introducing and 

establishing active European citizenship and making people gain 

professional skills necessary for taking active roles in modern 

society. 

The purpose of the research paper is to study and analyze 

different models of Third Age Universities in the world and 

determine the place of Ukraine in shaping lifelong learning system 

and education for the elderly.    

Findings. Centres for active learning of older people are 

known to be the universities of the third age or third age 

universities, as well as senior education establishments or 

retirement learning institutions, but currently there is an increasing 

tendency to abbreviate them U3A. Throughout the paper we will 

use the abbreviation U3A to refer to Third Age Universities. 

U3As are characterized by diverse programmes in different 

domains for deepening general knowledge, promoting 

gerontological knowledge, health interests and physical activity, 

fostering volunteering. One of the main ideas of establishing 

education institutions for the elderly is to give them an 

opportunity to participate in various lifelong learning activities, 

preventing their social exclusion. As Günder states participation in 

U3A allows people to age in a more active and healthier way, as 

transition into late adulthood requires individuals’ understanding 

of health conditions, diseases and disabilities and their ability to 

manage their own health [1]. 

The idea of developing U3A in the world is not new. In 

1972 the first forerunner of U3A was a summer school for retired 

people in Toulouse in France, where du Troisième Age was 
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established. This innovative education institution for retirees was 

in charge of formulating such important goals as: raising older 

people’s quality of life; introducing permanent educational 

programme; co-ordinating gerontological research programmes; 

implementing permanent and initial education programmes in 

gerontology [2]. In general terms, the first curriculum was focused 

on a wide range of gerontological subjects, although the further 

curriculum content was mainly devoted to the humanities and arts. 

Such type of education was offered with a minimum tuition fee to 

the older people of retirement age, who were required no 

qualifications or exams. By 1975 the idea of lifelong learning 

activities for the elderly under the French model had spread to 

other French universities as well as numerous European countries.  

As far as the French model is concerned, it embraced the 

following features: 1) people who are aged over 62 years; 2) no 

requirement for education competence; 3) supporting lifelong 

learning philosophy; 4) providing general, health, arts and crafts 

classes; 5) organizing social events; 6) officially recognized;         

7) minimum tuition fee; 8) U3As work within universities and 

with their cooperation; 9) learning is based on teacher-student 

approach; 10) financial supporting from the government. 

Having analysed current scientific publications, we found 

out that there are several models of education institutions for the 

third age people. In accordance with different research papers, 

scientists mainly distinguish four different models under which 

U3A are founded, namely French (Francophone), English 

(Anglophone), Hybrid (mixture of French and English models), 

Online U3A or Virtual U3A. Additionally, Araştırma Makalesi [3] 

defines the Refreshment University as a new model of U3A. 

U3As, being members of the International Association of Third 

Age Universities, emerge around the world according to these 

models.  



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
          Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
429 

The dissemination of U3As around the world according to 

the models and number U3A that can be accessed on the websites 

are presented in Table (see Table).  

 

Table 

Distribution of U3A around the world according to the models 

U3A in the 

country 

Models 

(number of U3A that can be accessed on 

the websites) 

 

 French British Hybrid Online/Vi
rtual U3A 

Refreshment 
University 

Australia  3  1  

Belarus 1     

Belgium 2     

China   3   

Cyprus  1    

Dominican 

Republic 

1     

England  10  1  

Finland   1   

France 5     

Iceland 1     

Ireland 2     

Italy   4   

New Zeland  2    

North 

America 

(Canada) 

  4 1  
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Poland 1 

Romania 1 

Russia 3 1 

Singapore 1 

Slovakia 4 

South 

America 

(Brazil) 

5 1 

SouthAfrica 2 

Spain 3 

Sweden 1 

Switzerland 2 

Taiwan 2 

Turkey 1 

Source: analysis based on [3] 

The most remarkable result to emerge from the data is that 

most countries in the world establish their U3A according to the 

French model. It is important to note that the Hybrid model is 

widely applied in Brazil and Canada, where they are known as 

South American and North American models respectively. There 

are also several countries where different models are applied. For 

instance, British and Australian U3As are founded on the basis of 

the British model but Online U3As are becoming available too. 

The British model of U3A, which is gaining a great 

popularity, was officially introduced in 1984 in Britain, but the 

first Third Age University had been established in Cambridge 

three years before. This paper attempts to show that the number of 

U3As in the UK was quickly growing without any centralized 

coordination and support from the government or funding 

agencies in different cities and towns. British adult education was 
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provided at a moderate fee, adopting the idea of self-help 

universities with no distinction between students and teachers. 

Such approach aims to reduce dependence on outside financial 

resources. According to the latest data presented by U3A National 

Office [4] in the UK, there are over 1,000 U3As with more than 

400,000 members.  

Thus, this research extends our knowledge of the main features 

of the British model and includes the following ones: 1) no limits in 

retiree’s age; 2) no entry qualification requirements; 3) supporting 

lifelong learning philosophy; 4) providing general and health classes; 

5) organizing social events and sport activities; 6) no qualification is 

awarded; 7) a moderate tuition fee; 8) U3As work as self-governing 

education institutions; 9) learning based on self-learning approach;    

10) no financial supporting from the government. 
By 1994 the idea of providing different intellectually 

demanding courses, social and sport activities for the elderly had 
been implemented according to the British model in more than 
108 independent campuses operating in Australia, but there were 
also few U3As associated with universities or colleges which were 
fully self-governing along with facilitative nature of university 
input. For instance, the Brisbane U3A was founded in 1986 with 
valuable support of the Brisbane College of Advanced Education, 
since that time it has been developing steadily and today it 
includes few thousand of elderly members. 

Although many third age education institutions around the 

world still follow either the French or British models, at present 

there are many Hybrid U3As which include both Francophone and 

Anglophone elements. For example, U3As in Finland use the 

arsenal of tools, namely university programmes and resources, 

provide classes within a university campus but define the curricula 

relying on local retirees of any age and their interests and needs. 

U3As are very popular among over-sixty-five-year-old Fins, as 
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many of them did not have opportunities to study, because of 

financial or social constraints. At U3As they seize such education 

opportunity, and are even accepted as students with granting 

student cards.  

The first U3A in Finland was established in 1985 as a 

cooperative project of two universities, namely, the Summer 

University of Jyväskylä and the University of Jyväskylä. Later a 

similar programme for elderly people was launched at the 

University of Helsinki. It should be noted that 9 universities are 

engaged in running U3A programmes and they provide their 

education services under the National Advisory Board 

coordination. One of the interesting lifelong learning practices for 

the elderly is providing senior learners with a live broadcast 

lectures on different topics from Jyväskylä.  

During the last two decades we have observed the e-learning 

revolution at all stages of education, U3A is no exception. Around 

the world Internet use became a dominant feature of daily lives of 

the elderly as it reduces their isolation and exclusion, increasing 

their quality of life. Consequently, in New Zealand, Sweden, the 

USA and Canada, at least 38 per cent of the population aged over 

65 use online resources for virtual learning which is able to 

provide a reliable and valid experience to everyone irrespective of 

social and health status [5].  

So, while some U3As are still attached to universities and 

higher education institutions, others are developing new models 

meeting demands of the elderly, consequently more and more 

U3As are being organized to provide their learning courses online. 

Online U3A is a virtual university that provides intellectually 

challenging courses for isolated third-agers, being unable to 

participate in mainstream adult education, as well as for 

conventional U3A learners, where volunteers run programmes and 

all courses are written and led by the retired people. Such virtual 
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participation in studying process attributes a new sense of purpose 

to the elderly which they begin to develop through their online 

courses [6]. 

One of the interesting ideas of new models of U3A is 

suggested by I. Tufan, professor and head of Gerontology 

Department of Akdeniz University (in Turkey), who on the basis 

of a social responsibility project targeting adults aged 60 and over, 

in 2016, offered the Refreshment University model [7]. According 

to this new U3A model, academicians at different Turkish 

university campuses carry out educational activities, third age 

participants, who are 50 and over, need to pass task-based exams 

and are graded as they are able to get even some kind of 

graduation certificates. 

At the beginning of the 21st century old-aged-centred 

education is becoming vital as it ensures socio-cultural progress, 

long-term maintenance of creative, innovative potential of each 

senior member of the society. Ukrainian hubs of the third age are 

becoming educational catalysts for further personal development 

of the elderly, their social integration, socialization and adaptation 

in the context of globalization. The current investigation declares 

that in accordance with the new European educational 

requirements as well as public demands and interests in Ukraine, 

there is a strong need for founding U3As and the provision of 

social and pedagogical services University of the Third Age. As a 

part of a pilot project, proposed by the Ministry of Labour and 

Social Policy of Ukraine, the first U3A was opened in 2008 in 

Kovel, Volyn Oblast on the basis of the Territorial Centre for 

Social Rehabilitation, and soon the second university in 

Kremenchuk was established on the basis of Kremenchuk branch 

of Dnipropetrovsk University of Economics and Law. 

Due to the active support of the Ministry of Social Policy 

and the United Nations Population Fund in Ukraine, a draft of the 
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Concept for the Development of Third Age Universities was made 

in 2009. 

It is also worth noting that the decree concerning the 

introduction of social and pedagogical services University of the 

Third Age was issued in 2011. Special guidelines for the 

organization of social and pedagogical services University of the 

Third Age in the territorial center of social services were 

developed [8]. These legal efforts prove the significance of laying 

the foundation for the aged education by means of establishing 

U3A that can contribute to healthy and active aging, modulate 

attention functions, foster social interactions, promote neural 

plasticity, autonomy, communicative skills and overall well-being, 

irrespective of age. 

Our findings imply that Ukrainian U3As are initiated and 

founded on the basis of the hybrid model and the main objectives 

of this service are defined as the following: 1) organization of free 

training and educational activities for creating conditions and 

promoting the comprehensive development of the elderly;             

2) reintegration of the elderly into the active life of society;           

3) assisting the elderly in adapting to modern living conditions by 

acquiring new knowledge; 4) improving the quality of life of the 

elderly by ensuring access to modern technologies and adapting to 

technological changes; 5) formation of practical skills and 

abilities; 6) the opportunity to expand the circle of communication 

and exchange of experiences. 

Taken together, these findings highlight that modern 

directions of U3As development in Ukraine involve:                     

1) functioning of U3As in the context of active implementation of 

the concept of lifelong learning; 2) the U3As network within the 

country; 3) systematic setting up of new U3As; 4) U3As function 

as a constituent of public organizations, social assistance centres, 

the structure of public and private universities; 5) use of 
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traditional and innovative teaching methods and active forms of 

learning; 6) students' interest in acquiring knowledge in health 

care, psychology and law [9]. 

Despite the fact that U3As have been developing for several 

decades, some scientists [10; 11] come to the conclusion that there 

is a shortage of U3A in the world to respond to the retirement age 

people’s needs and expectations. On the other hand, we agree that 

there are some personal and external obstacles to be engaged into 

lifelong learning. The reasons are not essentially different among 

older adults or younger age groups. J. Hillage and J. Aston 

identify 3 categories of barriers: 1) attitudinal barriers (negative 

attitudes to learning or a lack of motivation); 2) material and 

physical ones (costs of learning or time factors); 3) structural ones 

(a lack of appropriate education or unavailability of local training 

opportunities) [12].  

Therefore, we are of the opinion that in order to fulfil the 

gaps in the lifelong learning opportunities, modern community 

should unite all efforts to increase number of U3A all around the 

world, improve their models and foster third age education 

development and availability.  

Conclusion. Knowledge society witnesses an unprecedented 

increase in educational institutions engaged in late-life learning. 

The University of the Third Age emerged as successful and 

popular institutions for the elderly, giving them an opportunity to 

participate in various lifelong learning activities, preventing them 

from social exclusion. Today, U3As emerge around the world 

mainly according to four models: French (Francophone), English 

(Anglophone), Hybrid (mixture of French and English models), 

Online U3A or Virtual U3A, following their main ideas and 

structural features. Many third age education institutions around 

the world are follow either the French or British models, at the 

same time there are many Hybrid U3As which include both 
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Francophone and Anglophone elements. However, more and more 

U3As, being organized to provide their learning courses online, 

are implementing new model of Online U3A or Virtual U3A. 

Ukraine is willing to adopt the positive and beneficial 

experience of the European countries in order to promote training 

in various specialties of the elderly, foster the development and 

support physical, intellectual, psychological and social abilities of 

the aged; broaden the worldview and ensure active leisure. 

Ukrainian U3As function as a constituent of public organizations, 

social assistance centres, and the structure of public and private 

universities. They are initiated and founded on the basis of the 

hybrid model with its special features aimed at implementing 

lifelong learning concept and fostering third age education 

development and availability.  
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ODDÍL 9. FILOLOGIE 
 

 

§9.1 IMPLEMENTING BLENDED LEARNING IN 

TEACHING LISTENING  (Тarasiuk N.I., Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute) 

 

Introduction. To learn a foreign language a lot of skills 

should be mastered. One of the most important skills is listenings 

skills. Listening comprehension is a basic skill for mastering a 

foreign language. Listening skills are vital for all language 

learners as listening is interrelated with all other language skills. It 

is impossible to learn English without developing listening skills. 

Nowadays we live in a digital society and we use the internet, and 

web technologies in all spheres of life. There are a lot of new 

methods and technologies in teaching foreign languages. In this 

paper, we focus on implementing blended learning for developing 

listening skills.  

The use of technology for teaching English has expanded 

greatly in recent decades. Field [1] investigated the role of 

planning in the use of technology. Jones [2] studied students` 

needs and use of technology, McDougle and Squires [3] focused 

their research on creating a special environment for language 

learning with the help of technology. 

Nevertheless, there is still a need for a detailed examination 

of using technology for developing listening skills. The purpose of 

the study is to consider and analyze implementing blended 

learning for developing listening skills. 

Presentation the main results of the research. Listening 

comprehensive has been defined differently by various scientists. 

Vandegrift defines listening as a combined active process during 
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which the student should differentiate sounds, percieve 

vocabulary, grammar and includes intensive mental activity of the 

listener [4 ]. Richards destinguished listening as comprohension 

and listeniong as aqisition.In listeniong as aqisition listening text 

is used for speaking activities.According to Richards there are 33 

subskills in listening comprohension [5]. Rost defines listening 

comprihention as receptive cognitive activity that gives possibily 

to percieve spoken speach [6]. In our study we agree with 

Caldwell who considered listening as process of obtaining and 

creating meaning via interaction with spoken language [7].  

To avoid problems in listening comprehension problems 

students should use speacial tactics listening strategies. Goh 

pointed out that it is very important to teach listerning strategies to 

students [8]. There are different classifications of learning 

strategies in methodic literature. One of the most popular 

classification belongs to O`Malley and Chamot. The authors 

identified metacognotive, cognitive and social strategies [9]. 

Cognitive strategies focus on manipulating material, using a 

special skill for a certain task. These are mental activities referred 

to as understanding and accumulating information in memory. 

Process of perception connected with linguistic and non-linguistic 

information. 

Bottom-up and top-down listening. Two types of cognitive 

strategies are known:bottom-up and top-down. Two types of 

processes are included in inderstanding spoken language. Bottom-

up means using incoming information as the base for 

inderstanding the text. Top-down listening is related to the 

application of background knowledge for understanding the 

meaning of the message [10]) . 

The student`s grammatical and lexical competence is the 

foundation for bottom-up listening. Incoming information is 

checked for familiar words and grammar is applied for 
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identification elements of the sentence. Students need to have 

substantial vocabulary and awareness about sentence structure. 

Richards  suggested the following exercises for bottom-up 

listening[10, C.220]: 

- identify keywords 

- determine word and sentence division 

- identify grammatical structures 

A lot of class activities are based on bottom-up processing 

such as multiple-choice questions, dictations, dictogloses. 

Top-down processing based on background knowledge of 

the topic, knowledge of the topic can help the listener to 

understand the context. The following activities are widely used: 

A set of pictures to illustrate the text and put them in the 

correct order 

A number of phrases from the text and put them in the 

correct sequence 

Students read the title of the story and predict the content 

Students listen one part of the story and predict the second 

part 

Students read information and after listening identify if it 

was mentioned in the text or not 

Students make a list of questions they expect to hear about 

the topic and compare their answers after listening 

Brown [ 11] suggested the folowing activites for top-down 

precessing: 

 For bigginers  

Listen to the text and define what are peole talking about 

Listen to a number of sentense. Define the general tone : 

negative or positive. 

 For Intermediate students 

Listen to  advertisements. Find out 5 key words for each 

advertisement. 
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Listen to adversisements. Circle in the chart the items tha 
were mentioned. 

 For Advanced students 
Listen to the first part of lecture and note down 3 topics 

mentioned by lecturer. 
For bottom-up processing Brown [11, C.25] defines such 

activities as : 
For Biginners 
Listen to a set of sentences with rising and falling tone. 

Mark the tone in the answersheet. 
Listen to pairs of words. Write missing consonats in each 

word in the handout. 
Listen to the short conversation and fill the gaps. 
For Intemediate students 
Listen to the sen tences which have instressed word. Mark 

these words in the chart. 
Listen to the 3 syllabeled words.Circle stressed syllables. 
For Advanced students 
Listen to the sentences. Identify key words. Wtrite a list of 

keywords. 
Listen to the excerpt of the lecture and read the script.Note 

down pauses and incomlete sentences. 
In real life, two types of processing are required for 

developing listening skills in a classroom. The ratio depends on 

the type of the text, content of the text, amount of information, 

listener`s awareness of the topic. According to Buck [12] listener 

to get the message of the text should understand phonetic, lexical 

information  and use context situation 
Metacognitive strategies can help to observe the process, to 

evaluate the achievements. To deal with learning problems and 
accomplish learning tasks learners can use cognitive strategies.  

Metacognitive strategies can facilitate awareness of 

listening tasks. The learner is observing, monitoring, and 
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organizing cognitive processes during metacognition. 

Metacognition is a process when a student monitors and assesses 

language learning [13]. These strategies are very important for 

listening comprehension. They include planning, observing, and 

estimating. Planning listening teachers can inform students what 

they will hear and what they should do. While listening students 

can analyze oral text and compare their predictions. Studies by 

Vandergrift [4] and  Rahimi & Katal [14] reveal that students can 

be taught these strategies to improve listening skills. Authors  

emthesized the significance of the staregies for developping 

listening skills. 

Goh [15] revieled that metacognitive strategies as planning, 

observing and avaluating can be used for teaching listening. 

Planing referred to identifying objectives and finding out tools to 

achieve these goals. The author reveals the following steps for  

general listening development: 

- to establish goals for listening development 

- to find out means to reach these goals 

- establish reasonable short-term and long-term goals 

- find time for listening practice 

For special listening development the author suggests: 

- to predict the main idea until listening 

- to practice the language required for the task 

- choose what point of the text to focus on 

Monitoring strategies refer to examining the progress of 

listening task and include  for general listening development:  

- to assess progress based on certain criteria 

- to monitor the level of achieving the goal 

- to analyze common mistakes 

For special listening development it is recommended: 

- to examine the awareness of the material  

- to  identify  the difficulties 
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The evaluation is considered as an identification of 

accomplishing the listening task. For general listening 

development : 

to estimate listening progress according to certain criteria 

to evaluate the efficiency of learning 

to check out the relevance of the goal 

For specific listening development  

to evaluate the correctness of what was said 

to identify the   efficacy of the chosen strategy 

to valuate the understanding of the text 

Yusnita Taib  and Goh [16] suggested a metacognitive 

sequence of activities for listening class: 

Step 1. Pre-listening activity 

Students work in groups and predict words and phrases they 

could hear in the audio. 

Step 2 . Listening for the first time 

Students listen and indicate words they have predicted 

correctly. They also note down information from the text. 

Step 3. Discussion in pairs 

Students work in pairs and discuss the text. They compare 

the information they got and determine difficult parts of the text 

that they should focus on during second listening. 

Step 4. Second listening 

Students listen to those parts of the text that have difficulties 

during the first listening. 

Step 5. Whole class discussion 

The teacher organizes discussions and encourages students to 

participate. During discussion, teacher checks understanding the text. 

Social strategies help learners to collaborate with each other. 

Using these strategies students can check their understanding and  

decrease nervousness. Low level of nervesness correlare with high 

efficiency of listening comprihension. 
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There are traditionally such stages of teaching listening: 

Pre-listening 

While-listening 

Post listening 

Pre-listening stage prepares students for listening activities, 

helps them to understand the aim of the whole task. During pre-

listening stage teacher should provide the context and motivate 

students for further activity. Some authors [ 17] considered that 

this is the most important stage in teaching listening as far it sets 

the reason for listening, gives background information and 

instructions, reviews topical vocabulary. Field [1, C.18] suggested 

the following tasks for pre-listening: 

brainstorming the vocabulary 

reviewing certain grammar structures 

discussing the topic 

questions 

During while-listening stage, students listen to the text and 

discuss the answers in their group. Then they listen for the second 

time and answer more detailed questions. It should be noted, that 

students should complete different tasks for each listening but for 

weak students, it is possible to listen for the second time to check 

their answers. The most popular tasks for while-listening are: 

True or Falce 

Fill the gap 

Multiple choise questions 

False facts 

Fill the chart 

Put the pictures in the correct order 

Dictogloss  

During post-listening stagethis stage, students discuss the 

text in the whole class, comment on difficult parts and reconstruct 

the content. Activities can include: 
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Discussion 

Problem-solving 

Completing the story 

Summarizing 

Writing a composition 

Disappearing dialogues 

Lets focust on listening for gist. According to Wilson (2008) 

listening for gist makes foundation and context for all further 

work we do on the text. While listening for gist we should 

understand the main idea of the text. This means listening 

selectively and analyzing information to find out the topic, main 

facts, purpose, the general message of the text. Listening for the 

topic mostly referred to the lower level of language acquisition 

and listening for the main idea to a higher level. This is considered 

a complex task that involves: 

Distinguishing keywords and phrases 

Finding out correlation between words 

Understanding connection between ideas  

Obtaining general cultural level 

Having basic language level 

The following  gist questions are suggested: 

What is the main problem? 

What is the topic? 

What is the main idea of the text? 

What is the text about?  

Holden in his work presents a cyclic approach. For pre-

listening stage he recommends the following strategies [18]: 

- employ visual hint, stimulating background knowledge, 

deducing, predicting, and using context 

- practice new words and phrases you can hear 

- concentrate on keywords, scanning, analyzing key 

vocabulary 
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- find out synonyms and antonyms, replacing words and 

word combinations 

- employ new vocabulary, use collocations, plan activities 

- actualize information, selecting and analyzing information 

- correlate situation with your own experience, employing 

your knowledge and imagination 

- apply hints that are available in the text, analyzing and 

evaluating 

- determine your  purpose, choosing and paying  selective 

attention 

During the next stage of listening, students should draw 

attention to controlling the understanding of the text and choose 

the best strategy. Students should compare the information they 

received with the prediction they made in pre-listening stage. 

Thus, it is difficult and learners need much practice. They should 

train using these strategies properly for a certain task. The 

following strategies could be employed [18, C. 260]: 

- employ grammar as a baseline, to analyze utterances in the 

text, find out parts of speech, grammatical constructions  

- listen for intonation, analyze phrases, review structures 

- determine key phrases to identify the end of the topic, new 

information, and compare to the patterns 

- taking notes, to underline main information and keep it in 

mind 

- check and define the information, review vocabulary and 

grammar 

Activities in the post-listening stage help students to assess 

the level of understanding and check strategies. Team and group 

discussions are very important. Students discuss steps in listening 

activity, share and compare their results. Learners are encouraged 

to analyze their strategies, evaluate advantages, and chose the best 

one. The following strategies can be employed: 
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- verify your predictions, compare and analyze information, 

asking questions 

- recollect information, underlying main parts, assessing 

structure 

- evaluate your result, verify and monitor key information 

- scan and check, read, and compare information 

- make your vocabulary, writing, and remembering words 

- check your understanding of the text, asking questions, 

discussions 

Psychological aspects of teaching listening 

Moreover, the psychological aspects of teaching listening 

should be discussed. From the point of view of psychophysiology, 

listening is interpreted as a complex process of the perceptual 

mental mnemonic activity [6, C. 528].  The listening process is 

determined by psychological, sociolinguistic, psycholinguistics, 

and linguistic factors. When considering the psychological aspects 

of teaching listening, it is necessary to consider the difficulties 

caused by the peculiarities of memory. This problem was studied 

by R. Atkinson, G. Buck, R. Bullard, O.Tarnopolsky. It should be 

noted that in research on memory and information processing, 

there are very different models of these processes and different 

terms are used to denote them. In this paper, we rely on the 

concept of  Tarnoposky. [19]. 

In his concept of memory, Atkinson divides it into two 

components - short-term and long-term. According to                           

R. Atkinson [20], information coming from the external 

environment is processed by various sensory systems, then enters 

short-term storage and stored there for some time. Unfortunately, 

the number of components that can be kept in short-term storage 

is limited, about 7-9 units. Information lost from short-term 

storage cannot be recovered. When information is in short-term 

storage, it can be copied to long-term storage. The transfer of 
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information to long-term storage is determined by the management 

processes in short-term storage, they depend on the process of 

information processing, information retrieval, and forgetting. 

In his works, O. Tarnopolsky pointed out that the process of 

information processing was different for experienced and 

inexperienced listeners. An experienced listener can quickly 

process acoustic signals, he has time to understand the received 

information while it is being stored in short-term memory. Then 

the information is transferred to the next passage, where all parts 

of the message are assembled. Eventually, this integrated message 

is transferred to long-term memory and stored there. An 

inexperienced listener does not have time to process the entire 

amount of heard information that is in short-term memory, and 

thus new information replaces the previous one. The same process 

occurs with the following information. As a result, the listener 

does not have an entire picture of what was heard.[19, C.14] 

Furthermore, psychological aspects such as irreversibility 

and short-lived language perception should be taken into account 

when teaching listening. 

Thus, it should be noted that the perception of speech is 

accompanied by complex mental activity. The process of 

information processing is different for experienced and 

inexperienced listeners. When creating a set of exercises for 

teaching listening to students of non-language universities, it is 

necessary to take into account the psychological features of the 

processes of memorization and information processing. 

  

Difficulties that students have durung listening 

comprihensive 
There are a lot of difficulties and barriars that cause 

problems in listening. Researchers (Hasan, 200) distinguish such 

problem as: 
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Difficulties referred to listening material 

Difficulties referred to speaker 

Difficulties referred to listener 

The most commom are grammatical, vocabulary, and 

phonetic difficulties. Very often students don`t know complex 

grammatical structures and they are not able to understand the part 

of the text. We consider that Passive Voice, Subjunctive Mood, 

Modal verbs, Gerund, Participle can often cause problems. Queek 

temp of speaking influences greatly on the level of understanding. 

The length of the text is very important. Students with low level 

should listen to text not longer than 3 minutes. Students can`t 

remember information if text lasts longer and are not able to 

complete tasks 

The quality of listening material plays a great role. Poor 

quality creates obstacles for listeners and problems for teachers. 

The quality of listening material is very important for language 

classes and especially for different tests such as Progress tests, 

Module tests, Final tests in the course. 

Phonetic difficulties shoul be metioned also. One of them is 

the accent. A native accent can cause considerable difficulties in 

understanding. Many listeners mentioned that regional accents 

such as Australian English, American English can cause 

difficulties during listening. 

Lack of knowledge about way of life, traditions, festivals of 

English-speaking countries can cause a lot of problems for 

listener. While listening to the news students should identify 

proper names like London Eye, the City, the Downing Street in 

Great Britain, the Golden Bridge, the Big apple, the Empire state, 

White house in the USA. There are a lot of traditional English 

dishes such as fish and chips, shepherd's pie, black pudding and so 

on. Students of Life Science should know the meaning of FDA, 

WHO, GMP, EMA to understand professional texts. 
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Moreover, we should consider the speaker as one of the 

factors that influences greatly the process of listening. Speaker`s 

individual temp of speech, emotional pauses, exclamations, and 

lack of body language that is available in real communication 

affect understanding of the material. 

Speaking about problems related to the listener we should 

mention students` uneasiness. While listening to the text most 

listeners are nervous. When they are nervous they can not 

concentrate and focus on the text. To avoid this situation teachers 

should create a friendly atmosphere in the classroom and help 

every student. The next difficulty is the inability of a student to 

remember all information from the text. Students forget very 

quickly what they heard in the text and it could be difficult for 

them to complete listening tasks. Students are recommended to 

take notes during listening. A great variety of while-listening tasks 

are designed to overcome this problem. One more problem is that 

it is difficult for students to deduce the meaning of unfamiliar 

words while listening. 

Physical surrounding considered as important factor in 

studies done by Hasan [21], Hamouda [,22] . According to study, 

the outside noise and problems with technical equipment can 

reduce students` ability to concentrate during listening. 

Authors have different opinions about the most important 

barriers for listeners. One of them is that the listener can not 

control the temp of speech during listening. Students are not able 

to replay the text and the teacher doesn`t know what parts should 

be replayed.Authors also point out the limited vocabulary of the 

listener as far as the speaker can use many new words with 

unclear meaning. Also, they suggest that it is difficult for students 

to concentrate during the listening process and any break can ruin 

the whole process. Walker [23] suggests that words that have 

pronunciation different from written variants can cause great 
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problems. Weak forms and strong forms should be trained before 

listening. Bloomfield [24] highlights the local accent as a 

substantial obstacle for listeners and considers students' cultural 

backgrounds as an essential part of effective listening.            

Hasan [21, C.138] mentions that low level of grammar, limited 

vocabulary, and long texts are the greatest barriers to listening 

comprehension. He also underlines that not appropriate 

instructions, severe requirements, and boring listening material 

influence negatively on the listening process. 

There are general recommendations in methodic literature 

how to overcome difficulties in listening [21, 22]: 

- listening activity should be designed to meet students 

needs 

teacher should use authentic materials to encourage students 

to understand natural speech 

- teacher should create tasks which can motivate students to 

employ different listening strategies 

- students should listen to different types materials such as 

new, lectures, conversations, TV shows, movies, podcasts 

- teacher should present  listening material with different 

types of accent such British, American, Australian 

- students should be taught rule of proninciation how to 

pronounce vowels and consonts 

- students should be provided with cultural information 

about English-speaking countries 

Choosing listening materials.  

When preparing materials for listening, it is necessary to 

determine the criteria for selecting texts. In the modern 

methodological literature, there are many criteria for the selection 

of listening materials. There are general criteria for the effective 

use of  listening materials in the classroom [25]: 

- authentic materials should be used in the classroom 
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- the content of materials should correspond to the course 

and topic of the lesson 

- relevance, materials should contain the new, interesting 

information 

- compliance with the level of language acquisition of 

students 

- materials should satisfy students` needs and interests, it is 

necessary to take into account the age of students, socio-cultural 

factors. 

- different kinds of texts should be used 

Many authors [23, 25] highlight  that it is very important to 

use authentic materials. There are authentic, semi-authentic, as 

well as specially created educational materials in the methodic 

literature. Authentic texts are examples of real communication due 

to their inherent characteristics such as an individual temp of 

speech, excessive emotionality, long pauses, local accent,  

background noise. Semi-authentic texts are created and developed 

by native speakers for educational purposes, such texts have been 

compiled in accordance with students` needs. Many coursebooks 

use these materials, especially for A1 and A2 levels. 

We should also consider that content of texts, their 

compositional structure, the requirements of the current 

curriculum should be taken into consideration. 

The next requirements are relevance and novelty. Selected 

materials should contain relevant and interesting information 

about modern lifestyle, traditions, and culture, be a source of up-

to-date data. The materials should include information about new 

advances in science and technology 

Some authors distinguish such requirements as     

accessibility [22]. The text must be accessible in terms of content 

and language structure. In order to understand the text, students 

should have certain grammatical, lexical, phonetic, and socio-
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cultural knowledge. In most cases, the effectiveness of listening 

depends on these above-mentioned aspects. The complexity of 

texts for listening is also influenced by such factors as vocabulary, 

style, choice of lexical and grammatical means.  Moreover, it is 

necessary to pay attention to such quantitative criteria as the 

amount of the text, the temp of speech. 

Thus, the qualitative requirements for selecting texts for 

listening are   compliance with the age, interests, needs of 

students, novelty, and relevance. Quantitative criteria include the 

volume of text, the temp of speech. 

In our opinion, one of the most important requirements is to 

use authentic materials. Also, selecting texts for listening 

activities teacher should choose texts which correspond to the 

corriculum and the level of students` language proficiency. Using 

authentic material, the teacher incourages students to listen  and 

practise the pronunciation of terms, abriviations to get involved in 

the language environment, which significantly motivates student 

Extensive listening 

Extensive listening plays a significant role in developing 

listening skills. 

 According to Waring [ 26] extensive listening is a variety 

of listening activities that help learners receive new information. 

This kind of listening can involve listening to songs, stories, news, 

discussions, series. Listeners can select engaging, educational, 

entertaining materials by themselves. Extensive listening means 

listening to a great number of texts for general understanding. 

Extensive listening enlarges students' vocabulary and supplies 

them with comprehensive input. It is a very important foundation 

for language acquisition. Ellis [27] points out that the best way to 

develop listening skills is to practice listening. 

Researchers [26,27] funderline the following advantages of 

extensive listening:  
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- enlarges significantly vocabulary of the learner 

- encourages students to learn English 

-it raises the detection of words in the utterance 

- helps students to get used to native speakers` speech temp 

- can affect positively language acquisition  

- can expand the amount of material 

- benefits students' memory and ability to analyze 

information 

Students choose the level of listening material on their own 

and completing chosen activity may increase the self-confidence 

of listeners. Since there is no rigorous assessment and restrictions 

in this activity listeners can feel comfortable. The absence of 

assessment makes this activity engaging and creates a positive 

attitude to learning English. It is very important that the materials 

for extensive listening should be chosen very carefully. Students 

usually listen to radio programs, news reports, interviews, movies, 

TV shows. To understand these sources of information students 

should have vocabulary of more than 5000 words [ 27, C. 8]. 

These resources are appropriate for B1 and B2 students. On 

YouTube, students can use subtitles to reduce difficulties. For 

beginners, there are a lot of materials online specially adapted for 

them. 

There are some requirements for materials chosen for 

extensive listening 

- up-to-date informative materials shoul be used 

- the learner should be able to understand the material 

without the help of a teacher 

- students should understand 80-90% of information 

- more than 90% of known vocabulary 

The following tasks can be provided [28]: 

Storytelling - teacher reads aloud, suitable mostly for 

beginners 
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Repeated listening  

Listen and predict activity – the teacher stops the audio 

script on the interesting place and asks students to predict the 

content. 

Tell and check – students should work in teams. Student 1 

reads the story, the Student 2 retells it. 

Listen and draw – in this task students listen to the text 

several times and draw. They can listen to detective stories and 

draw a graph, chart, or plan of the house. 

Blended learning 

The rapid development of science and technology creates 

new challenges for educators. There is a need for new methods 

and forms of learning. Blended learning can meet all these 

requirements.  

Blended learning combines the benefits of using 

technologies and the advantages of student-centered lessons in the 

classroom. [ Graham ]. The blended learning model is based on a 

combination of traditional classroom instructions and the latest 

online technologies. 

Blended learning is an effective form of teaching English 

for university students. Researchers highlight that blended 

learning has many advantages[29] : 

- it follows student`s learning style 

- it fosters active collaboration in the classroom 

- it makes students more self-confident 

- it supports students` autonomy 

- it helps students to develop soft skills 

- students have much knowledge 

- students can get the teacher`s support when they need it 

- it makes lessons more effective 

- it can help to balance learning program 
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 One of the advantages is that learning becomes more 

personalized. In teaching foreign languages we should take into 

account the individual psychological characteristics of students. 

With the help of a remote online component, each student has the 

opportunity to improve their reading, listening, and speaking skills 

completing online exercises many times to successfully learn the 

material. 

By watching videos on the podcasts students can work at an 

individual pace. It allows them to spend more time in the 

classroom speaking. The next advantage of this model of learning 

is flexibility. The student has the opportunity to study the material 

at a convenient time and in a convenient location using online 

resources. This kind of learning also enables to increase the 

amount of material learned in a certain period of time. 

This kind of learning has a positive effect on the formation 

of critical thinking and the ability to work individually which 

helps to form the professional competence of students of higher 

education institutions. Using the online component in the 

classroom helps to create conditions for a natural communicative 

due to the authenticity of video materials and the possibility to 

interact with the computer. 

The most popular tools used for blended learning are 

educational platforms ALLLO, MyEnglishLab, Moodle, 

Prometheus, numerous podcasts, language learning sites, 

YouTube channels. 

Blended learning is very beneficial in developing listening 

skills. The best way to develop listening skills is through practice. 

Students can practice listening in the classroom and at home 

completing the listening tasks with the help of technology. 

Students need much time to train different listening skills and 

blended learning helps them to do it at any time and location. 
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Students can listen to podcasts while traveling, jogging in the 

park, walking around the city or town. 

According to Bath and Bourke [29, C.6] there are the 

following stages for  designing blended learning for university 

course: 

1. Planning course in general 

Developing course 

Preparing materials 

Integrating course into curriculum, syllabus 

Considering the number of students, their age, faculty 

2. Designing elements of the course 

Content of the course 

Video materials 

Web resources and multimedia 

3. Employing the course 

Preparing students for the course 

Guiding students 

4. Evaluating the efficacy of the course  

Peer evaluation 

Students' feedback 

According to authors all these stages can be employed for 

developing listening skills in a blended learning course. 

Moreover, it is necessary to mention the problems and 

difficulties of this form of learning. One of the difficulties is the 

technical problems. Also, should be mentioned the need for 

Internet access, teacher and students should have skills to work 

online and how to use web resources and platforms. Poor time 

management and lack of self-discipline can also affect the 

efficiency of students' work.  

Designing a course the teacher should select attentively the 

material, determine which material will be studied in the 

classroom and online. It is very important to organize properly 
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learning process. Performing activities, the set of teaching 

methods, and forms of assessment. Developing the course teacher 

should pay attention to the formation of motivation and self-

control skills of the students. The introduction of a blended mode 

requires a lot of effort, time, and patience of the teacher and 

students. 

 

Computer technologies 

In this paper, we also consider the peculiarities of the use of 

computer technologies in teaching listening. The recent studies 

highlight the benefits of using computer technology and its role in 

foreign language classes.  

The problem of using computer technologies in teaching 

foreign languages has been studied by such researchers as           

W. Albildi, Z. Bin, R. Blake, T. Fitria, L. Jones, Knight, G. Lord, 

M. Rost, J. Ralph, S. Rousell, G, Stanley. 

The analysis of the literature reveals significant advantages 

of employing computer technology in foreign language 

classrooms [30]: 

- creating a language environment 

- easy access to learning materials  

- increasing student motivation 

- appropriate organization of  work 

- the ability to use authentic audio and video materials 

- interesting, relevant materials 

- an opportunity to review the materials more than one time 

- student-centered learning 

- it relieves psychological problems in communication  

In recent decades podcasts are widely used for teaching 

different aspects of foreign languages. Using podcasts in teaching 

listening can increase students` motivation and greatly enrich their 

vocabulary. According to Oxford Advanced Learner`s Dictionary 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
          Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
459 

the word podcast is coined from two words iPod and broadcast. 

(Oxford Advanced Learner`s Dictionary). In podcasts, students 

listen to formal and informal authentic materials. Lord(Lord ) 

points out that employing podcasts in the classroom teacher can 

encourage student-centered learning, inspire learning English, 

stimulate imagination and soft skills, provide the possibility to 

create materials that meet students` needs and expectations 

Moreover, using podcasts for developing listening skills can 

have the following advantages [30, 31]: 

possibility to use audio scripts 

a great variety of materials 

materials are easy to download 

gradable material that can be used for the particular  

language class 

it is possible to create your own collection of favorite 

podcasts 

using podcasts can develop students` self-determination and 

confidence 

students can use podcasts when it is convenient to them and 

save time 

There is a considerable number of podcasts for developing 

listening skills. Nowadays teachers can use this great diversity of 

podcasts for designing listening classes. The most popular are: 

The English We Speak. This podcast is created by BBC to 

develop listening and grammar skills, enrich vocabulary. This 

podcast includes short episodes to study collocations, idioms. It is 

comfortable for students due to the appropriate temp of speaking, 

distinct pronunciation, and up-to-date topics. 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0bcb28f 

Learn English. British Council podcast is well-known and is 

frequently used by teachers of English around the world. This 

podcast contains numerous series, each devoted to a certain topic 
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of everyday life. It can be used in the classroom and for individual 

work since it has an audio script and exercises to complete. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-

english/audio-series/podcasts/ 

Better@English. This podcast is composed of a great 

number of real-life conversations. Learners can find a variety of 

stories, dialogues. Audio scripts and vocabulary notes are 

included. It is recommended for intermediate students. 

https://www.betteratenglish.com/be-episode-archives 

ESL Pod. This podcast has an impressive collection of 

listening materials, divided into separate lessons and episodes. 

Episodes contain glossary, script, guide, and exercises. It is 

created for intermediate and advanced students mostly. Not very 

fast temp of speaking will also be beneficial for students. 

https://www.eslpod.com 

News in Slow English. You can easily download any 

episode from this podcast. It is focused on developing listening 

skills and teaching idioms. All episodes have audio scripts, a 

glossary. It also includes Grammar section and Pronunciation 

section to practice articulation. Students can use this podcast for 

individual work. Using this podcast it is possible to practice 

different aspects of language. 

https://www.newsinslowenglish.com 

It is beneficial to use video to develop listening skills. 

Visual perception, emotions of the characters, non-verbal 

communication contribute to the understanding of the material. A 

number of authors highlight the benefits of using videos in 

teaching listening ([31]:  

- the authentiic materials create an appropriate language 

environment 

- real-life situations facilitate understanding 
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- gestures and emotions of the characters and help to pay 

attention to use language 

- it can increase student motivation  

YouTube is a very useful instrument to improve listening 

skills. There are many advantages of using YouTube: 

it enables us with up-to-date authentic material 

it is possible to use YouTube clips for class activities and 

outside the classroom 

it gives students the possibility to watch real-life debates, 

conversations, discussions  

subtitles give the opportunity to use this resource for 

beginners 

clips help students to know more about culture and 

traditions, national cuisine, lifestyle, different communities around 

the world 

watching video students get acquainted with pronunciation 

and temp of speech of native speakers and  don`t hesitate to 

imitate it 

it greatly motivated students to practice listening and 

complete tasks 

comment section gives learners the unique possibility to 

watch the video and write their own comments, share their ideas 

and read answers from around the world 

it is possible for students to upload their own video, it 

facilitates language work and helps to organize different  

classroom projects 

it fosters discussion, round-table, even role-lay 

YouTube is a powerful resource for developing listening 

skills if the teacher incorporates it properly in listening class. The 

teacher can design an engaging, efficient lesson using video clips 

in accordance with students` needs and curriculum. The level of 

language and psychological aspects of a certain group should be 
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taken into consideration. The preparation is an essential part of the 

listening part. The teacher should plan all activities in the class 

thoroughly, watch video beforehand , design tasks for different 

stages of listening, consider timing. 

The researchers [31] suggested the following steps of 

exploiting video clips in the classroom: 

- choose certain videos according to the topic 

- prepare instructions for students 

- design tasks for listening activities 

- to announce the topic and present the video 

- play the video 

- replay the video to clarify particular parts of the film 

- complete and check listening tasks 

- promote discussion on the topic 

Standart parts of listening class are: 

pre-listening 

while-listening 

post-listening 

During pre-listening teacher previews the topic focuses on 

new unfamiliar information, teaches new vocabulary. Tasks can 

be the following: 

Look at the photos and match pictures and phrases. 

Complete expressions with the words. 

Look at the photos and answer questions 

Look at the picture. What is the situation in it? 

For stronger students we can use the following tasks: 

Work in pairs. Discuss the questions. 

Discuss the questions and complete the chart. 

In pairs talk about new words from the video, can you 

foresee the topic? [33] 

While-listening activities can include 2 types of tasks, 

listening for general understanding and listening for detail. In the 

https://www.macmillanthesaurus.com/beforehand
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coursebook "Speakout " by Pearson there are the following 

listening tasks : 

1. Watch the video. What problems did the hero have? 

Watch the conversation and put scenes incorrect order. 

2. Watch the clip. What is the hero doing to solve the 

problem? 

Watch the video and guess if the statements are true or false. 

3. Watch the clip and match extracts to correct phrases. 

Watch the video and complete the information in the chart. 

4. Look at the photo and answer questions. 

Listen to people talking about their jobs. Match speaker to 

the photo. 

5. Tick the things in the list which you see in the clip. 

Watch the clip and answer questions. 

During post-listening activities, the teacher checks and 

discusses the answers to questions evaluates students' progress, 

and can promote speaking activities. Students can work in groups 

and teams. The following tasks can be accomplished: 

Work in a group. Prepare and practice a short presentation 

about the future flying machines. 

You are going to create your own channel. Describe your 

ideas. 

Work on the group. Retell the story using keywords. 

YouTube clips can be used for developing listening skills in 

ESP. For instance, the topic "Herbal medicine" can be illustrated: 

Pre-listening stage 

Look at the photos and match pictures and phrases. 

Complete expressions with the words. 

Look at the photos and answer questions 

Look at the picture. What plants you can see? 

What do you know about herbal medicine? 

Is it popular in our country? 
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While-listening activities  

Task 1. Watch the video. What are the main principles of 

herbal medicine? 

What does a holistic approach mean? 

Task 2. Watch the video and guess if the statements are true 

or false. 

1. Herbal medicine combines modern sciences with 

traditional philosophies to diagnose diseases. 

2. To become a herbalist it is normal to train for 2 years in a 

degree. 

3. During their degree students are taught anatomy and 

physiology, chemistry, pharmacy. 

4. Herbal medicine  uses tablets, gels, injections, and teas, 

5. Herbal medicine  treats each person as an individual. 

Post-listening   

Discussion about advantages and disadvantages of herbal 

medicine. 

Role-play 

Student 1. You strongly believe that people should use 

herbal preparations. Prove your ideas. 

Student 2. You strongly believe that people should use only 

modern conventional medicines. Prove your ideas. 

Students 1 and Student 2 work in pairs and present their 

ideas. 

Employing web-based technologies in the classroom is 

rewarding. Rousell [34] mentioned that using technologies for 

developing listening skills has such advantages as autonomy for 

students, flexibility. There is great variety of platforms to study 

English. 

ALLLO is one of the best platforms to teach listening. It 

includes a great number of materials for developing listening 

skills. Students can use materials for different levels of English 
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very easily. Script and tasks are available for each audio. Students 

can play the audio many times to practice listening and train 

pronunciation. The platform provides also a special section for the 

academic level. Grammar guides and idioms section help to 

develop all aspects of the language. 

https://www.elllo.org/ 

MyEnglishLab platform is a unique platform for blended 

learning. It can be used for developing listening skills as well as 

reading  and writing skills. The teacher can choose materials 

according to the level of language proficiency of the students, type 

of activity, topic, coursebook. It is important that students can use 

audio and videomaterials at home and study when it is suitable to 

them. They can study on their own pace. Also, it is possible for 

teachers to add their own materials and meet  partucular students` 

needs. In our course we use text book "Speak out"  and 

MyEnglishLab platform provides a lot of e-materials for the 

students. This platform gives students various opportunities. The 

main advantages of the platform are [34]: 

- it safes teachers` time and gives opportunity to spend more 

time planning classroom  activities 

- it is student-centered 

- students can work individually at any location 

- student is offered an online task based on the selected 

textbook 

- student has a great number of exercises on each topic 

- students can use video and audio materials at any 

convenient time 

- students can communicate with teachers with the help of 

the platform 

- students can receive reports about their achievements 

Using MyEnglishLab platform the teacher also enjoys a 

number of new opportunities. It should be noted that the teacher 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
      Svazek XVIII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
466 

can control the performance of tasks by students, get the results of 

each student and the group as a whole. This saves a lot of time and 

allows the teacher to plan lessons carefully. The teacher can 

choose individual tasks for each student, which allows realizing 

an individual approach to each student. It is easy to work on the 

platform, the teacher can change settings by himself and doesn`t 

need technical support. 

Nevertheless, using the platform teacher can experience 

several difficulties. Among them is the reluctance or fear of some 

students to use technology, as well as a formal attitude to 

completing tasks. To overcome these difficulties teacher should 

instruct students how to work on the platform, explain how to 

complete each task, highlight the advantages of the platform, and 

motivate students. 

Thus, the use of authentic materials on the MyEnglishLab 

platform significantly increases the efficiency of teaching 

listening. Using a platform contributes not only to developing 

listening skills but also lexical and grammatical skills, which can 

develop students' communication skills. In our opinion, individual 

work with students, a detailed explanation of the work procedure 

can solve these problems.  

The use of computer technology in the classroom can 

motivate learning a foreign language, develop memory and 

attention of students, help students to manage time, promotes the 

formation of soft skills. 

https://www.pearson.com/english/digital-

tools/myenglishlab.html 

Flipped classroom model is proved to be useful in 

developing listening skills during current pandemic. The basis for 

the flipped classroom is the flexibility of the environment. 

Students can choose what they like to learn and when so time and 

location. Students can replay the audio many times to understand 
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the main idea and details, make pauses and choose what 

particular part of the audio to listen to. It is really efficient since 

weaker students don`t have such possibilities in the classroom. 

Students become more self-confident and motivated and enjoy 

their success. In the textbook "Oxford English for Socializing" by 

Oxford University Press there are plenty of tasks for developing 

listening skills. In flipped classroom model students listen to the 

audio to text at home and perform tasks in the classroom. Learners 

play the audio many times, pay attention to pronunciation and 

accent, imitate the temp of the speech and intonation. Using the 

audio script is also beneficial for low-level students. The teacher`s 

role in this model is different. The teacher is not a main source of 

information but an instructor, adviser. The teacher helps to deal 

with difficulties, supervise and explain the material when 

necessary. Students become more active in obtaining information, 

expanding the scope of the field. The teacher selects material and 

can advise what online dictionary, grammar book to choose to 

complete the task. Working in the flipped model should follow 

such steps [31, C.86]: 

- listening to the text

- completing tasks in the classroom

- assessment

Before students watch the video teacher should explain the

task, clarify unknown moments. Sometimes it is necessary to 

teach and practice new vocabulary and grammar. A set of 

exercises can be completed to overcome difficulties. Students 

listen to the text individually and complete tasks. Students 

work induvidually,  practise listening  to the text and  use  

nececery  on-line resourses. 

Video meetings in Zoom are more and more popular and 

proved to be efficient for developing listening skills. The teacher 

can combine online platforms, podcasts, sites, and real-life 
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communication with the students. We can underline the 

advantages of using video meetings in language class: 

- creating a real-time communication

- full access to learning materials

- increasing student motivation

- proper time-management

- possibility to use authentic audio and video materials

- interesting, relevant materials

- an opportunity to review the materials more than one time

- student-centered learning

- it meets students` needs

Conclusions. Based on data analyses it was proved that

implimenting blended learning for developing listening skills is 

effective. Blended learning combines the advantages of teaching 

listening in the clasroom with devoloping listening skills via 

technologies. One of the most effective mode is flipped 

classroom. The use of computer technology in the classroom can 

motivate learning a foreign language, develop memory and 

attention of students, help students to manage time, promotes the 

formation of soft skills. One of the advantages is that learning 

becomes more personalized. In teaching foreign languages we 

should take into account the individual psychological 

characteristics of students. With the help of  online component, 

each student has the opportunity to improve their reading, 

listening, and speaking skills completing online exercises many 

times to successfully learn the material. We can conclude that the 

benefits of using video, podcasts in teaching listening are 

authentiic materials  that help to make an appropriate language 

environment in the classroom, real-life situations facilitate 

understanding, natural gestures and emotions of the characters and 

help create language environment. Differents on-line platforms are 

pоwerful    tools   to   improve   listening     skills.     Web     resources  
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tenable students  with up-to-date authentic material . Teachers 

can use YouTube clips for class activities and outside the 

classroom, it gives students the possibility to participate 

in on-line conversations, discussions.. We see the futher studies 

in the scope of developing listening course forone of the  on-line  

educational platforms. 
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