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THE DRAMATIZATION TECHNIQUE AS A MEANS OF  
DEVELOPING A FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF NON-
PHILOLOGY STUDENTS (A CASE STUDY OF ESP COURSE FOR 

STUDENTS MAJORING IN HISTORY, NATIONAL SECURITY, AND LAW) 

Abstract. The article analyzes the formation of foreign language 
communicative competence of students from the standpoint of their professional 
training, seeking to find out in which field of future professional activity each 
non-philology student will most need the skills of communicative behavior in a 
foreign language environment. The study has revealed that the university course of 
English for professional purposes (ESP) is very effective in this context, as it 
involves a mutually enriching exchange of information through the use of a foreign 
language, and the acquisition of communication skills necessary for solving 
professional problems and tasks. The research aims to find an answer to the question: 
how can the use of the dramatization method in TESL facilitate the development of a 
student's foreign language communicative competence? The research findings 
convincingly prove that the technique of dramatization is an ideal way to combine all 
aspects of developing skills in grammar, reading, writing, speaking, listening, and 
pronunciation in studying the course English for Specific Purposes, where the 
emphasis is not on the form, but rather on the content and fluent communication in a 
foreign language in the professional field. The theoretical provisions of the article are 
illustrated with examples of the dramatization method used in work with students 
majoring in History, Law, National Security, and Philology. The research findings 
argue that drama provides a conducive context for learning professional vocabulary, 
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helps students practice work-related speaking activities, and can be useful for testing 
professional roles at a linguistic level.  

Keywords: communicative behavior, a foreign language environment, foreign 
language for professional purposes, dramatization method/technique, professional 
vocabulary. 

Смалько Людмила Євгенівна  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей, Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, м. Луцьк, 43025, 
https://orcid.org/0000-0001-6624-2203 

Гусак Людмила Євгеніївна доктор педагогічних наук, професор 
кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей, Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, м. Луцьк, 43025, 
https://orcid. org/0000-0001-7570-2574 

ДРАМАТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ 

ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ESP СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
«ІСТОРІЯ», «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» ТА «ПРАВО») 

Анотація. Стаття аналізує методи формування іншомовної 
комунікативної компетенції студентів із позицій їхньої фахової підготовки, 
з’ясувавши у якій сфері майбутньої професійної діяльності кожного студента-
нефілолога йому найбільше будуть потрібні навички комунікативної поведінки 
в іншомовному середовищі. Обгрунтовано, що університетський курс 
англійської мови професійного спрямування (ESP) – дуже ефективний у цьому 
контексті, оскільки передбачає взаємозбагачувальний обмін інформацією 
шляхом використання іноземної мови і набуття комунікативних навичок, 
необхідних для вирішення професійних проблем і завдань. Дослідження має на 
меті знайти відповіді на запитання: як використання методу драматизації у 
TESL впливає на розвиток іншомовної комунікативної компетентності 
студента? Результати дослідження аргументовано доводять, що техніка 
драматизації - це ідеальний спосіб об’єднати процес формування навичок 
граматики, читання, письма, говоріння, аудіювання та вимови у процесі 
вивчення курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням», де акцент 
робиться не на формі, а швидше на змісті і вільному спілкуванні іноземною 
мовою у професійній сфері. Теоретичні положення статті проілюстровані 
прикладами використання методу драматизації у роботі зі студентами 
факультетів історії, права, національної безпеки та філології. Доведено, що 
драма створює сприятливий контекст для вивчення професійної лексики, 
допомагає студентам практикувати мовленнєву діяльність, пов’язану з 
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роботою, і може бути корисною для перевірки професійних ролей на 
лінгвістичному рівні. 

Ключові слова: комунікативна поведінка, іншомовне середовище, 
іноземна мова за професійним спрямуванням, метод/техніка драматизації, 
професійна лексика. 

Statement of the Problem. In the modern globalized world, a successful 
professional activity is hardly possible without a foreign language communicative 
competence. Investigating the formation of foreign language communicative 
competence of students from the standpoint of their professional training, we sought 
in the educational process the points of contact that would help reveal the areas of 
future professional activity in which non-philological students will need foreign 
language communication skills.  

The university course of English for Specific Purposes (ESP) is highly 
beneficial in this context. The study of a foreign language for professional purpose 
provides for a mutually enriching exchange of information through the use of a 
foreign language, the acquisition of communication skills required to solve 
professional problems and tasks [1: 210]. In other words, it implies the integration of 
linguistic and professional competence.  

However, the analysis of teaching a foreign language both at school and in 
higher educational institutions of the non-philological profile has revealed that the 
vast majority of them only declare the introduction of a modern communication-
based approach. In practice, the methods of educational activities remain mostly 
traditional: reading and translating texts, translation, performing grammatical and 
lexical exercises for substitution, multiple-choice tasks, composing sentences from 
separately given words, memorizing ready-made dialogues and conversational topics. 

The methodology of teaching English to students of non-philological 
specialties (future economists, political scientists, historians, social workers, 
ecologists, lawyers) surely needs a shift in approaches. Modern teaching-learning 
content focuses on a teacher’s ability to design not only a lesson but also to create 
such a pedagogical-learning environment in which it is possible to encourage active 
critical thinking and practical activity in mastering educational/learning material.  

The choice of the method is in a close relationship with the teacher's 
personality and the level of his/her professional preparation or predisposition.  The 
teacher who keeps in view the students' learning styles is more likely to achieve the 
goal of developing students’ high-quality communication skills in a foreign language.  

The dramatization technique is the creativity-based method and an effective 
tool to promote the development of the students’ communicative language skills in 
the ESP classroom, promoting a team-bonding experience since there is usually a 
great deal of sociability at such lessons. The drama-based method is important in 
learning foreign languages and cultures. In the English for Special Purposes 
classroom, the technique appears helpful in many ways. Drama provides a favorable 
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context for learning professional vocabulary, helps learners to practice job-related 
speaking activities, and can be beneficial for testing professional roles linguistically. 

Analysis of recent research and publications. Many Ukrainian and foreign 
scientists consider the problem of the development of intercultural competence of 
students of non-philology majors according to the theoretical framework of 
contextual learning of foreign languages. Among them are O. Honcharova, 
A. Maslova, R. Hryshkova, O. Larionova, and others. Foreign scientists (G. Bolton,
R. Via, S. Golden, J. Imkamp, J. Ladus, M. Sheva, E. Celikas, S. Wessels) highlight
the peculiarities of learning a foreign language via the use of dramatization and
consider dramatization to be a promising tool for improvement of students’
communicative competence.

In contextual learning, the subjective and social (intercultural) content of the 
professional activity is modeled using interactive methods, means, and forms. It 
implies using a set of situations characteristic of a certain field of professional 
activity. According to S. Dobson (2000), «dramatization is an excellent activity for 
learning oral skills in a safe environment in the classroom. It is an ideal way to bring 
skills of grammar, reading, writing, speaking, listening, and pronunciation together in 
a course where the focus is not on form but rather fluency and meaning» (Dodson, 
2000). [2: 139]  

Charlyn Wessels, in his book Drama (1987), substantiates the benefits of using 
drama methods in the foreign language classroom and argues that they are meant to 
promote fluent oral communication. According to Wessels, grammar and vocabulary 
become contextualized, and students get an opportunity to increase their confidence 
in their capacity to learn and use a foreign language [6]. 

A widely cited definition of drama comes from Holden (1981: 1), who defines 
it as «any activity which asks the student to portray a) himself in an imaginary 
situation or b) another person in an imaginary situation». This definition can be 
applied to most formats of drama-based methods in foreign language teaching, for 
example, role-playing [4]. 

The drama-based method exploits CLIL’s basic principles in teaching ESP, as 
language is taught through content and content via language. 

Drama is a highly motivating factor in increasing students’ enthusiasm for 
learning. However, organizing such an activity and designing it meaningfully is quite 
a challenging task for teachers. Researchers state that some teachers have difficulty in 
controlling the class, while some students complain that drama activities only bring 
them fun, not knowledge.  

The goal of the study is to answer the question about how the use of the 
dramatization method in TESL affects the development of a student’s foreign 
language communicative competence and formulate reliable conclusions concerning 
its effectiveness in ESP course for students majoring in History, National Security, 
and Law. The study attempts to compare the advantages of the dramatization 
technique against the methods and techniques widely used in teaching topics on 
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history, law, literature, or some other subject, such as lectures or question-answer 
forms of learning activity.  

Statement regarding the basic material of the research and justification of 
the results obtained. The in-depth analysis of the recent research into the issue under 
discussion and publications dealing with it has revealed that many teaching 
techniques imply using drama. Class materials that are often tedious become alive 
with drama activities. Drama can support foreign language mastering at the university 
level and facilitate learners’ acquisition of professional competencies, developing 
their linguistic competence through using grammar and vocabulary in a meaningful 
context.  

There is a wide range of drama strategies that we regularly use in our English 
classes. From their own experience, teachers know that the most important thing is to 
select a method with which they feel confident. For example, the teacher and class’s 
collective work on designing a project provides certain confidence to transfer to 
drama work. Let us consider some other interesting and effective techniques.   

Teacher in the role method. First of all, this is not about the teacher turning 
into an actor! The technique requires the teacher to take on the point of view of 
someone else and deliver it in an emotive way. The power of the teacher in the role 
method lies in being able to inform students about the issue under consideration in an 
original way and encourage the class to gain confidence in taking on some roles 
themselves.  

Hot-seating. Using this technique, the teacher or students can question or 
interview someone who remains in character. In the early stages, it might be the 
teacher who, for example, performs the role of a historical character such as Alfred 
the Great. The students question the teacher who responds in his or her historical role. 
At the next stage, a student or some students take a «hot seat». They take on 
historical roles and respond to questions as characters from the past. 

Still-image / Expressive Movement. According to this technique, groups of 
students, using their bodies, attempt to reconstitute a moment in time, an idea, or a 
plot. This can be a very useful approach to studying a painting, photo, or portrait. We 
ask a group of students to copy the position of the people in the picture, and then we 
gradually bring the picture to life.  

Forum theatre. The procedure of applying this technique looks like that. A 
situation is chosen by the teacher or group. It is enacted by a pair of students or a 
small group. The rest of the class observes. Both the actors and observers have the 
right to intervene in the action and give advice. The observers may step in and take 
on roles or complement them. This is a useful method for helping pupils explore a 
historical situation based on documents or stories. The observers are able to use the 
evidence to check the actors’ actions.  

There are several reasons for incorporating drama in the ESP classroom. But 
first and foremost, it is a valuable teaching-learning tool as it contributes greatly to 
students' interaction with each other during the lesson, particularly appealing to 
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kinesthetic learners. It also contextualizes language, making what is on the printed 
page real and three-dimensional.  

The case study of numerous methods for incorporating drama in the ESP class 
allows for identifying the most universal and efficient ones, in our opinion. Among 
them:  

1) Act the dialogue. Acting out dialogues from textbooks is the easiest way to
incorporate drama in the classroom. Students just simply choose roles, then work 
together to act out the dialogue.  

2) Write the dialogue for a scene. The students may watch a brief clip of a
movie without sound, write the dialogue for it, and act it out. 

When students have gained some experience with the basics of dramatizing 
characters, dialogues, and stage movement, they can proceed to some more advanced 
dramatics, involving more of the student's personal creativity and critical thinking 
skills. 

3) Put Words to an Emotion. A teacher tells the students about an emotion (for
example, anger, joy, or fear). The students, firstly, act out that emotion and then, use 
words to express it. In this way, they enrich their vocabulary.  

4) Give «voice» to an inanimate object. (e.g What would the railway station
loudspeaker say, if it could talk, about the people wandering around?). The teacher 
encourages students to write monologues with inanimate objects as characters. A 
monologue is a short scene with just one character talking, either addressing the 
audience, boss, or oneself (like Hamlet’s soliloquy «To Be or Not to Be»). Having 
written them, students can read the monologues aloud.  

5) Mime and Dubbing. The teacher asks students to act out short situation
scenes without dialogue. The rest of the class then creates a dialogue, as if developing 
the «script». While performing scenes, students can improve their speaking and 
listening skills and also develop their writing skills when writing dialogues.  

The drama also teaches the pragmatics of language. We mean that in this way, 
we can teach students how appropriately use language in this or that situation, like 
making a request. According to Dougill J., the most widely used are drama games 
(ice-breakers, warm-ups, fillers, concentration games), guided improvisation (a scene 
of a crime, a company meeting, a summer camp at night etc.), prepared improvised 
drama (when students themselves work and perform a story, a situation or a number 
of situations), mime («a non-verbal representation of an idea or story through gesture, 
bodily movement and expression») [3]. Finally, there is usually a great deal of 
sociability in using drama techniques in the lesson. 

The dramatization technique is particularly significant in disciplines that 
include certain event patterns, such as history. This is due to the fact that students 
should convey the events in compliance with the historical reality. They, of course, 
need some guidance from a text to do this. We have carefully studied the case study 
materials suggested for discussion in the Journal of the Historical Association (Great 
Britain) by John Rainer and Pat Hoodless, Senior lecturers in Drama Education and 
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History Education at the Institute of Education, MMU. It is incorporated into the 
article as a basic model of how to organize such an activity in the ESP classroom for 
the students majoring in History and make it really beneficial [5: 30].  

The authors recommend starting with familiarizing students with artifacts, 
replicas, and pictures dealing with Ancient Celts and arranged on the walls/tables of 
the classroom as if they were a museum. The students perform the roles of museum 
curators responsible for the exhibits. Then, students are invited to travel in time back 
to the Ancient Celts’ village. The teacher adopts the role of a fellow villager who 
welcomes to the tribe meeting. The students are encouraged to take on the roles of 
villagers. The teacher in role sets up a village meeting; the villagers share news and 
stories. Suddenly, the meeting is interrupted by a message delivered by a neighboring 
Celt that Queen Boudicca is about to arrive. Boudicca (Teacher in Role) makes an 
emotionally-impressive speech.[5: 32] When the Queen leaves, villagers (students in 
the role) start debating whether or not they will support Boudicca in the fight against 
the Romans, giving their arguments for and against it. The decision being made, the 
teacher announces it.  

Thus, by participating in various activities, students develop their skills in 
source analysis, their sense of chronology, and historical imagination. The final stage 
in the drama activity allows introducing students to notions of decision-making. 

Having role-played the above script of the Celtic period in the history of Great 
Britain, students were asked to write Boudicca’s farewell speech to the Iceni people 
before she poisoned her daughters and took her life not to be captured by Romans. 
The speeches of some students in the role of Queen Boudicca were so touching and 
pathetic that caused tears in the eyes of fellow students who listened to them. Thus, 
we may conclude that implementing drama technique in learning process we can 
bring brightness and emotion to the classroom and facilitate memorization of 
information and facts. The students will remember the events they dramatize forever, 
and, firstly, owing to the perception of them on an emotional level.  

We used the borrowed strategy in learning different topics in History of 
Ukraine (dramatizing pictures, historical events, etc.), Great Britain, the USA, and 
other English-speaking countries. The students were offered to role-play the Margaret 
Thatcher’s TV interview for London Weekend Television Weekend World 
(«Victorian Values»). During the preparatory stage, the students read a lot of 
materials on the biography of the Prime minister, her activity, and her role in social, 
political, and international life. It helped them to better understand M. Thatcher’s 
personality features and embody them closer to the real image in the role-play 
interview. 

Among the methods recommended by scholars for incorporating drama in the 
ESP class, staging passages from appropriate literary works by English authors 
deserves particular attention. 

Ch. Dickens traced an accurate picture of Victorian England that matches the 
image of child labor as a sign of cruelty, poverty, and the relaxation of the middle 
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classes that turned a blind eye to the suffering of the working class. We have chosen 
his works for role play as they quite vividly reflect the true picture of life in Britain in 
the Victorian epoch. Recorded music was added as part of staging the passages to 
create atmosphere, to suggest the location of the action (19th century in a working-
class suburb in London) 

We used some dramatization techniques in teaching English to students 
majoring in National Security. The method turned out to be quite effective in learning 
and practical use of special vocabulary and terminology. Firstly, it was a virtual 
excursion to the Air Force Armament Museum in Florida. Students in the roles of 
museum guides or curators prepared video materials with the museum exhibits and 
the accompanying information about the history of the museum and the 
characteristics of the aircraft and missiles. The rest of the group, in the roles of 
museum visitors, expressed their ideas and admiration as to the exhibits they watched 
and the information they heard, asking for additional information. Secondly, we held 
a role-play press conference. Students in the roles of the officials of the National 
security and Defense Council of Ukraine addressed the journalists from Ukrainian 
and foreign media attending the event. The speakers informed those present about the 
latest decisions of the Council concerning the urgent hotly-debated issues of national 
security. The journalists (students in roles) asked many questions, demanding 
clarification of some information. The students enjoy this method of dramatization 
and actively participate in performances. It stimulates the development of the 
communication skills necessary for their future professional activity.  

There are a lot of drama-based activities that could be introduced in 
classrooms. We often use such forms of dramatization as: a Parliament debate (a 
problem is discussed for 5 minutes in groups 5 of 4 (1 speaker-proposer, 1 speaker-
opposer, 1 Speaker of Parliament, time-keeper); a «political nightmares» role play 
(students split into two groups – journalists and politicians (e.g. Environment 
Minister, Foreign Minister, etc.) and conduct an interview arguing points and 
commenting on the arguments presented); consultancy presentation (4 – 5 students 
are legal consultants for a company; they have to prepare a «cutting-edge» 
presentation to present the firm’s findings to the client; the rest of the class are the 
«clients» and may interject and ask questions during the presentation).  

When studying the topic «At the Trial», the students majoring in Law role-play 
the trial proceedings. The lesson allows students to get an idea of the simplified 
procedure for making a court decision and conducting a role-playing game. Three 
persons participate in it: a judge who will listen to both sides and make a decision, the 
plaintiff, and the defendant. The participation of lawyers, prosecutors, witnesses, etc. 
is also possible. After the group has decided on the roles, the teacher gives each 
group a task. The class takes place in compliance with the procedure for conducting a 
court session: opening statements of the participants in the court process; the plaintiff 
presents his arguments, the judge asks him questions; the defendant presents the 
essence of the defense, and the judge asks him questions; the judge makes a decision. 
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The legal profession implies possessing argumentation skills as a means of 
persuasion. That is why even a regular class in English for law students must involve 
elements of lively and energetic discussion. It is obvious that there are some common 
features between drama and law. They both depend on language correctness to 
convey messages that affect the recipient. 

 Using the dramatization method in teaching ESP to law students enhances 
their speaking skills. Students become more spontaneous in speaking, use longer 
sentences, give more detailed answers, use idiomatic phrases, and feel more inclined 
to participate in discussions. The importance of speaking evenly and in a non-hesitant 
manner is at the center of attention during the acquisition of English by law students. 
As future lawyers, they need to be able to speak fluently and effectively in court. 

Drama helps these students develop the sort of confidence that can give them 
an edge when it comes to expressing their opinions on debating issues. In this regard, 
the importance of the role-play of certain passages from authentic English literary 
works cannot be underestimated. We consider that the works American Tragedy by 
T. Dreiser and Your Witness by H. Nielsen are rather illustrative and felicitous for
achieving the purpose. We have chosen the latter to pinpoint the effectiveness of
drama technique in learning English by students majoring in law.

Preparatory stage. Students were to read the text of the story Your Witness by 
H. Nielsen and do a number of lexical and communicative tasks based on the work.
At the next stage of preparing for staging an excerpt from the work, students were
asked to write a script and assign roles. The teacher advised the students to watch
films in English about the trial proceedings. Then, the classroom was transformed
into a courtroom: Attorney tables (Prosecution and Defense), Bailiff’s station,
Judge’s Bench, Jury Box, Public Gallery, and Witness Stand. The students in roles
performed their roles with great enthusiasm. They tried to cope as best as possible
with their pronunciation, grammar, and using professional vocabulary.

 Student research activity is another field where the use of the dramatization 
method is appropriate. In our opinion, the organization of training scientific 
conferences is quite an interesting experience. Before the conference, students 
prepare demonstration programs and presentations. During the training conference, 
they gain experience in speaking in front of an audience, learning how to answer 
questions, and participating in discussions. Educational conferences become a means 
of self-development for students and create additional motivation for professional 
growth.  

The research findings clearly indicate that the methodology of teaching English 
to students of non-philological majors definitely needs changes. The educational 
activity that contributes to improving the knowledge and skills acquired in the 
learning process, increases the creative beginning, stimulates imagination, develops 
memory, attention, and discipline, and helps to overcome passivity is in demand. 

Conclusions. Having analyzed all the stages of using the dramatization method 
to develop students’ communicative competence, we came to the conclusion that in a 
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foreign language for specific purposes teaching, role-play as a technique should 
practice: conversation skills of a character in a specific role (how to start, lead and 
finish a dialogue, how to express oneself even with limited knowledge of vocabulary 
and grammar); nonverbal communication through mime, gestures, facial expressions, 
and body posture; how to understand and respond to the situation. Drama provides a 
favorable context for learning professional vocabulary, helps learners to practice job-
related speaking activities, and can be beneficial for testing professional roles. 
Further research is needed to verify the significance and potential of the CLIL 
(Content Language Integrated Learning) approach to the development of 
communicative skills of students via the course of English for Specific Purposes. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Анотація. Подано детальний опис особливостей організації й методики 
проведення експериментальної роботи. Здійснено аналіз результатів 
педагогічного експерименту. Визначено базу проведення, мету й завдання 
констатувального експерименту, дібрано діагностичні методики. Зазначені й 
розкриті основні принципи проведення експериментального дослідження, 
виділено систему способів і методів вимірювання стану готовності майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації до застосування здоров’язбережувальних 
технологій у професійній діяльності. 

Розроблено для забезпечення процесу формування готовності майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації до застосування здоров’язбережувальних 
технологій у професійній діяльності й упроваджено відповідне навчально-
методичне забезпечення: авторську навчальну програму та навчально-
методичний комплекс з дисципліни «Здоров’язбережувальні технології у 
процесі фізичної реабілітації», програму виробничої практики, навчально-
методичний посібник, програму тренінгу «Особистісний розвиток майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації»). Описано проведення інтерактивних лекцій: 
«НЛП у роботі з клієнтом», «Коуч-технології у фізичній реабілітації», 
«Емпауермент у дієтології» та використання вебінарів, оскільки есперимент 
проходив в різних містах України. Виокремлено основні напрями соціально-
педагогічної реабілітації: педагогічна, психологічна та психопатологічна 
корекція; професійна орієнтація підлітків, що мають особливі потреби; 
дефектологічна, логопедична корекція. Зазначено, шо основною метою добору 
форм і методів реалізації технологічно-процесуального етапу було формування 
у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації умінь використовувати різні види 
здоров’язбережувальних технологій у процесі фізичної реабілітації особистості. 
Тому на даному етапі були використані методи практичної спрямованості: 
вправи, вирішення проблемних ситуацій, тренувальні вправи щодо 
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застосування різних прийомів, практичні творчі завдання, тренінгові вправи, 
ігрові-моделюючі ситуації, воркшопи, дискусії. 

Ключові слова: здоровязбережувальні технології, професійна діяльність, 
емпауермент, селф-емпауермент, коучинг. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMING THE READINESS OF 
FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL REHABILITATION FOR THE 

APPLICATION OF HEALTH CARE TECHNOLOGIES IN 
PROFESSIONAL ACTIVITIES 

Abstract. A detailed description of the features of the organization and 
methods of conducting experimental work is provided. The results of the pedagogical 
experiment were analyzed. The basis for conducting, the goal and task of the 
ascertainment experiment was determined, and diagnostic methods were selected. 
The main principles of experimental research are specified and disclosed, a system of 
methods and methods for measuring the state of readiness of future physical 
rehabilitation specialists for the use of health-saving technologies in professional 
activities is highlighted. 

It was developed to ensure the process of forming the readiness of future 
specialists in physical rehabilitation to use health-preserving technologies in 
professional activities, and the corresponding educational and methodological support 
was implemented: the author's curriculum and the educational and methodological 
complex of the discipline "Health-preserving technologies in the process of physical 
rehabilitation", the program industrial practice, training manual, training program 
"Personal development of future specialists in physical rehabilitation"). Interactive 
lectures are described: "NLP in working with a client", "Coach technologies in 
physical rehabilitation", "Empowerment in dietetics" and the use of webinars, since 
the experiment took place in different cities of Ukraine. The main areas of socio-
pedagogical rehabilitation are singled out: pedagogical, psychological and 
psychopathological correction; professional orientation of teenagers with special 
needs; defectological, logopedic correction. It is noted that the main purpose of the 
selection of forms and methods of implementation of the technological and 
procedural stage was to develop the ability of future physical rehabilitation specialists 
to use types of health-saving technologies in the process of physical rehabilitation of 
the individual. Therefore, at this stage, practical methods were used: exercises, 
solutions to problem situations, training exercises on the use of various techniques, 
practical creative tasks, training exercises, game-simulating situations, workshops, 
discussions.  
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Keywords: health-saving technologies, professional activity, empowerment, 
self-empowerment, coaching. 

Постановка проблеми. Органічною частиною дослідно-
експериментальної роботи є педагогічний експеримент, котрий логічно 
об’єднав комплекс методів дослідження з метою перевірки дієвості моделі 
формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. 

Мета формувальної дослідно-експериментальної роботи полягала в 
підтвердженні гіпотези дослідження, яка ґрунтується на припущенні: 
готовність майбутніх фахівців з фізичної реабілітації застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності буде ефективною 
за умови реалізації її науково обґрунтованої моделі, яка містить інформаційний, 
технологічний, психологічний та педагогічний компоненти й ураховує 
історичний досвід організації педагогічного процесу в ЗВО, практику фізичної 
реабілітації, соціально-психологічні та педагогічні підходи до роботи з 
клієнтом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичні аспекти  формування 
готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності висвітлюються 
такими ученими як Л. Волошко, Я. Коцан, Г. Ложкін, М. Мушкевич. 

Мета статті – дослідження методичних аспектів  формування готовності 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Організацію й проведення 
експериментальної роботи базували на основних теоретико-методичних засадах 
підготовки фахівців з фізичної реабілітації до застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності, на поєднанні 
традиційних форм (лекції, семінарсько-практичні, лабораторні заняття) і 
методів підготовки студентів із інноваційними. 

Перевагу серед інноваційних форм надавали інтерактивним – 
інтерактивна лекція, вебінари, воркшопи, семінарсько-практичні й лабораторні 
заняття, тренінги, виховні ситуації, проблемні завдання, емпауермент, коучинг, 
педагогічна фасилітація; методам позитивної психології та нейро-лігвістичного 
програмування тощо. 

Використання інтерактивних лекцій дало змогу організувати постійну 
взаємодію викладача зі студентами, поєднати керівну роль викладача з високою 
активністю студентів. Організація інтерактивного навчання передбачає 
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
розв’язання проблем [1]. 

З урахуванням дистанційних форм навчання нами був використаний 
такий різновид лекцій, як мультимедійні лекції («multy» – множинний, 
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складний та «media» – середовище, засіб, спосіб). Це не тільки розширило обсяг 
навчального матеріалу, а і покращити запам’ятовування матеріалу, полегшити 
сприйняття нової інформації. Так були проведені серії мультимедійні лекції, які 
розкривали сутність та методику коучингу, НЛП, педагогічної фасилітації на 
такі теми: «НЛП у досягненні цілей», «Сучасні коуч-технології, «Методика 
застосування фасилтативного впливу». З метою зворотнього зв’язку з 
аудиторією слухачів використовувався методи активного обговорення та 
вирішеня проблемних ситуацій, що допомагало сформувати і скорегувати 
матеріал, який засвоїли студенти. Для активізації позиції учасників 
обговорення використовувалися проблемні запитання та проблемні ситуації, що 
потребували розв’язання. Так, наприклад до теми: «НЛП у досягненні цілей»
були складені такі проблемні запитання: «На основі аналізу власного досвіду 
знайдіть прийоми негативного і позитивного НЛП», «Які зараз на вас діють 
негативні установки шкільної системи», а далі обговорювалися шляхи 
позбавлення цих установок тощо, «Давайте уявимо, що людина прийшла до вас 
у реабілітаційний центр з негативними  установками, як це відобразиться на 
результативності процесу реабілітації?» далі обговорювалися прийоми 
нейролінгвістичного програмування. 

Особливої уваги у формуванні готовності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації надавалася тренінговим вправам та повноцінним курсам тренінгів. 
До проведення тренінгів залучалися фахівці різних установ і закладів, які 
займаються практикою тренінгової діяльності. Добір фахівців відбувався на 
території всієї України, тому деякі тренінги були проведені в online режимі. 
Наприклад, студентами був пройдений онлайн курс «Європейський досвід 
реабілітації новонароджених та малих дітей», на якому розглядалися теми 
«Використання гри у ранньому втручанні для розвитку навичок 
самообслуговування», «стратегії реабілітаційної роботи», «NBAS-шкала» тощо. 
Студентами було пройдено цикл тренінгових занять міжнародної навчальної 
програми «Journey4Life» голландської організації Dance4Life», модератором 
якої у Полтаві є благодійне об’єднання «Громадське здоров’я». Програма 
націлена на формування різних соціальних умінь студентів: впевненості, 
критичного мислення, уміння здійснювати опір викликам, які створюють 
небезпеку для здоров’я та добробуту; працювати в команді. 

Як інноваційну форму роботи запропонували участь студентів у 
короткотривалому соціальному проєкті «Відеоленд. Тренінг + Кіно», який 
тривав упродовж 2016-2017 рр. Програма цього тренінгу спрямована на 
формування толерантної поведінки засобами кіно. 

Нами було розроблено і впроваджено в освітній процес тренінг 
«Особистісні якості фахівця з фізичної реабілітації», мета якого комплексне 
особистісне формування майбутніх фахівців. Тренінг включав такі блоки: 
інформаційний та педагогічний. 

Також систематично використовувалася така форма роботи, як вебінари, 
оскільки есперимент проходив в різних містах України. Провели вебінари на 
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такі теми: «Види здоров’язбережувальних технологій у реабілітаційній роботі», 
«Педагогічна фасилітація як технологія ефективного впливу на клієнта», 
«Прийоми НЛП у процесі фізичної реабілітації», «Етапи застосування 
емпаерменту та умови його використання й ін. 

Воркшоп – навчальний захід, на якому учасники отримують знання 
самостійно. Нами було проведено такі типи воркшопів: дискусійний клуб, 
тімбілдінг, майстерня, мозковий штурм, марафон. Дискусійний клуб – це захід, 
на якому кожен учасник має право висловити свою точку зору і захистити її. 
Нами були проведені такі дискусійні клуби: «Фактори та чинники формування 
особистості», «Здоров’я – що важливіше для його збереження?», «Формування 
внутрішньої картини здоров’я та як на неї вплинути», «Вплив способу життя на 
його тривалість» тощо. Такі дискусійні клуби нами використовувалися на 
семінарсько-практичних заняттях. 

Тімбілдінг – командний захід, який проводиться в ігровій формі. 
Учасники розподіляються на команди, яким надаються однакові завдання. Час 
у тімбілдінгу обмежений і тому команди швидко мають знайти шляхи 
вирішення завдань. Майбутні фахівці з фізичної реабілітації під час такого типу 
воркшопу вирішували наступні завдання: 1) розробити стратегію (мета, 
завдання, методи, форми роботи) здоров’язбережувальних технологій для 
клієнтів, у яких знижена мотивація до змін на краще, тобто клієнт типу: «Це 
нічого не допоможе»; розробити стратегію здоров’язбережувальних технологій 
для клієнтів, у яких знижений рівень відповідальності за власні дії» та ін. 

Форма воркшопу – майстерня дуже часто застосовувалася нами під час 
науково-практичних конференцій. Студенти відвідували майстер-класи 
фахівців реабілітаційних центрів, лікарень, центрів сімейної медицини, де 
безпосередньо проводиться фізична реабілітація. 

Під час педагогічного експерименту представники експериментальної групи 
відвідували Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи де 
працювали над поліпшенням соціальної адаптації дітей даної групи в суспільстві, 
зниженням дитячої інвалідності, максимально можливого залучення даного 
контингенту дітей до суспільно-корисної праці та самозабезпечення. Основними 
напрямкми соціально-педагогічної реабілітації слугували: педагогічна, 
психологічна та психопатологічна корекція; професійна орієнтація підлітків, що 
мають особливі потреби; дефектологічна, логопедична корекція. 

Майбутні фахівці з фізичної реабілітації відвідували реабілітаційний 
центр відділення Полтавського казенного експериментального протезно-
ортопедичного підприємства; реабілітаційний центр «Соняшник». 

Окрім перелічених форм формування готовності майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації нами використовувалася така форма, як фізичні змагання, 
ігри:   

 Наприклад, була організована участь студентів у програмі фізичної 
командної активності «Лісова гра: що, де, коли і як?» на базі Обласного 
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молодіжного центру м. Полтави; участь у циклі руханок «Замість кави зроби 
вправи» це заняття джампінгом, участь у занятті «Стретч-масаж з елементами 
парної йоги». 

Ефективність застосування форм навчально-виховної і дослідницької 
роботи залежить від майстерності викладача в доборі відповідних методів і 
засобів педагогічної діяльності. 

Базуючись на визначенні поняття «методи навчання» А. Алексюк, (це 
впорядковані способи взаємопов’язаної, цілеспрямованої діяльності педагога й 
студентів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань), 
використовували традиційні: розповідь, опитування, і дібрали низку методів, 
які передбачають високу активність, формування лідерської позиції та 
педагогічної майстерності майбутніх фахівців фізичної реабілітації. 

Умовно загальний хід упровадження моделі формування готовності 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності розподілили на 
три самостійні частини: підготовчу, основну і заключну. 

Підготовка викладачів до реалізації моделі полягала в наданні їм 
інформації про структуру, зміст і методику реалізації моделі формування 
готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у формі семінарів, 
інструктажів і самостійного ознайомлення зі змістом програм із 
експериментальних курсів і методичних рекомендацій до них.  

Така організація підготовки викладачів до експериментальної роботи на 
основі ознайомлення з програмами, методичними рекомендаціями і наступним 
обговоренням на семінарах забезпечила успішне проведення формувального 
експерименту. 

Під час першого, інформаційно-оперативного, етапу впровадження 
експериментальної моделі особливу увагу приділяли формуванню в студентів 
інформаційної готовності, що передбачало засвоєння базисних понять з 
проблеми застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній 
діяльності. На цьому етапі відбувалося доведення думки і переконання 
студентів у тому, що ефективність процесу фізичної реабілітації підвищується, 
якщо формувати у клієнта активну позицію, бажання змінюватися, свідомо і 
відповідально ставитися до власного здоров’я. У свою чергу, це передбачає 
застосування соціально-психологічних та педагогічних 
здоров’язбережувальних технологій у процесі фізичної реабілітації. Зазначене 
завдання вирішували в ході аналізу та формування наукових поглядів на 
поняття «здоров’язбережувальні технології», «соціально-психологічні 
здоров’язбережувальні технології», «педагогічні здоров’язбережувальні 
технології» й засвоєння усвідомлення мети фізичної реабілітації, яка має 
включати не лише відновлення фізичної рухливості, а і зміну способу життя 
клієнта, його психологічну готовність продовжувати програму підтримки 
здоров’я за межами реабілітаційного центру. Реалізацію I-го етапу моделі 
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здійснили в руслі вивчення дисциплін професійної нормативної підготовки 
компонентів освітньої програми «Фізична реабілітація»: «Курортологія», 
«Педагогіка і психологія», «Основи практичної діяльності у фізичній терапії, 
ерготерапії» (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія); «Психічне 
здоров’я», «Промоція здоров’я» - (спеціальність 229 Громадське здоров’я); 
«Педагогіка», «Психологія», «Технології оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності», «Психологія спорту» (спеціальність 017 Фізична культура і 
спорт)– перший рік навчання.  

До змісту зазначених дисциплін увійшли теми, які спрямовані на 
формування бази теоретичних знань з проблеми застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності: у рамках 
вивчення теми «Соціально-психологічні здоров’язбережувальні технології» 
студенти знайомилися з такими поняттями, як сутність, мета соціально-
психологічних технологій, види (емпауермент, селф-емпауермент, НЛП, 
коучинг, позитивна психологія); у темі «Педагогічні здоров’язбережувальні 
технології» студенти опановували поняття – сутність, мета педагогічних 
здоров’язбережувальних технологій, види (педагогічна фасилітація, технології 
створення ситуації успіху, радості); у темі «Особистісні якості майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації» студентами засвоювалися поняття «лідерство», 
його складові, риси, що забезпечують формування лідерської позиції у процесі 
фізичної реабілітації (комунікативність, толерантність, гнучкість, емоційна 
стійкість); вивчаючи тему «Педагогічна готовність до фізичної реабілітації» 
студенти знайомилися з такими поняттями, як педагогічні здібності, 
педагогічний такт, педагогічна спрямованість, педагогічна техніка. Також були 
проведені такі інтерактивні лекції: «НЛП у роботі з клієнтом», «Коуч-
технології у фізичній реабілітації», «Емпауермент у дієтології» та ряд вебінарів 
«Види здоров’язбережувальних технологій у реабілітаційній роботі», 
«Педагогічна фасилітація як технологія ефективного впливу на клієнта», 
«Прийоми НЛП у процесі фізичної реабілітації», «Етапи застосування 
емпаерменту та умови його використання й ін. Задля формування готовності 
оперувати засвоєними поняттями нами були організовані і проведені дискусійні 
клуби на такі теми: «Фактори та чинники формування особистості», «Здоров’я 
– що важливіше для його збереження?», «Формування внутрішньої картини
здоров’я та як на неї вплинути», «Вплив способу життя на його тривалість»

Основними формами і методами роботи зі студентами на цьому етапі 
впровадження експериментальної моделі були інтерактивна, мультимедійна 
лекція, мозкові штурми, обговорення, дискусії, дебати, обговорення. У доборі 
форм і методів роботи зі студентами враховували основну мету цього етапу 
втілення моделі – формування науково-теоретичної бази з проблеми 
застосування здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності.  

Упровадження другого етапу, технологічно-процесуального, моделі 
формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
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застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності 
передбачало формування технологічної готовності до означеного виду 
діяльності в процесі вивчення таких дисциплін, як «Діагностика і моніторинг 
стану здоро҆вя у фізичній терапії, ерготерапії», «Основи практичної діяльності у 
фізичній терапії, ерготерапії» (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія); 
«Психологічні основи фізичної реабілітації» - (спеціальність 229 Громадське 
здоров’я); «Гігієна фізичного виховання», «Фізична реабілітація», «Технології 
оздоровчо-рекреаційної рухової активності» (спеціальність 017 Фізична 
культура і спорт) – другий рік навчання.   

Студенти опановували алгоритм застосування  соціально-психологічних 
та педагогічних здоров’язбережувальних технологій. Під час вивчення теми 
«Емпауермент у фізичній реабілітації» студенти вивчали фази застосування 
емпауерменту та селф-емпауерменту, стратегії емпауерменту; у темі «НЛП» 
опановувалися принципи НЛП, прийоми («виклик суперечки», «вислів 
сумнівів», «зіставлення суперечностей», «добудовування», «використовування 
підготовлених якостей», «розслаблення», «вичікування», «оцінювання 
поведінки як результату позитивного наміру», «гра на асоціації чи дисоціації», 
«зміни фокуса уваги в часовому просторі», «імперативної персеверації», 
«рефреймінгу (зміни) контексту», «зміщення фокуса уваги», «акцентування», 
«використання контрастів», «використання моделі SCORE»); основні етапи 
застосування нейро-лінгвістичного програмування. Вивчаючи тему: 
«Можливості коучингу у фізичній реабілітації» студентами вивчалися такі 
технологічні методи коучингу: метод «питання-відповідь»; коучинг-тренінг, 
метод консалтингу, метод процесингу, метод «Колесо досягнення мети», метод 
«Лінія часу», технологія коучингу «GROW». Під час вивчення теми 
«Педагогічна фасилітація як здоров’язбережувальна технологія» студенти 
навчалися добирати відповідне соціальне оточення клієнта, яке б стимулювало 
його активність. Це передбачало вивчення технології діагностико клієнта, його 
реабілітаційного потенціалу та можливості найближчого оточення. Студенти 
опановували технологічними знаннями щодо роботи з сім’єю клієнта: типи 
ставлень членів сім’ї до проблеми клієнта (деструктивне, конструктивне); 
надання знань та формування реабілітаційної культури сім’ї; формування 
цінностей незалежної позиції сім’ї. У темі «Технологія створення ситуації 
успіху» студентами був засвоєний алгоритм створення ситуації успіху та 
радості під час процесу фізичної реабілітації та основні прийоми (постійна 
фіксація успіхів клієнта, створення власної оптимістичної позиції, орієнтація на 
позитивні емоції, техніка когнітивного переструктурування, підкріплення, 
активного соціального навчання). Були проведені такі мультимедійні лекції: 
«НЛП у досягненні цілей», «Сучасні коуч-технології, «Методика застосування 
фасилтативного впливу» 

На даному етапі були використані методи практичної спрямованості: 
вправи, вирішення проблемних ситуацій, тренувальні вправи щодо 
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застосування різних прийомів, практичні творчі завдання, тренінгові вправи, 
ігрові-моделюючі ситуації, воркшопи, дискусії. 

Студенти взяли участь у навчальному курсі «Європейський досвід 
реабілітації новонароджених та малих дітей».  

У ході виробничих практик запропонували студентам обрати 
здоров’язбережувальну технологію за бажанням (можливо декілька) і 
застосувати у роботі з клієнтом. Метою виробничої практики нами було 
визначено не лише розвиток умінь застосовувати соціально-психологічні та 
педагогічні технології, а і навчитися їх поєднувати з медичними 
здоров’язбережувальними технологіями та технологіями фізичної культури і 
спорту. Так, наприклад, студенти працюючи з клієнтом поєднували у єдиний 
процес дихальну гімнастику з нейро-лінгвістичним програмуванням; ЛФК з 
коучингм. Але перед тим як приступити до процесу фізичної реабілітації, 
студенти навчалися проводити індивідуальну діагностику клієнта, яка 
спрямована на діагностику індивідуального реабілітаційного потенціалу, тобто 
визначення наскільки є психотравмуючою ситуація, в якій знаходиться клієнт і 
чи є ресурси для її подолання (бажання, цілі, мотиви). Студенти використовували 
методи діагностичної бесіди, вивчення історії життєвої клієнта, спостереження; 
визначення індивідуальних особливостей клієнта, уподобань, інтересів, прагнень; 
планів на майбутнє; ступінь віри у власні можливості; наявність підтримки 
оточуючих за допомогою таких методів Оксфордський опитувальник на 
визначення рівня щастя (OHI, Oxford Happiness Inventory); методику YLOT 
(Youth Life Orientation Test); методику YLOT (Youth Life Orientation Test), 
спрямовану на визначення рівня оптимізму; методику «Самооцінка реалізації 
життєвих цілей особистості», автор якої М. Молочников; діагностику якості 
життя клієнта, тобто які економічні ресурси наявні та ресурси найближчого 
оточення (чи є підтримка, розуміння, оптимізм у налаштуванні тощо); 
діагностика внутрішньої картини здоров’я клієнта, тобто як він уявляє для себе 
стан здорової людини (віра у власні сили клієнта, яка має відображатися в його 
активності, дотриманні усіх процедур реабілітаційного процесу; орієнтація на 
успіх і позитив у житті, що буде відображатися у стилях спілкування клієнта). 
На основі результатів діагностики майбутні фахівці з фізичної реабілітації 
вчилися складати  реабілітаційні програми за такою структурою: Ми 
запропонували орієнтовну структуру програми, але студенти мали право 
додавати свою необхідну інформацію: загальні відомості про клієнта, опис 
проблеми, яку потрібно вирішити, мета та завдання програми, напрями реалізації 
програми; опис видів діяльності, які слід виконати в рамках програми; терміни та 
місце реалізації певних видів діяльності; прогнозовані результати. 

Третій, особистісно-мотиваційний, етап моделі формування готовності 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності передбачав 
формування психологічної готовності до означеного виду діяльності. На цьому 
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етапі застосовували такі форми і методи роботи зі студентами, як тренінгові та 
ігрові вправи на формування лідерських якостей, тренінги комунікативності, 
формування особистісних якостей, соціальних умінь та соціальної активності. 
Для студентів було дібрано систему тренінгових вправ, які спрямовані на 
розвиток таких якостей, як комунікативність, толерантність, наполегливість, 
емоційну стійкість. Тривалість тренінгової програми враховувала особливості 
планування навчального процесу у ЗВО та передбачала цикл активних занять у 
кількості 10 протягом 2 місяців. Кожне заняття було розраховано на тривалість 
одного аудиторного заняття, тобто 1г.20хв. Це давало можливість досягнути 
найбільшої концентрації уваги студентів, оскільки спрацьовував динамічний 
стереотип – працювати протягом пари. Активна фаза реалізації зазначеного 
етапу розпочалася на третьому році навчання. 

Також була організована участь студентів у короткотривалому 
соціальному проєкті «Відеоленд. Тренінг + Кіно», мета якого формування 
толерантної поведінки засобами кіно. Для розвитку фізичної активності, 
командної роботи, наполегливості студенти на цьому етапі проходили 
програмі фізичної командної активності «Лісова гра: що, де, коли і як?» на базі 
Обласного молодіжного центру м. Полтави; була організована участь у циклі 
руханок «Замість кави зроби вправи» це заняття джампінгом; участь у занятті 
«Стретч-масаж з елементами парної йоги». 

Четвертий етап, педагогічно-орієнтований, передбачав активне 
формування таких компонентів педагогічної майстерності, як педагогічні 
здібності, педагогічна спрямованість, педагогічна техніка. Формування 
зазначених компонентів здійснювалося за допомогою традиційних методів та 
інноваційних. Були проведені лекції на тему «Вплив педагогічної техніки на 
ефективність реабілітаційного процесу», «Компоненти педагогічної 
майстерності», «Педагогічні здібності та їх розвиток», «Види педагогічної 
техніки», «Педагогічна спрямованість та шляхи формування» в рамках 
вивчення таких дисциплін: «Діагностика і моніторинг стану здоро҆вя у фізичній 
терапії, ерготерапії», «Основи практичної діяльності у фізичній терапії, 
ерготерапії» (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія); «Психологічні 
основи фізичної реабілітації» - (спеціальність 229 Громадське здоров’я); 
«Гігієна фізичного виховання», «Фізична реабілітація», «Технології оздоровчо-
рекреаційної рухової активності» (спеціальність 017 Фізична культура і спорт).   

Також нами були використані методи обговорення та розв’язання 
педагогічних ситуацій, вирішення проблемних питань та тренінгові вправи. 
Так, наприклад, вправи ««Архітектор», «Спокуса», «Не своїм голосом» 
спрямовані розвиток педагогічного мовлення (вербального і невербального); 
вправи «Порятунок ведмедя»,«Міна», «Вавилонська вежа» спрямовані на 
розвиток педагогічної спрямованості. 

Також студентами був пройдений цикл тренінгів на розвиток педагогічної 
майстерності у застосуванні здоров’язберігаючих технологій   «Journey4Life», 
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організований спільно з представниками благодійного об’єднання «Громадське 
здоров’я».  

Упродовж усіх етапів упровадження обґрунтованої моделі формування 
готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності здійснювали 
постійний контроль за якістю й успішністю навчання студентів у вигляді 
традиційних форм поточного та підсумкового контролю знань: усне та 
письмове опитування, контрольні роботи, тестові завдання, заліки, екзамени, а 
також інноваційні: презентація і захист індивідуальних програм фізичної 
реабілітації з використанням здоров’язбережувальних технологій. 

Висновки. Отже, формувальний експеримент на засадах особистісно 
зорієнтованого навчання й утілення єдності інформаційного, технологічного, 
психологічного, педагогічного компонентів готовності, застосування 
запропонованих методів, форм і засобів, а також реалізації виокремлених 
педагогічних умов дозволив забезпечити педагогічний процес формування 
готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до застосування 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності у відповідності до 
теоретично обґрунтованої моделі їх готовності.  
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ЗАЛУЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ОПАНУВАННЯ 
СІМЕЙНИМИ ЦІННОСТЯМИ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Анотація. Актуальність проблеми формування сімейних цінностей у 
старшокласників пояснюється, насамперед, тим, що свідома відповідальність 
особистості за майбутнє своєї сім’ї і дітей має зароджуватися ще у шкільному 
віці. Передумовою до формування сімейних цінностей є невтішне становище 
сучасної сім’ї, яка, як і все українське суспільство, нині перебуває у кризовому 
стані, що характеризується зростанням психологічної напруги, збільшенням 
кількості стресових ситуацій, відмовою від усталених цінностей і появою 
нових, часом необґрунтованих і швидкоплинних.  

Провідним засобом реалізації такої умови, як залучення старшокласників 
до опанування сімейними цінностями (любові, батьківства, сімейної соціально-
психологічної гармонії, організаційно-матеріального функціонування сім’ї) в 
позакласній роботі - виступило розроблення програми «Секрети щасливого 
сімейного життя». 

Розробляючи програму «Секрети щасливого сімейного життя» з метою 
впровадження її в процес позакласної роботи експериментальних закладів 
загальної середньої освіти, враховували те, що поняття «формування сімейних 
цінностей у старшокласників у позакласній роботі» ми визначаємо як 
цілеспрямовану діяльність педагогів щодо засвоєння учнями цінностей, що є 
основою повноцінного функціонування сучасної сім’ї, як сукупність принципів, 
змісту, форм, методів педагогічної роботи, направлених на розвиток 
когнітивного, емоційно-ціннісного, практично-діяльнісного компонентів цього 
феномену. 

Розглянуто різноманітні форми й методи проведення виховної роботи з 
старшокласниками, покликані ознайомити школярів з основами культури 
сімейного життя, а саме: творчі завдання, мозковий штурм, спрямовуюча 
дискусія, робота в малих групах, аукціон ідей, ігрові методики, розв’язання 
ситуацій морального вибору, діалоги, метод проєктів та ін.  

Значна увага приділена висвітленню таких індивідуально-особистісних 
форм, як: індивідуальна консультація,  індивідуальне завдання, індивідуальна 
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бесіда. Індивідуальний підхід передбачав реалізацію педагогічної позиції 
схвалення, розуміння, підтримки кожного учня як передумову стимулювання в 
нього самоповаги, посилення віри в свої можливості, усвідомлення не лише 
можливості, а й доцільності позбавлення рис та якостей, що утруднювали його 
становлення як майбутнього сім’янина. 

Ключові слова: старшокласники, сімейні цінності, педагогічні умови, 
заклад загальної середньої освіти. 
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ENGAGEMENT OF SENIOR PUPILS IN THE MASTERY OF FAMILY 
VALUES IN THE EXTRACURRICULAR WORK OF INSTITUTION OF 

GENERAL SECONDARY EDUCATION 

Abstract. The relevance of the problem of formation of family values among 
senior pupils is explained, first of all, by the fact that the conscious responsibility of 
the individual for the future of his family and children should be born at school age. 
A prerequisite for the formation of family values is the disappointing situation of the 
modern family, which, like the entire Ukrainian society, is currently in a state of 
crisis, characterized by increasing psychological tension, an increase in the number of 
stressful situations, the rejection of established values and the emergence of new, 
sometimes unfounded and fleeting. 

The development of the "Secrets of a Happy Family Life" program was the 
leading means of implementing such a condition as the involvement of senior pupils 
in mastering family values (love, parenthood, family socio-psychological harmony, 
organizational and material functioning of the family) in extracurricular work. 

When developing the "Secrets of a Happy Family Life" program with the aim 
of introducing it into the process of extracurricular work of experimental institutions 
of general secondary education, we took into account the fact that we define the 
concept of "formation of family values in high school students in extracurricular 
work" as the purposeful activity of teachers in the assimilation of values by students, 
which is the basis of the full-fledged functioning of the modern family, as a set of 
principles, content, forms, methods of pedagogical work aimed at the development of 
cognitive, emotional-value, practical-activity components of this phenomenon. 

Developing the program "Secrets of Happy Family Life" with the aim of 
introduction of it into the process of extracurricular work of experimental institutions 
of general secondary education, took into account fact that we define the concept of 
"formation of family values in high school students in extracurricular work" as the 
purposeful activity of teachers in the assimilation of values by students, which is the 
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basis of the full-fledged functioning of the modern family, as a set of principles, 
content, forms, methods of pedagogical work aimed at the development of cognitive, 
emotional-value, practical-activity components of this phenomenon. 

Various forms and methods of conducting educational work with senior pupils 
are considered, designed to familiarize pupils with the basics of the culture of family 
life, namely: creative tasks, brainstorming, guided discussion, work in small groups, 
auction of ideas, game methods, solving situations of moral choice, dialogues, project 
method, etc. 

Considerable attention is paid to highlighting such individual and personal 
forms as: individual consultation, individual task, individual conversation. The 
individual approach provided for the implementation of a pedagogical position of 
approval, understanding, and support for each pupil as a prerequisite for stimulating 
self-esteem in him, strengthening his faith in his abilities, realizing not only the 
possibility, but also the expediency of getting rid of traits and qualities that made it 
difficult for him to become a future family member. 

Keywords: senior pupils, family values, pedagogical conditions, institution of 
general secondary education. 

Постановка проблеми. Чільне місце серед актуальних виховних проблем 
в українському освітньому просторі посідає проблема формування сімейних 
цінностей у старшокласників. Це пояснюється, насамперед, тим, що свідома 
відповідальність особистості за майбутнє своєї сім’ї і дітей має зароджуватися 
ще у шкільному віці. Передумовою до формування сімейних цінностей є 
невтішне становище сучасної сім’ї, яка, як і все українське суспільство, нині 
перебуває у кризовому стані, що характеризується зростанням психологічної 
напруги, збільшенням кількості стресових ситуацій, відмовою від усталених 
цінностей і появою нових, часом необґрунтованих і швидкоплинних. Усе 
зазначене вище актуалізує важливість формування у старшокласників 
відповідального ставлення не тільки до майбутнього шлюбу, а й до способів 
його зміцнення і збереження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  У контексті проблематики культури 
батьківства важливими є наукові здобутки як зарубіжних (Т.Гордон, М.Джейс, 
Б.Спок, А.Фромм), так і вітчизняних учених (Т.Веретенко, І.Звєрєвої, Т.Говорун, 
Л.Канішевської, В.Кравець, О.Кікінежді, О.Кізь, Л.Яценко, В.Шахрай та ін.). 

Однак проблема залучення старшокласників до опанування сімейними 
цінностями (любові, батьківства, сімейної соціально-психологічної гармонії, 
організаційно-матеріального функціонування сім’ї) у позакласній роботі 
закладу загальної середньої освіти ще не була розроблена а повному обсязі. 

Мета статті – висвітлення такої умови, як залучення старшокласників до 
опанування сімейними цінностями в позакласній роботі через розгляд програми 
«Секрети щасливого сімейного життя», яка була впроваджена в процес 
позакласної роботи експериментальних закладів загальної середньої освіти. 
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Виклад основного матеріалу. Розробляючи методику організації 
експериментальної роботи з процесу формування сімейних цінностей 
старшокласників, послуговувались тим, що ефективність виховного впливу на 
особистість старшого школяра забезпечується вибором відповідних 
педагогічних умов, які були б спрямовані на оптимальне вирішення проблеми в 
педагогічній практиці, стимулювали розвиток цінностей любові, батьківства, 
сімейної соціально-психологічної гармонії та організаційно-матеріального 
забезпечення у старшокласників. 

Визначаючи педагогічні умови, спроможні забезпечити досягнення 
старшокласниками необхідного рівня сформованості сімейних цінностей, 
зважали на те, що випадкові умови не сприяють досягненню передбачуваного 
результату. Саме тому розробка і запровадження педагогічних умов має 
відбуватись комплексно, тобто передбачати «сукупність явищ, дій, заходів, які 
утворюють єдине ціле» [1, C. 225]. 

Такими умовами в контексті нашого дослідження постали: 
1. Підготовка педагогів загальноосвітнього навчального закладу до

формування цінностей сімейного життя старшокласників. 
2. Залучення старшокласників до опанування сімейними цінностями

(любові, батьківства, сімейної соціально-психологічної гармонії, організаційно-
матеріального функціонування сім’ї) в позакласній роботі. 

3. Оптимізація взаємодії школи і сім’ї з формування сімейних цінностей
старшокласників на засадах партнерства. 

Провідним засобом реалізації такої умови, як залучення старшокласників 
до опанування сімейними цінностями (любові, батьківства, сімейної соціально-
психологічної гармонії, організаційно-матеріального функціонування сім’ї) в 
позакласній роботі було розроблення програми «Секрети щасливого сімейного 
життя», яка була впроваджена в процес позакласної роботи експериментальних 
закладів загальної середньої освіти. 

Хоча позакласна робота за цілями, змістом та методами наближена до 
навчального процесу і реалізується після уроків у межах загальноосвітнього 
навчального закладу, дослідники вирізняють її специфічні ознаки у порівнянні 
з навчальним процесом: 

– позакласна робота характеризується більшим проявом ініціативності,
самостійності й рефлексивності школярів, які планують життя в класі спільно з 
педагогом, вносять корективи до пропозицій дорослого з урахуванням своїх 
інтересів, потреб і бажань та беруть участь в обговоренні результатів тієї або 
тієї справи, висловлюють думку, оцінюють ступінь своєї участі, діляться 
враженнями;  

– вона більшою мірою сприяє створенню ситуації власної значущості й
успішності кожного учасника позакласної діяльності, від якої залежить 
самопочуття людини, її ставлення до світу, бажання брати участь у різних 
видах діяльності, стимулювання творчості й творчої самореалізації [2, С. 297]; 
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– у позакласній діяльності діти самі собі ставлять усі виховні вимоги, що і
робить її сферою активного самовиховання; вона є тим простором, у якому 
найповніше та яскраво розкриваються природні потреби в свободі, 
незалежності, прояві фантазії, уяви, творчості; вона є «зоною» задоволення 
потреб у спілкуванні, субординації відносин із тими, хто старший або 
молодший; дає відчуття «бути комусь потрібним», особливо колективу, – бути 
щасливим;  

– позакласна діяльність – це простір, відкритий для дії, впливу різних
інститутів суспільства; завдяки їй задовольняються соціально-психологічні 
потреби у реалізації інтересів, самоперевірці сил, самоствердженні серед 
однолітків, визнання власного «Я» [3];  

– вона базується на самоврядуванні, активності та самодіяльності учнів
при безпосередньому керівництві педагога; 

– вона є більш самостійною сферою виховної діяльності педагога,
оскільки не обмежена програмними вимогами та часовими межами; 

– включає більш динамічні види робіт для досягнення поставлених
завдань та характеризується домінуванням емоційної сторони організації 
виховного заходу [4, С.98-102]. 

Отже, позакласна виховна робота має вагомі потенційні можливості щодо 
формування сімейних цінностей старшокласників. 

Розробляючи програму «Секрети щасливого сімейного життя» з метою 
впровадження її в процес позакласної роботи експериментальних закладів 
загальної середньої освіти, враховували те, що формування сімейних цінностей 
у старшокласників у позакласній роботі ми визначаємо як цілеспрямовану 
діяльність педагогів щодо засвоєння учнями цінностей, що є основою 
повноцінного функціонування сучасної сім’ї, як сукупність принципів, змісту, 
форм, методів педагогічної роботи, направлених на розвиток когнітивного, 
емоційно-ціннісного, практично-діяльнісного компонентів цього процесу. 

Виходячи з цих позицій, програма «Секрети щасливого сімейного 
життя»  була розрахована на учнів 9 – 11-х класів і складалася з чотирьох 
блоків, які охоплювали відповідні складові поняття «Сімейні цінності»:  

Блок 1: « Цінність любові» (мета: сприяти засвоєнню старшокласниками 
знань про сім’ю як соціальний інститут і малу соціальну групу, про сутність 
цінностей любові, в тому числі одухотворених сексуально-інтимних взаємин; 
любові і поваги подружжя один до одного; оволодіння учнями знаннями з 
гігієни інтимних стосунків, елементарних психолого-педагогічних знань та 
уявлень про способи взаємодії між молодим подружжям; вироблення в учнів 
позитивного емоційного сприйняття сім’ї як осередку стабільності і підтримки 
для окремого індивіда чи групи, значущості цінності любові як однієї з основ 
належного функціонування сім’ї, розвиток емоційно-почуттєвої сфери 
старшокласників, позитивної емоційно-ціннісної значущості представників 
протилежної статі).  



Журнал «Наукові інновації та передові технології»   № 9(11) 2022 
       (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      

 Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)   

 38 

Блок 2: «Цінність батьківства» (мета: засвоєння учнями знань про 
сутність цінності батьківства, оволодіння учнями знаннями з основ 
репродуктивної культури, елементів знань з педагогіки і психології щодо 
здійснення в майбутньому належного сімейного виховання, створення 
позитивної емоційної атмосфери в майбутній сім’ї, вироблення в учнів 
позитивного емоційного сприйняття значущості цінності батьківства як однієї з 
основ належного функціонування сім’ї, розвиток почуттів поваги, розуміння 
інших як важливого чинника становлення сімейної гармонії в майбутній сім’ї; 
набуття старшокласниками вмінь і навичок, що спрямовані на зміцнення 
репродуктивного здоров’я; оволодіння методами сімейного виховання (бесіда, 
розповідь, гра, приклад тощо), які старшокласники можуть продемонструвати у 
взаємодії з молодшими за віком дітьми, зокрема з рідними братами і сестрами). 

Блок 3: «Цінності сімейної соціально-психологічної гармонії» (мета: 
засвоєння учнями знань про сутність сімейної соціально-психологічної гармонії 
як однієї з основних сімейних цінностей, оволодіння учнями знаннями щодо 
створення позитивної емоційної атмосфери в майбутній сім’ї; розвиток 
емоційно-почуттєвої сфери старшокласників, зокрема щодо становлення 
сімейної гармонії в майбутній сім’ї, а також почуттів радості, задоволення від 
надання допомоги, підтримки іншим особам, зокрема ровесникам, друзям, 
членам батьківської сім’ї; оволодіння комунікативними практиками, що 
забезпечують належне спілкування з іншими, зокрема представниками іншої 
статі (уважне слухання, відповідна реакція на сказане партнером по 
спілкуванню, прагнення до розуміння іншого тощо). 

Блок 4: «Цінності організаційно-матеріального функціонування сім’ї» 
(мета: засвоєння учнями знань про організаційно-матеріальне функціонування 
сім’ї, з основ сімейної економіки; вироблення в учнів позитивного емоційного 
сприйняття сім’ї як осередку стабільності і підтримки для окремого індивіда чи 
групи, значущості працьовитості, матеріальної забезпеченості, активності як 
основи належного функціонування сім’ї, розвиток емоційно-почуттєвої сфери 
старшокласників, зокрема почуттів радості, задоволення від надання допомоги, 
підтримки іншим особам; вияв активності та лідерських здібностей у групових 
учнівських справах; участь у створенні та розподілі бюджету у батьківській 
сім’ї. 

На опрацювання тематики названих блоків в кожному класі 
відводилося по три теми (загалом 12 тем на кожний клас).  

Залучаючи старшокласників до опрацювання тем програми, класний 
керівник допомагав їм оволодіти теоретичними знаннями у царині сімейних 
цінностей, осягнути сутність і важливість означених цінностей для ефективної 
життєдіяльності у батьківській сім’ї та успішного сімейного життя в 
майбутньому, познайомитися з основними способами їх прояву. 

Працюючи над змістом програми, зважали на те, що за результатами 
констатації було виявлено три рівні сформованості сімейних цінностей у 
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старшокласників. Тому дійшли думки про необхідність запровадження різних 
форм роботи: фронтальної (з усім класом), групової (з учнями, які належали до 
певних рівнів), індивідуальної (з окремими учнями). Завдяки цьому 
створювалися сприятливі передумови для диференціації та індивідуалізації 
виховних завдань, надання педагогічної підтримки старшокласникам, які її 
потребували, насамперед тим, котрі важко залучалися до спільної діяльності 
або неохоче приймалися класним колективом, активізації сором’язливих учнів. 

Щодо методів проведення виховної роботи з старшокласниками, поряд з 
традиційними бесідами, покликаними ознайомити старшокласників з основами 
культури сімейного життя, широко застосовували різноманітні творчі завдання, 
мозковий штурм, спрямовуюча дискусія, робота в малих групах, аукціон ідей, 
ігрові методики, розв’язання ситуацій морального вибору, діалоги, метод 
проектів та ін.  

Значне місце посідали рольові ігри, головна мета яких полягала у 
створенні типових життєвих ситуацій, у яких учні мали можливість побачити 
себе збоку у тій чи іншій виховній ситуації. Правомірність звертання до гри як 
методу формування сімейних цінностей старшокласників зумовлювалося тим, 
що ігрова діяльність характеризується багатомірністю впливів на формування 
особистості – з нею пов’язана трансформація психічних процесів, 
удосконалення пізнавальної самостійності, розвиток соціальних якостей і 
моделей поведінки [5, C. 163]. 

Спеціально створена захоплююча ігрова діяльність активізувала почуття 
та активність мислення учнів, створювала сприятливі умови для вивчення 
складних або емоційно значущих питань формування сімейних взаємин у 
штучно створених ситуаціях. Програвання старшокласниками ситуативних 
ролей сприяло переживанню ними суперечностей між власною реальною 
поведінкою  і її «еталонним» стилем у тій чи іншій ситуації спілкування чи 
поведінки, сприяло розвитку вміння розуміти почуття інших, критично 
оцінювати свої комунікативні якості. 

У межах програми «Секрети щасливого сімейного життя» застосовували 
тренінгові заняття. 

Як вказує Н. Дунець, специфічною рисою тренінгу є те, що «він 
орієнтований насамперед на запитання і пошук; тренінгові заняття охоплюють 
зазвичай увесь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, 
емоційної, інтелектуальної), самостійність, здатність до ухвалення рішень, до 
взаємодії тощо» [6, С.16]. 

У своїй роботі тренінг розглядали як систему вправ, спрямовану на 
формування у старшокласників певних умінь у спеціально створених умовах, 
встановлення зв’язків між засвоєнням і практичним використанням знань, 
створення ефективної взаємодії, взаємоконтролю та взаємного збагачення 
знаннями, емоційними та ціннісними ставленнями, вміннями; зменшення 
небажаних проявів поведінки, стилю неефективного спілкування, особливостей 
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реагування тощо; зміну поглядів на проблему; підвищення здатності учасників 
до позитивного ставлення до самих себе як суб’єктів майбутнього подружнього 
життя; пошук ефективних шляхів розв’язання поставлених проблем. 

Задля того, щоб тренінг був ефективним, чітко визначали мету кожного 
заняття, його завдання, зміст (перелік, послідовність виконання різних вправ, 
завдання на рефлексію власних дій). Обираючи форму тренінгової роботи зі 
старшокласниками, зважали також на те, що важливим принципом її реалізації 
має бути принцип активності, тобто активної участі всіх у запропонованих 
видах діяльності, а не засвоєння готових знань і прийомів, самостійне 
відпрацювання необхідних комунікативних і поведінкових умінь. 

Тренінгові заняття в експерименті виступають «моделями 
різноманітних життєвих ситуацій міжособистісної взаємодії, у яких 
вихованці закріплюють звички спілкування, усвідомлення причини вибору 
поведінки в різноманітних ситуаціях; відстоювання власної думки, відмови, 
висловлювання подяки; вчаться конструктивним способом виходити з 
конфліктних ситуацій. Завдяки таким заняттям у школярів формується 
активне і відповідальне ставлення до життя, рішучість, наполегливість у 
реалізації життєвих цілей» [3, С.329]. 

Виокремлюємо такі етапи тренінгових занять, як: 1) організаційний 
(знайомство членів групи, первинна діагностика учасників, з'ясування їх 
психологічних проблем і очікувань); 2) самовизначення  особистості в групі 
(розподіл позицій і ролей, вироблення правил групової взаємодії); 
3) переосмислення і розширення знань про себе, про причини своїх вчинків на
тлі вчинків інших, корекція  власних способів поведінки і спілкування,
усвідомлення своїх стереотипів і установок; 4) проектування бажаного образу
самого себе, уточнення своїх ідеалів і орієнтирів, вироблення стратегій і тактик
ефективного  міжособистісного спілкування; 5) діагностичний (осмислення
змін, що сталися з учасниками групового тренінгу) для рефлексії [3, С.329].

У процесі проведення виховної роботи надавали увагу запровадженню 
індивідуально-особистісних форм, таких, як: індивідуальна консультація,  
індивідуальне завдання, індивідуальна бесіда. Індивідуальний підхід 
передбачав реалізацію педагогічної позиції схвалення, розуміння, підтримки 
кожного учня як передумову стимулювання в нього самоповаги, посилення віри 
в свої можливості, усвідомлення не лише можливості, а й доцільності 
позбавлення рис та якостей, що утруднювали його становлення як майбутнього 
сім’янина. 

Індивідуальний підхід давав змогу допомагати кожному вирішувати 
життєві суперечності тут і зараз, стимулював кожного з учасників до 
оволодіння сімейними цінностями як орієнтирами у визначенні своєї поведінки 
і майбутніх ролей чоловіка (дружини). 

Висновки. Проблема формування сімейних цінностей у старшокласників 
потребує зусиль закладів як загальної середньої, так і вищої педагогічної та 
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післядипломної освіти, адже провідну роль у цьому процесі відіграє вчитель. 
Успіх роботи педагога значною мірою залежить від якостей «учителя 
майбутнього», а також він має володіти високим рівнем педагогічної 
компетентності, для того, щоб налагодити ефективну роботу зі школярами, а 
також партнерську взаємодію з батьками старшокласників. 

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі вбачаємо 
моделювання партнерської взаємодії закладу загальної середньої освіти з 
інституціями соціального виховання з проблеми формування сімейних 
цінностей школярів різного віку. 
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ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНО-ЕТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

Анотація. Статтю присвячено проблемі розвитку емоційно-етичної 
компетентності учнів початкових класів в умовах сучасних освітніх 
трансформацій.  

У межах цієї публікації авторами уточнено сутність базового поняття 
дослідження – «емоційно-етична компетентність». Означена дефініція 
потрактовується як здатність особистості усвідомлювати власні відчуття, 
почуття, емоції, потреби, керувати своїм емоційним станом, конструктивно 
взаємодіяти з учасниками освітнього процесу.  

З позиції вищезазначеного визначення виокремлено структурні 
компоненти емоційно-етичної компетентності молодшого школяра: 
особистісний, мотиваційно-ціннісний, когнітивний та діяльнісний. 
Закцентовано увагу на обґрунтуванні особистісного компонента емоційно-
етичної компетентності молодших школярів як одного із ключових у 
запропонованій структурі, що характеризується психологічними, вольовими, 
емоційними якостями дитини молодшого шкільного віку, її типом 
темпераменту тощо. 

У цьому ж контексті особистісні якості конкретизовано як психологічні 
характеристики особистості, що проявляються у вигляді ставлень до себе та 
навколишньої дійсності (людей, предметів, явищ, діяльності), формуються, 
вдосконалюються впродовж життя власними силами дитини в перебігу 
взаємної діяльності та спілкування з іншими суб’єктами. 

З метою обґрунтування теоретичних аспектів щодо специфіки розвитку 
досліджуваної здатності авторами також закцентовано увагу на тому, що від 
природи всі діти різні та кожному властиві свої певні риси, які безумовно і є 
тим особистісним підґрунтям яке впливає на формування й динаміку емоційно-
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етичної компетентності молодших школярів. З огляду на зазначене, відмічено, 
що темперамент дитини – один із найважливіших психолого-педагогічних 
орієнтирів у здійсненні особистісного підходу до розвитку її якісних 
характеристик. 

Доведено, що емоційна сфера дитини є пріоритетним чинником і базовим 
підґрунтям ефективного функціонування багатьох психічних процесів, 
результатом яких є усвідомлення й довільність емоційно-етичних особистісних 
здатностей молодших школярів.  

Ключові слова: особистість, емоційно-етична компетентність, 
психологічні, емоційні, вольові якості особистості, темперамент, інклюзія. 
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PERSONAL CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL AND ETHICAL 
COMPETENCE IN YOUNGER STUDENTS: A THEORETICAL 

PERSPECTIVE 

Abstract. The article is devoted to the problem of the development of 
emotional and ethical competence of elementary school students in the conditions of 
modern educational transformations. 

The authors have clarified the essence of the basic research concept – «emotional 
and ethical competence». We interpret this concept as the ability to be aware of personal 
feelings, feelings, emotions, needs of people, to manage their own emotional state, to 
interact constructively with the participants of the educational process. 

The structural components of emotional and ethical competence of younger 
schoolchildren are defined: cognitive, activity, personal and motivational-valuable. 
Attention is focused on the substantiation of the personal component of emotional 
and ethical competence of elementary school children as one of the key ones in a 
particular structure, characterized by psychological, volitional, emotional qualities of 
the elementary school child, his type of temperament, etc. 

Personal qualities are defined as psychological characteristics of the 
personality, manifested in the form of attitudes towards themselves and the 
surrounding reality (people, objects, phenomena, activities), are formed, improved 
during life by the subject's own forces during mutual activity and communication 
with other subjects  
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It is also noted that by nature all children are different and each has its own 
specific traits, which are certainly the personal basis that affects the formation and 
development of emotional and moral competence of junior high school students. It is 
noted that the temperament of the child is one of the most important guides in the 
implementation of the personal approach in its development. 

It is proved that the emotional sphere of the child plays a significant role in the 
development of many functions, the process of integrating all psychic processes takes 
place effectively, awareness and competence is achieved.  

Keywords: personality, emotional and ethical competence, psychological, 
emotional, volitional qualities of personality, temperament, inclusiveness. 

Постановка проблеми. Нині система освіти в Україні реформується на 
засадах оновленої національної ідеї, сучасних концептуальних піходів, 
стратегічних громадянсько-патріотичних цілей виховання підростаючого 
покоління. Ці чинники об’єктивно зумовлюють необхідність трасформації 
«знаннєвої» освітньої парадигми на компетентнісні й особистісно-орієнтовані 
щаблі як домінантне підгрунтя. За цих умов традиційна сутнісно-змістова 
характеристика поняття «освіта» має набувати нових ознак у площині 
модернізованого поняття «освіта особистості» як процесу й результату 
особистої турботи, особистої відповідальності, особистих заслуг і невдач – 
діяльності самого учня зі становлення, створення й розвитку власної 
особистості та індивідуальності [1, с. 208-209].  

Актуальність вищезазначеного в контексті розв’язання проблеми 
розвитку індивідуальності дитини в спеціально організованому й педагогічно 
керованому середовищі як основи для гармонійного розвитку самостійної 
творчої особистості знайшла відображення в низці чинних нормативно-
регулятивних документах, котрі є дороговказом у ефективній реалізації 
концептуальних освітніх ідей. Зокрема, необхідність дитиноцентрованого 
навчання учнів початкових класів відображена в Конституції України, 
Державному стандарті початкової освіти, Концепції «Нова українська школа», 
Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 
внесення змін до деяких законів України про освіту з організації інклюзивного 
навчання», наказах Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітніх навчальних закладах», «Концепції розвитку 
інклюзивної освіти» та інших нормативно-правових актах. 

Також варто відзначити, що в Законі України «Про освіту» (2017) 
визначається поняття «індивідуальна освітня траєкторія» як «персональний 
шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з 
урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і 
досвіду, ґрунтується на виборі ним видів, форм і темпу здобуття освіти, 
суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, 
навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання» [2]. 
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Поряд із цим, Концепція НУШ пропонує формулу нової української 
школи, що базується на дев’яти стратегічних принципах ключовими серед яких 
виділяють: педагогіку партнерства між учнями, вчителями та батьками; 
орієнтацію на потреби учня в освітньому просторі ЗЗСО, дитиноцентризму; 
інноваційне освітнє середовище та ін. Основними принципами цього підходу є: 
повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у 
відносинах; діалог – взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство 
(проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність 
зв’язків); принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 
прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей) [3, с. 14]. 

Слід відмітити, що організація освітнього процесу за вищезазначеними 
принципами взаємозумовлена метою початкової освіти, результатом якої є 
всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, 
творчості та допитливості [4, с. 1]. 

У контексті нашого дослідження ключовим положенням Державного 
стандарту початкової освіти є виокремлення спільних для всіх ключових 
компетентностей таких умінь, як читання з розумінням, уміння висловлювати 
власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, 
ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння 
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 
розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами [4, с. 3].  

Очевидно, що розвиток особистісних механізмів досліджуваної здатності 
молодших школярів – одна з найважливіших актуальних проблем педагогічної 
науки та практики, що зумовлюється реформуванням сучасної національної 
системи освіти, орієнтованої на визначення виховних пріоритетів учнів на 
основі гуманістичних цінностей, зокрема розвитку в них добра, поваги, 
взаєморозуміння, гармонізації міжособистісних культурних взаємин, що 
базуються на ефективно-оптимальній емоційно-етичній гнучкості. В цьому 
зв’язку важливою є проблема виховання школярів з високим рівнем 
комунікабельності і гуманістичної спрямованості ще на початковому етапі 
навчання, оскільки саме у цей віковий період відбуваються істотні зміни в 
їхньому розумовому розвитку й моральному зростанні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні напрямки наукового 
розроблення складників морального-етичного виховання молодших школярів 
репрезентовано в працях В. Духновича, А. Макаренка, І. Огієнка, С. Русової, 
І. Стешенка та ін. Особливості розвитку емоційної сфери дітей молодшого 
дошкільного віку досліджували Л. Груша, С. Курносова, Ю. Савченко,   
Л. Стрєлкова, М. Шпак, В. Юркевич та ін. Різні аспекти проблеми організації 
інклюзивної освіти для дітей молодшого шкільного віку представлено в 
наукових розвідках Н. Батешевої, І. Беха, О. Савченко, С. Бадер та ін. Ідея 
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особистісно-орієнтованого навчання здобувачів освіти знайшла відображення в 
науковому доробку В. Ковальчука, О. Хохліної, О. Гаяш та ін. Дослідженню 
етичної сфери учнів початкових класів присвячено праці В. Зарицької, 
І. Лисенкової, Л. Крюкової, О. Атемасової та ін. Проблемі розвитку особистості 
молодшого школяра значну увагу приділяли А. Фрадинська, В. Житарюк, 
М. Суровицька та ін. 

Однак, варто зазначити, що виокремлення структурних компонентів 
емоційно-етичної компетентності дітей молодшого шкільного віку не знайшло 
системного викладу в сучасному науковому педагогічному дискурсі.  

Мета статті: уточнити сутність емоційно-етичної компетентності, 
теоретично обґрунтувати особистісний характер у компонентній будові 
досліджуваної якості в здобувачів початкової освіти. 

Виклад основного матеріалу. Загальновизнано, що молодший шкільний 
вік є основним періодом набуття дитиною соціального досвіду, в якому 
інтенсивно розвиваються природні задатки, формуються моральні якості, 
виробляються риси характеру та який є передумовою функціонування 
механізмів розвитку особистості й становлення її життєвих орієнтацій. 

Саме тому, низкою науковців визначено, що цей період є найбільш 
сприятливим для розвитку емоційно-вольової сфери, культури почуттів 
особистості. Поряд із розумовим розвитком дітей цього віку вдосконалюється й 
їхня здатність оптимально діяти щодо аналізу оточуючого світу та його 
синтезу. В цих процесах значущу вагу має ступінь розвиненості «апарата 
відчуттів», який надає учням можливість пізнавати множинність властивостей 
предметів, продуктів людської праці, явищ природи, сприяє тому, що діти 
стають більш чутливими до поєднань різних кольорів, звуків, рухів тощо. 
Зростає й рівень естетичних переживань дітей, збагачуються їхні почуття, 
підвищується загальна культура [5, с. 14].  

У контексті нашого дослідження ми звертаємось до особистісної природи 
емоційно-етичної компетентності молодшого школяра. На нашу думку, в цьому 
зв’язку цю здатність особистості варто вивчати в площині інтеграції комплексу 
знань, умінь, навичок в емоційній сфері, що забезпечує ефективну 
самореалізацію в соціумі, здатність до самоідентифікації та вияву власних 
емоцій і розпізнання емоцій інших, до саморегуляції емоцій і регуляції емоцій 
інших, до застосування емоційного інструментарію на засадах емпатії, 
морально-етичних норм і правил [6]. 

Отже, слід зазначити, що емоційно-етичну компетентність молодшого 
школяра варто розуміти як здатність  усвідомлювати особисті відчуття, 
почуття, емоції, потреби, керувати власним емоційним станом, комфортно й 
конструктивно взаємодіяти з іншими суб’єктами освітнього процесу [7]. 

На підставі проведеного аналізу науково-педагогічної літератури щодо 
обґрунтування й виокремлення структурної будови емоційно-етичної 
компетентності учнів молодшого шкільного віку слід зазначити, що її основою 
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є динамічна система знань, умінь, навичок, здатностей, які активно 
функціонують в особистісній площині й трансформуються в комплекс мотивів, 
потреб, емоційно-вольових виявів та інших якостей, які забезпечують 
ефективність її формуванню, реалізації та розвитку.  

Звідси, виокремлення основних структурних компонентів емоційно-
етичної компетентності молодших школярів здійснено нами з опертям на 
узагальнення відповідних дотичних наукових ідей і позицій, в яких 
представлено аналітику поєднання різних базових складників емоційного 
інтелекту, емоційної компетентності та етичної компетентності здобувачів 
початкової освіти. Зокрема, виходячи з позиції, що досліджувана якість 
особистості належить до феномену її свідомості, тому доречним буде виділити 
такі її компоненти як: особистісний, мотиваційно-ціннісний, когнітивний та 
діяльнісний. Проте, вважаємо, що особистісний характер формування, розвитку 
й перебігу емоційно-етичної компетентності молодших школярів має наскрізну 
природу, саме тому одноіменний компонент є рушійною силою й визначає 
якісне наповнення шляхів застосування й зміст цього феномену. 

Відповідно до заявленої теми статті закцентуємо увагу на особистісному 
компоненті емоційно-етичної компетентності здобувачів початкової освіти, 
оскільки формування особистісних якостей молодших школярів є одним із 
ключових напрямів педагогічного впливу на учнів в умовах НУШ.  

Шляхи й характер дитиноцентрованого впиву можливий за умови 
організації освітнього процесу відповідно до стратегічних ідей реалізації 
Концепції Нової української школи з опертям на індивідуальні особливості 
кожного здобувача освіти, адже кожна особистість унікальна і неповторна. 

У зв’язку з цим, саме особистіно-орієнтований підхід поєднує виховання 
та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного 
захисту на шляху до всебічного, гармонійного розвитку кожної дитини, 
підготовки її до життєтворчості, особистісного становлення в цілому [1, с. 211].  

З огляду на те, що особистісні якості індивіда – це психологічні 
характеристики особистості, що проявляються у вигляді ставлень до себе та 
навколишньої дійсності (людей, предметів, явищ, діяльності), формуються, 
вдосконалюються впродовж життя власними силами суб’єкта під час взаємної 
діяльності та спілкування з іншими суб’єктами [8], то, на нашу думку, 
особистісний компонент емоційно-етичної компетентності здобувачів 
початкової освіти синтезує в собі психологічні, вольові, емоційні якості, тип 
темпераменту особистості дитини тощо.  

Обґрунтування нами основних ознак і характеристик особистісного 
компонента досліджуваної здатності молодших школярів є похідним аналізу 
чисельних результатів наукових розвідок щодо особливостей інтенсивного 
розвитку емоційної сфери дітей цього віку. Зокрема, ключовою для нас є думка, 
що емоційна сфера дитини відіграє значну роль у розвитку багатьох функцій, 
ефективно впливає на перебіг процесу інтелектуалізації всіх психічних виявів, 
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сприяє настанню стану їх усвідомлення й довільності. У такій площині 
ефективно формується довільна і навмисна здатність особистості фіксувати 
інформацію, розвивається довільність уваги. Також дитина вчиться раціонально 
застосовувати отримані знання на практиці для вирішення будь-яких завдань, 
з’являється здатність теоретично мислити. Такі новоутворення, що формуються 
у навчальній діяльності, свідчать про розвиток емоційної сфери дитини 
молодшого шкільного віку й носять виключно особистісний характер [9; 10].  

Своєю чергою, в контексті досліджуваної проблеми, варто зазначити, що 
вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку супроводжується 
стримуванням своїх емоцій. Ті, що навчаються перестають викрикувати на 
уроці, а при виникненні невдач намагаються стримати сльози. Першокласник 
вже здатний регулювати свої емоції більш ефективно в порівнянні з дитиною 
старшого дошкільного віку. Для дітей молодшого шкільного віку характерна 
емоційна «заразливість». Ця вдавано емпатійна здатність дитини полягає в 
неусвідомленому віддзеркаленні на себе емоційних переживань іншого. Вчителям 
початкової школи відомий той факт, що сміх окремих учнів здатний викликати сміх 
у інших учнів у класі. Поряд із цим, молодший школяр може почати плакати, 
побачивши сльози свого однокласника, не через те, що він переживає за його 
нерозв’язану задачу, а через те, що бачить сльози на його обличчі [8]. 

Загальновідомо, що від природи всі діти різні та кожному властиві свої 
певні риси, які, безумовно, і є тим особистісним підґрунтям яке впливає на 
формування й розвиток емоційно-етичної компетентності молодших школярів. 
Одні учні від природи спокійні та повільні, інші – енергійні та самостійні. Саме 
тому, хтось на зауваження та покарання дорослих реагує криком, інший – 
плаче, третій – замикається в собі, а четвертий – просто не звертає на них 
жодної уваги. Очевидно, що однією з ключових причин цьому є темперамент 
дитини, що безпосередньо корелює процеси сприймання, усвідомлення 
програмового матеріалу та швидкість оволодіння новими навичками й 
вміннями. 

З огляду на зазначене вище, відмітимо, що темперамент дитини – один 
із найважливіших орієнтирів у впровадженні особистісно-зорієнтованого 
підходу в її навчанні, вихованні й розвитку. 

Звісно, не існує особистостей із чітко вираженим одним типом 
темпераменту. Разом із тим, можуть проявлятися риси декількох, а то й усіх 
типів, але якийсь один є домінуючим. Загалом існує чотири типи темпераменту: 
холерик, сангвінік, флегматик та меланхолік. Надамо коротку характеристику 
кожного з них: 

1. Холерики мають високу емоційність та неврівноваженість. Ці риси по
різному проявляються у повсякденному житті. Деякі реалізують їх через 
невпинну працю, інші ж спричинюють конфліктність та агресивність. Їм 
потрібне постійне спілкування, під час якого, вони здебільшого намагаються 
нав’язати свою думку іншим. 
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2. Сангвініки є досить емоційними. Емоції виникають швидко, так само і
змінюються на протилежні. Вони активні та веселі, зазвичай є оптимістами. 
Досить часто розпочинаючи нову справу, не можуть довести її до кінця. Легко 
заводять нові знайомства та освоюють нові навички. 

3. Флегматики виділяються як емоційно стійкий тип темпераменту. Їх
важко вивести на емоції, чи то гнів, чи радість. Мають низький темп реакції, 
тому їм важко переключати свою увагу. У порівнянні з сангвініками, 
флегматикам проблематично освоїти нові види діяльності, але дають гарні 
показники при виконанні роботи, яку вони добре вміють. 

4. Єдиний тип, який має слабку нервову систему – меланхолічний.
Меланхоліки є дуже вразливими та невпевненими. У новому оточенні часто 
губляться і стають ще більш мовчазними, але зі знайомими людьми, вони 
почувають себе добре. Найкраще їм вдається спокійна та монотонна робота. 
Іван Павлов писав про те, що саме цей тип є гальмівним [11, с. 755-756]. 

Не можливо не погодитися з думкою О. Гаяш про те, що розбудова 
освітнього простору відповідно до індивідуальних особливостей і запитів 
молодших школярів є надзвичайно важливим в умовах інклюзивної освіти. 
Навчання дітей з ООП передбачає використання особистісно-зорієнтованих 
підходів у педагогічному процесі, застосування індивідуальних, групових 
форм роботи з урахуванням впливу особливостей їх розвитку на процес 
навчання [12].  

З огляду на погляди дослідниці вважаємо,що пріоритетними напрямками 
в процесі формування емоційно-етичної компетентності молодших школярів 
може бути сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку 
кожної дитини в поєднанні з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, 
повноцінним суб’єктом суспільного життя.  

Висновки. Отже, особистісний компонент є одним із базових у структурі 
емоційно-етичної компетентності здобувачів початкової освіти, оскільки 
формування особистісних якостей молодших школярів є одним із завдань і 
напрямків реалізації Концепції НУШ.  

Він синтезує в собі психологічні, вольові, емоційні якості підростаючої 
особистості, тип темпераменту тощо. Особистісний компонент передбачає 
усвідомлення молодшим школярем самого себе (розуміння власних емоцій та їх 
вплив, знання та розуміння своїх сильних та слабких сторін, розвинене  почуття 
власної гідності, висока оцінка своїх можливостей); здатність управляти собою 
(самоконтроль, чесність, гідність, відповідальність, гнучкість, готовність та 
відкритість до нових ідей, рішень, інформації); зацікавленість (прагнення до 
досягнень, відданість, ініціатива, оптимізм). 

Підсумовуючи зазначимо, що становлення особистості як суб’єкта 
власної життєтворчості – індивід, який вміє самостійно вчитися, тобто розуміє 
мету діяльності, усвідомлює власні відчуття, емоції, потреби, вміє керувати 
власним емоційним станом, конструктивно взаємодіє з іншими учасниками 
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освітнього процесу на засадах гуманності, доброзичливості, чуйності, докладає 
при цьому вольових зусиль, організовує свою працю, уміє спілкуватись, 
вступає в діалог, контролює адекватно оцінює результати своєї праці і прагне 
удосконалити їх. Саме така особистість здатна змінюватись та 
пристосовуватись до нових умов життя в реаліях необхідності реагування на 
виклики сучасного соціуму та бути успішно самореалізованою. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні критеріїв та 
показників сформованості особистісного компонента емоційно-етичної 
компетентності учнів початкових класів. 

Література: 
1. Студенець О. А. Значення особистісно-орієнтованого навчання і виховання дітей

сучасної початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти. Філософія для 
дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної онлайн-конференції (Київ, 25, 26 трав. 2021 р.), Київ: Інститут обдарованої 
дитини НАПН України, 2021. С. 208-214. 

2. Закон України «Про освіту» (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
(дата звернення: 10.06.2022). 

3. Концепція Нової української школи (2016). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/medi
a/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf(дата звернення: 09.06.2022). 

4. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою КМУ 21 лютого
2018 р. № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text (Дата звернення: 
12.06.2022 р.). 

5. Савченко Ю. Ю., Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку.
Освіта та розвиток обдарованої особистості № 12 (31). 2014. С. 12-16. 

6. Гречаник Н. І.,  Гречаник, С. В.До питання про формування емоційно-етичної
компетентності особистості: зарубіжний досвід. Наука і техніка сьогодні, 2022.  (6). С. 158-166. 

7. Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу
загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з 
початкової освіти» (з дипломом молодшого спеціаліста) URL: https://zakon.rada.gov. 
ua/rada/show/v2736915-20#Text (дата звернення: 10.06.2022). 

8. Лоюк О. В. Розвиток особистісних якостей молодшого школяра: психолого-
педагогічний аспект. Сучасна початкова освіта в поглядах молодих науковців : матеріали ІІ туру 
Всеукр. конк. наук. робіт зі спеціальності «Початкова освіта», (Вінниця, 23 квітня 2019 р.) / [ред. 
кол. : О. А. Голюк, Г. Г. Кіт, Н. С. Казьмірчук, Н. О. Комарівська, Т. М. Кривошея, Н. Ю. Родюк.   
І. А. Стахова ; за заг. ред. О. А. Голюк]; Міністерство освіти і науки України, ВДПУ
ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019.  Вип. 8. С. 133–138. 

9. Мельничук І.В. Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі : автореф.
дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. Харків, 2003. 18 с 

10. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: навчальний посібник. Київ:
Академвидав, 2005. 360 с. 

11. Хайдарі А. Р.Особливості типів темпераменту. EDITORIAL BOARD, 2022. URL:
file:///C:/Users/Документы/Downloads/Actual-priorities-of-modern-science-
education-and-practice.pdfс. 755-756 (дата звернення: 10. 06. 2022). 

12. Гаяш О. В. Особистісно-орієнтований підхід в інклюзивному навчанні дітей з
інтелектуальними порушеннями. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie. Nr 1(9). 
2018. Lodz : Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Informatyki I Umiejetnosci. С.36-41 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text


Журнал « Наукові інновації та передові технології»      № 9(11) 2022 
      (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  

  Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») 

   51 

References: 
1. Studenets O. A. (2021). Znachennia osobystisno-oriientovanoho navchannia i vykhovannia

ditei suchasnoi pochatkovoi shkoly v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity
[The value of personality-oriented learning and upbringing of children of modern elementary school 
in the system of postgraduate pedagogical education]. Filosofiia dlia ditei: suchasnyi stan i 
perspektyvy rozvytku: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii. Kyiv: 
Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy. р. 208-214. [in Ukrainian]. 

2. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine «On education»]. (2017).
zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed 10 June 2022) 
[in Ukrainian]. 

3. Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [Concept of the New Ukrainian School]. (2016).
mon.gov.ua. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-
ukrainska-shkola-compressed.pdf   (Accessed 9 June 2022) [in Ukrainian]. 

4. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity, zatverdzhenyi postanovoiu KMU 21 liutoho
2018 r. № 87 [State standard of primary education, approved by the resolution of the Cabinet of 
Ministers of February 21, 2018 № 87] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 
(Accessed 12 June 2022)  [in Ukrainian]. 

5. Savchenko Yu. Yu. (2014), Rozvytok emotsiinoho intelektu uchniv molodshoho
shkilnoho viku [Development of emotional intelligence of primary school students]. Osvita ta 
rozvytok obdarovanoi osobystosti № 12 (31). р. 12-16. [in Ukrainian]. 

6. Hrechanyk N. I.,  Hrechanyk, S. V. (2022). Do pytannia pro formuvannia emotsiino-
etychnoi kompetentnosti osobystosti: zarubizhnyi dosvid [On the issue of the formation of 
emotional and ethical competence of the individual: foreign experience]. Nauka i tekhnika sohodni. 
(6). р. 158-166. [in Ukrainian]. 

7. Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi
osvity», «Vchytel zaklady zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity» (z dyplomom 
molodshoho spetsialista) [Professional standard for the professions «Primary school teacher of the 
institution of general secondary education», «Teacher of the institution of general secondary education», 
«Primary school teacher» (with a junior specialist diploma)]. (n.d.).  zakon.rada.gov.ua.  Retrieved 
 from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text  (Accessed 10 June 2022) [in Ukrainian]. 

8. Loiuk O. V. (2019). Rozvytok osobystisnykh yakostei molodshoho shkoliara:
psykholoho-pedahohichnyi aspekt [Development of personal qualities of a junior high school 
student: psychological and pedagogical aspect.]. Suchasna pochatkova osvita v pohliadakh 
molodykh naukovtsiv : materialy II turu Vseukr. konk. nauk. robit zi spetsialnosti «Pochatkova 
osvita», Vyp. 8. p. 133-138. [in Ukrainian]. 

9. Melnychuk I.V. (2003). Heneza emotsiinykh osoblyvostei u ditei riznoho viku ta stati
[The genesis of emotional characteristics in children of different ages and sexes]: Extended abstract 
of candidate’s thesis. 18 р. [in Ukrainian]. 

10. Savchyn M.V., Vasylenko L.P. (2005). Vikova psykholohiia: navchalnyi posibnyk
[Age psychology: a study guide] Akademvydav, 360 р. [in Ukrainian]. 

11. Khaidari A. R. (2022). Osoblyvosti typiv temperamentu [Peculiarities of  temperament
types]. EDITORIAL BOARD, Retrieved from:file:///C:/Users/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1% 
83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Actual-priorities-of-modern-
science-education-and-practice.pdf p. 755-756. (Accessed 10 June 2022) [in Ukrainian].  

12. Haiash O. V. (2018). Osobystisno-oriientovanyi pidkhid v inkliuzyvnomu navchanni
ditei z intelektualnymy porushenniamy [Person-oriented approach in inclusive education of children 
with intellectual disabilities]. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie. Nr 1(9). 
Lodz : Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Informatyki I Umiejetnosci р. 36-41[in Poland]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text


Журнал «Наукові інновації та передові технології»   № 9(11) 2022 
       (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      

 Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)   

 52 

УДК 378.147:53  

https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-9(11)-52-63 

Григорчук Олександр Михайлович кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фізики, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037, тел.:(044) 241-54-40, 
https://orcid.org/0000-0002-6139-1231 

Дугінов Віталій Євгенович кандидат фізико-математичних наук, доцент 
кафедри фізики, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037, тел.: (044) 241-54-40, 
https://orcid.org/0000-0002-1216-3363 

Тарасевич Віталій Іванович кандидат технічних наук, доцент кафедри 
фізики, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037, тел.: (044) 241-54-40, 
https://orcid.org/0000-0002-3249-7029 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ (ЕРС) ТА 
ВНУТРІШНЬОГО ОПОРУ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ: 

 ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ 

Анотація. Особливе місце у формуванні фундаментальних знань з 
обраної професії належить фізиці, оскільки вона є науковою базою для 
вивчення загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.  

У статті висвітлюється проблема розвитку фізичного лабораторного 
практикуму як визначального чинника при формуванні у студентів 
дослідницьких умінь та навичок.  

Встановлено, що фізичний лабораторний практикум є невід’ємною 
частиною курсу фізики та відіграє провідну роль в ознайомленні студентів з 
експериментами, що лежать в основі фізичних законів, показує зв’язок між 
наукою і практикою. 

Визначено основні завдання, роль та місце лабораторних робіт у навчанні 
фізики, проаналізовано основні способи визначення електрорушійної сили 
(ЕРС) та внутрішнього опору джерела струму.  

Обґрунтовано, що графічний спосіб подання навчальної інформації 
дозволяє встановити функціональні залежності між фізичними величинами, які 
описують взаємозв’язки, закони та закономірності цих явищ і процесів. 

Встановлено важливість використання комп’ютерної техніки під час 
виконання лабораторних робіт для вимірювання фізичних величин та графічної 
інтерпретації протікання фізичних процесів. 
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DETERMINATION OF THE ELECTROMOTIVE FORCE (EMF) 
AND INTERNAL RESISTANCE OF THE CURRENT SOURCE: 

GRAPHICAL METHOD 

Abstract. A special place in the formation of fundamental knowledge of the 
chosen profession belongs to physics, since it is a scientific base for studying general 
technical and special disciplines. 

The article shows the problem of the development of physical laboratory practice as 
a determining factor in the formation of students’ research abilities and skills. 

It has been established that the physical laboratory practicum is an integral part of 
the physics course and plays a leading role in familiarizing students with the experiments 
underlying physical laws, showing the connection between science and practice. 

The main tasks, the role and place of laboratory works in physics education are 
defined, the main methods of determining the electromotive force (EMF) and the 
internal resistance of the current source are analyzed. 

It is substantiated that the graphic method of presenting educational 
information allows establishing functional dependencies between physical quantities 
that describe relationships, laws and regularities of these phenomena and processes. 

The importance of using computer equipment during laboratory works for 
measuring physical quantities and graphical interpretation of physical processes has 
been established. 

Keywords: physical experiment, laboratory practice, current source, 
electromotive force (EMF), internal resistance, graphic method. 
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Постановка проблеми. Фізика є не лише базовою дисципліною 
інженерної освіти, а й світоглядною, тому що формує науковий стиль мислення 
майбутнього фахівця технічного профілю. Фізичні теорії не лише пояснюють, 
систематизують та узагальнюють результати експериментів, але й виступають 
водночас методами дослідження, які висувають і розглядають припущення, що 
можна підтвердити лише дослідним шляхом. Невіддільною складовою курсу 
фізики у закладах фахової передвищої та вищої освіти є лабораторний 
практикум, оскільки лабораторний експеримент є водночас і ілюстрацією, і 
прямим доказом прояву та застосування законів, явищ і процесів, що 
вивчаються в теоретичному курсі фізики. 

На лабораторний практикум покладаються наступні завдання: 
 практичне закріплення отриманих теоретичних знань і

набуття навичок самостійної роботи із обладнанням; 
 планування та постановка експерименту, обробка і пояснення

результатів; 
 зіставлення результатів теоретичного аналізу з 

експериментальними даними. 
Значення лабораторних робіт з фізики полягає в тому, що при їх 

виконанні в студентів формуються експериментальні вміння, які включають як 
інтелектуальні, так і практичні вміння. До першої групи відносяться вміння: 
визначати мету експерименту, висувати гіпотези, планувати експеримент, 
обчислювати похибки, аналізувати результати, оформляти звіт про виконану 
роботу. До другої групи відносять вміння: збирати експериментальну 
установку, спостерігати, вимірювати, досліджувати. 

На сьогодні актуальною залишається проблема розробки лабораторного 
практикуму та впровадження у освітній процес нових робіт, а також 
удосконалення і модернізація діючих.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні питаннями 
вдосконалення змісту, методики і техніки навчального фізичного експерименту, 
створення відповідних навчальних приладів і засобів наочності займалися та 
продовжують займатися такі відомі науковці, як О. Бугайов, С. Величко, 
В. Вовкотруб, Г. Гайдучок, Ю. Галатюк, С. Гончаренко, В. Дущенко, 
В. Здещиц, В. Кліх, Є. Коршак, О. Ляшенко, В. Мендерецький, 
Б. Миргородський, В. Нижник, М. Правда, В. Ржепецький, В. Савченко, 
М. Цілінко, М. Шут та інші. 

У навчальних посібниках: [12, с.122-124], [18, с.31-33], [19, с.144-145] та 
підручниках для 11 класу (рівень стандарту): [1, с.50-52], [5, с.273-274], [6, с.86-87], 
[17, с.344-345] автори пропонують визначати ЕРС джерела струму та його 
внутрішній опір аналітично на основі показів амперметра та вольтметра, але 
необхідно зазначити, що автори підручника [12, с.122-124] подають творче 
завдання, де пропонується побудувати графік залежності напруги на зовнішній 
ділянці кола від сили струму в колі. Цей графічний спосіб визначення 
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електричних характеристик кола за навантажувальною характеристикою 
джерела струму докладно описує у своїй книзі П. Віктор [4, с.240-246]. На наше 
переконання, даний підхід заслуговує особливої уваги та потребує 
впровадження в систему фронтальних лабораторних робіт з електрики як 
альтернатива вищезазначеному аналітичному способу визначення електричних 
характеристик кола. 

М. Остапчук та О. Цоколенко пропонують визначати ЕРС і внутрішній 
опір джерела струму аналітично на основі показів двох вольтметрів [14].  

Окрім того, ще застосовують і компенсаційний метод [20], який 
використовується не лише для вимірювання електричних величин, але й для 
вимірювання інших фізичних величин (механічних, світлових, температури 
тощо), значення яких заздалегідь перетворюють в електричні. 

Застосуванню графічного методу при вивченні фізики присвячені 
роботи  [2; 8; 15; 20]. 

Широкі можливості при виконанні лабораторного експерименту з фізики 
має використання комп’ютерної техніки на різних етапах цієї роботи, зокрема 
застосування аналого-цифрових перетворювачів дає можливість 
використовувати комп’ютер під час виконання лабораторних робіт для 
вимірювання фізичних величин та графічної інтерпретації протікання фізичних 
процесів. 

Використанню інформаційних технологій через поєднання реального і 
віртуального експериментів у лабораторному практикумі присвячені 
дослідження [9; 16].  

Ми погоджуємось з тим, що графічний спосіб подання навчальної 
інформації має ряд переваг перед іншими [8, с.26]. Він сприяє з’ясуванню 
динаміки явищ та процесів, що складають об’єкт вивчення, дозволяє 
встановити функціональні залежності між окремими фізичними величинами, 
які описують конкретні взаємозв’язки і властивості, закони і закономірності 
цих явищ і процесів, а також відіграє важливу прогностичну функцію у ході 
виконання досліджень. 

Мета статті – розробка, методичний супровід та удосконалення 
методики визначення електрорушійної сили (ЕРС) та внутрішнього опору 
джерела струму на основі графічного способу. 

Виклад основного матеріалу. Пропонуємо до уваги лабораторну роботу 
фізичного практикуму, метою якої є графічний спосіб експериментального 
визначення електрорушійної сили (ЕРС) та внутрішнього опору джерела 
струму методом вимірювання сили струму за різних значень опору зовнішньої 
ділянки електричного кола.  

Ми поділяємо думку Дж. Максвела [13, с. 22], який зазначав, що чим 
простішими є прилади для постановки експериментів, тим вони більш звичні 
для студента, тим глибше він зрозуміє саму ідею, яку має проілюструвати 
даний експеримент. Виховна цінність таких дослідів часто обернено 
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пропорційна до складності приладів, які були використані в лабораторній 
роботі. Для цього у якості найпростішого обладнання використовується 
магазин опорів, джерело струму та міліамперметр. 

Методика експерименту 
Для визначення електрорушійної сили (ЕРС)  та внутрішнього опору r 

джерела струму в даній роботі використовується наступний метод: складають 
електричне коло (рис. 1), в якому досліджуване джерело струму навантажують 
різними опорами та вимірюють в кожному випадку силу струму.  

Закон Ома для повного кола записується у вигляді: 

де опір зовнішньої ділянки кола, який складається із опору R, що 
встановлюється на магазині опорів та опору амперметра RA, який відомий, а 
також  , r  – електрорушійна сила та внутрішній опір джерела струму 
відповідно.  

Силу струму  вимірюють амперметром при різних значеннях опору R. 
Закон Ома для повного кола (1) у вигляді  є лінійним 

рівнянням першого степеня з двома невідомими –  та  r. Система двох лінійних 
рівнянь із двома невідомими (для двох значень опорів R та відповідних їм сил 
струмів   дають можливість розрахувати  та  r.  

Таким чином, для визначення ЕРС  та внутрішнього опору r джерела 
струму необхідно виміряти сили струму  і  для двох опорів  R1 і R2  та 
розв’язати систему двох лінійних рівнянь:  

Розв’язками даної системи лінійних рівнянь є корені: 

Рис. 1 
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З метою підвищення точності та надійності вимірювань доцільно 
провести вимірювання не для двох, а для кількох значень опорів зовнішньої 
ділянки R, оброблюючи зняті покази приладів в дещо іншій формі.  

Для цього формулу (1) закону Ома для повного кола необхідно записати у 
наступному вигляді: 

Із формули (5) видно, що залежність величини, оберненої до сили 
струму , від зовнішнього опору (R+RA) є лінійною функцією , 
графіком якої (див. рис. 2) є пряма. 

 Кутовий коефіцієнт прямої рівний тангенсу кута нахилу графіка до осі 
абсцис , а відрізок, утворений точкою перетину прямої з віссю 
ординат та початком координат – відношенням внутрішнього опору до ЕРС 
джерела струму . 

Побудувавши графік (рис. 2) залежності ,  знайдемо 
значення   і  r  – електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму 
відповідно за формулами: 

Опис установки 

х 
х 

х 
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х 
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х 
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х 
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Рис. 2 
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Рис. 3 

Експериментальна установка для визначення електрорушійної сили (ЕРС) 
та внутрішнього опору джерела струму (рис. 3) складається власне із джерела 

струму 1, міліамперметра 2, магазину опорів 3 та вимикача 4, які 
встановлюються на лабораторному столі та з’єднуються між собою послідовно 
за допомогою з’єднувальних провідників 5. 

На лицьовій панелі міліамперметра 2 над вимірювальною шкалою 
міститься перемикач, за допомогою якого здійснюється зміна  діапазонів 
вимірювання сили струму в електричному колі. Струм в електричному колі 
вмикається вимикачем 4 і змінюється за допомогою магазину опорів 3, який 
складається із шести декад, з’єднаних послідовно. На пластмасовій панелі 
приладу розміщено чотири затискачі для увімкнення в коло, що мають 
маркування: «0»; «0,9 Ом»; «9,9 Ом» і «99999,9 Ом» та ручки перемикачів із 
лімбами, на які нанесені цифри від «0» до «9», а під лімбом знаходиться стрілка 
із множником відповідної шкали.  

Хід роботи 
Перед початком роботи перемикач діапазонів меж вимірювання необхідно 

повернути кілька разів в один та інший бік! 
1. Ознайомившись із приладами, що використовуються в даній роботі,

скласти електричне коло за схемою (рис. 1) при розімкнутому вимикачі. 
2. За допомогою перемикача, що міститься на лицьовій панелі

міліамперметра, вибрати діапазон вимірювання сили струму в електричному 
колі. Значення опору міліамперметра RA для кожного діапазону вимірювання 
сили струму зазначено на циферблаті приладу. 

3. Встановити на магазині опорів за допомогою ручок перемикачів із
лімбами значення опору R зовнішньої ділянки кола. 

4. Замкнути вимикачем електричне коло і виміряти  силу струму I ,
знявши покази міліамперметра. 
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5. Змінюючи значення опору зовнішньої ділянки кола за допомогою ручок
перемикачів на магазині опорів, зняти покази міліамперметра, повторивши дії 
пп. 3 ... 4, для 12−15 значень зовнішнього опору R. 

6. Отримані дані занести до таблиці 1.
7. Після завершення вимірювань необхідно розімкнути електричне коло

вимикачем,  від’єднати провідники від приладів установки. 
РЕЗУЛЬТАТИ експериментУ 
Таблиця 1 
Задані та виміряні величини 

№
з/п

, 
А 

R, 
 Ом 

RA, 
Ом 

1. 
… 
15 

Таблиця 2 
Обчислені величини 

№ 
з/п 

-1,
А

, 
Ом 

, 
B 

< >, 
Ом 

, 
B 

< >, 
Ом 

1. 
…
15. 

розрахунки 
І спосіб 
1. За результатами лабораторного експерименту провести розрахунки

та R+RA . 
2. За формулами (3) та (4) визначте ЕРС ε та внутрішній опір r джерела

струму, прийнявши за I1, R1 та I2, R2 будь-які, але не сусідні пари чисел з 
таблиці 1. 

3. Повторіть розрахунок за п.2 не менше 3-х разів, обравши інші пари I1,
R1 та I2, R2. 

4. Обчисліть середні значення <  >  і < >
5. Результати розрахунків занесіть до таблиці 2.
графіки
ІІ спосіб
1. За обчисленими даними таблиці 2 побудуйте графік залежності

величини оберненої до сили струму від зовнішнього опору кола 
 (див. рис. 2) і методом екстраполяції визначте b. 

2. З нахилу графіка до осі абсцис визначте усереднену електрорушійну
силу (ЕРС) джерела струму  <  > = ctg α . 
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2. Розрахуйте внутрішній опір < > досліджуваного джерела струму за
формулою (7). 

3. Порівняйте отримані результати обох способів визначення
характеристик досліджуваного джерела струму відповідно. 

4. Зробіть загальний висновок до роботи.
Запитання 
1. Що називають електричним струмом? Які умови його існування в

провіднику? 
2. Що називають електрорушійною силою (ЕРС) джерела струму? Що

вона характеризує? 
3. Пояснити фізичний зміст електрорушійної сили. Які сили називаються

сторонніми? Яка їх природа? 
4. Як називаються пристрої, які забезпечують виникнення і дію сторонніх

сил? Якими вони бувають? З яких частин складається замкнуте електричне 
коло? 

5. Якими приладами вимірюють силу струму і напругу? Як вмикаються ці
прилади в електричне коло? 

6. Сформулювати закони Ома для ділянки та для повного кола.
7. Що називають роботою електричного струму? Яким приладом її

вимірюють? Як формулюється закон Джоуля- Ленца? 
8. Що таке коротке замикання? Як знайти струм короткого замикання?

Яку роль виконують запобіжники та автомати захисту електричних мереж? 
9. Як визначити коефіцієнт корисної джерела струму?
10. Які існують методи вимірювання ЕРС і внутрішнього опору

джерела струму? 

Висновки. Використання комп’ютера дозволяє графічно подати будь-яку 
математичну функцію (залежність між певними фізичними величинами), 
змоделювати фізичні процеси та розглядати фізичні процеси в динаміці. 
Застосування пакетів прикладних програм під час обробки результатів 
експерименту дозволяє уникнути великих затрат навчального часу на виконання 
одноманітних обчислень та збільшити частку творчої роботи студентів [11; 21]. 

Поряд із тим, використовуючи комп’ютер у лабораторному експерименті, 
варто пам’ятати, що моделювання фізичних процесів віртуально мало сприяє 
формуванню у студентів експериментаторських умінь та навичок. Адже комп’ютер 
лише моделює фізичний експеримент, а модель ніколи не може подати вичерпні 
відомості про явище. Тому використання комп’ютерної техніки в лабораторному 
експерименті має доповнювати, але не підмінювати його.  
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АНАЛІЗ СКЛАДАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ 
ЛІЦЕНЗОВАНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК М. 
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» У ЖИТОМИРСЬКОМУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Анотація. Для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 
лікування з підготовки молодшого спеціаліста було запроваджено ЛІІ «Крок М», 
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який складається на випускному курсі. Здобувачі, які одержали на тестовому 
екзамені «Крок М» результат «не склав», вважаються такими, що не пройшли 
державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу освіти. 

Для успішної здачі ЛІІ здійснюється перевірка результатів навчання 
різними видами контролю: поточний, періодичний, підсумковий. Результати 
контрольних заходів аналізуються постійно на засіданнях циклових комісій, 
адміністративній, педагогічній радах, рекомендуються конкретні заходи для 
підвищення рівня засвоєння матеріалу. В практиці роботи закладу успішно 
використовуються різноманітні методи навчання: активні, пасивні. Лише постійне 
вдосконалення форм і методів як навчання, так і контролю за навчальною 
діяльністю студентів, оптимізація підготовки до іспитів, як форми підсумкового 
контролю, позитивно сприяє більшій стимуляції студентів до навчання, допомагає 
їм сконцентруватися та систематизувати отримані знання з дисциплін.  

Відсоток студентів, що не подолали порогу склав ЛІІ коливався від 
25,9 (2018 рік) до 6,4 (2016 рік). Середнє значення по субтестам ЛІІ за 
2016-2021 роки з навчальної дисципліни клінічні лабораторні дослідження 
найнижчий – 61,7 %. Найнижчий відсоток нараховувався у 2021 році (44,6), 
саме серед студентів, які 3 семестри з 4 навчалися за умов пандемії переважно в 
дистанційному режимі. Середнє значення по субтестах з навчальної дисципліни 
біологічна хімія з біохімічними методами дослідження за досліджуваний період 
найвищий і  дорівнює 75,2 %. Середня оцінка студентів з професійно 
спрямованих навчальних дисциплін становить 74 і вище балів за 100-бальною 
шкалою і трактується як «добре». Найнижчий показник успішності за ці роки 
виявлено з навчальної дисципліни клінічні лабораторні дослідження – 71,2 бали 
(2015-2016 н.р.), найвищий з цієї ж дисципліни – 80,8 балів (2020-2021 н.р.). У 
2016 році результати складання ЛІІ був вищий, ніж середній показник 
успішності на 8,3 %, у 2017, 2018, 2020, 2021 роках, навпаки, середній 
результат успішності був вищим, ніж результат складання ЛІІ. 

В коледжі для успішної здачі «Крок М» розроблена система заходів, яка 
включає такі групи: адміністративні, організаційні, навчальні, практичні, 
контрольні, консультативні, комунікаційні, індивідуальні, кризові, самостійна 
робота. 

Ключові слова: Крок М, здобувач освіти, аналіз, успішність, критерій, 
заходи, методи навчання. 
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ANALYSIS OF COMPOSITION BY EDUCATION 
ACQUISITIONS LICENSED INTEGRATED EXAMINATION 
"STEP M. LABORATORY DIAGNOSTICS" IN ZHYTOMYR 

COLLEGE OF PHARMACY 

Abstract. Licensed integrated examination "Step M" was introduced, for the 
specialty 224 Technologies of medical diagnostics and treatment for the training of a 
junior specialist, which is completed during the graduation course. Acquirers who 
received on in the test exam "Step M" the result "failed", are considered as having 
failed and have not passed the state certification and do not receive a diploma on 
graduation from the education institution. 

To successfully pass the licensed integrated examination, the study results are 
checked various types of control: current, periodic, final. The results of the control 
measures are constantly analysed at meetings of cycle commissions, administrative, 
pedagogical councils, specific measures are recommended for increasing the level of 
assimilation of the material. In practice, the institution works successfully when 
various learning methods are used: active, passive. Only constant improvement of 
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forms and methods of both training and control educational activities of students, 
optimization of preparation for exams, as a form final control, positively contributes 
to greater stimulation of students to training, helps them to concentrate and 
systematize the acquired knowledge discipline. 

The percentage of students who did not overcome the threshold of passing the 
licensed integrated examination ranged from 25.9 (2018) to 6.4 (2016). The average 
value of the licensed integrated examination subtests for 2016-2021 years in the 
academic discipline of clinical laboratory research, the lowest, it was 61.7 %. The 
lowest percentage was calculated in 2021 (44.6), precisely on average students who 
studied for 3 semesters out of 4 during the pandemic, mainly in remote mode. The 
average value of the subtests in the academic discipline biological chemistry with 
biochemical research methods for the studied period the highest and equals 75.2 %. 
The average grade of students with professional directed educational disciplines is 74 
and above points on a 100-point scale and is interpreted as "good". The lowest 
success rate for these years revealed from the academic discipline of clinical 
laboratory research is 71.2 points (2015-2016), the highest in the same discipline is 
80.8 points (2020-2021). In 2016, the results of the licensed integrated examination 
were higher than the average pass rate by 8.3 %, in 2017, 2018, 2020, 2021, on the 
contrary, the average pass rate was higher than the result of passing the licensed 
integrated examination. 

The college has developed a system of measures for the successful completion 
of "Step M", which includes the following groups: administrative, organizational, 
educational, practical, control, advisory, communication, individual, crisis, 
independent work. 

Keywords: Step M, education seeker, analysis, success, criterion, measures, 
teaching methods. 

Постановка проблеми. Стрімкий прогрес в медицині, удосконалення 
матеріально-технічного обладнання діагностування висуває нові вимоги до 
фахівців цієї сфери, а також викладачів та студентів навчальних закладів галузі 
знань 22 Охорона здоров'я, зокрема і спеціальності 224 Технології медичної 
діагностики та лікування. Проблема професійної підготовки студентів як 
майбутніх висококваліфікованих фахівців системи охорони здоров'я України 
набуває все більшої актуальності у зв'язку із змінами, які відбуваються на 
європейському ринку праці, прогресом світової медичної науки. Саме тому 
було впроваджено об'єктивне зовнішнє незалежне оцінювання професійної 
компетентності [1]. У 1999 році відповідно до наказу МОЗ України № 7 було 
створено Центр тестування професiйної компетентностi фахiвцiв з вищою 
освiтою напрямiв пiдготовки «Медицина» i «Фармацiя», який отримав членство 
в Європейськiй Асоцiацiї з медичної освiти. В 2000 році ліцензійний іспит став 
обов’язковим для випускників стоматологічних факультетів, з 2002 року – для 
випускників медичних, педіатричних та медико-профілактичних факультетів. 
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Ліцензований іспит – це складова частина державної атестації випускників 
згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти, який запроваджено з 
метою діагностики рівня професійної компетентності та є комплексом засобів 
стандартизованої діагностики. Така уніфікована система тестування студентів 
за допомогою тестових завдань визначає мінімальний рівень професійної 
компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації фахівця. Професійна 
компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння 
фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін для 
встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника. Для 
спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування з підготовки 
молодшого спеціаліста було запроваджено «Крок М», який складається на 
випускному курсі. Здобувачі, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» 
результат «не склав», не отримують сертифікат тестових іспитів, вважаються 
такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про 
закінчення закладу освіти. Таким здобувачам надається право повторного 
складання екзамену «Крок М» не раніше, ніж через рік. Звісно, питанню 
успішної здачі ліцензованого інтегрованого іспиту (ЛІІ) «Крок М» майбутніми 
фахівцями приділяється велика увага в навчальних закладах. Перевірка 
результатів навчання здійснюється різними видами контролю: поточний, 
періодичний, підсумковий. Результати контрольних заходів аналізуються 
постійно на засіданнях циклових комісій, рекомендуються конкретні заходи для 
підвищення рівня засвоєння матеріалу, особливо, тих дисциплін, які є 
складовими ЛІІ. Комплексний підхід гарантує підвищення якості освіти, 
формування професійної компетентності та успішній здачі ЛІІ [2]. 

Закон України «Про вищу освіту» визначив сучасні тенденції в підготовці 
майбутніх фахівців – це формування компетентної, комунікативно 
підготовленої особистості, здатної до майбутньої професійної діяльності. Тому 
в практиці роботи закладів освіти необхідним є використання різноманітних 
методів навчання, зокрема активних, які удосконалили б освітню діяльність 
майбутніх фахівців. Саме такі методи зацікавлюють здобувачів освіти, 
активізують самостійність думок, сприяють засвоєнню матеріалу на рівні 
власної пізнавальної діяльності, активізують освітню діяльність студентів, 
вироблення умінь самостійного оперативного вирішення практичних завдань, 
зокрема професійних, опановування компетентностями. Хома Т.В. пропонує 
для використання науково-педагогічними працівниками та аналізує активні 
методи навчання: метод дискусії, метод прогнозування подальших дій, 
редукований метод, «Шанс», «Піраміда понять», квазіпрофесійні завдання, 
«Коло висновків» [3]. Не слід забувати і про пасивні методи навчання. При 
пасивних методах студенти підпорядковуються викладачу і виконують його 
розпорядження. В свою чергу педагог здійснює зв’язок з студентом за 
допомогою читання, пояснення та  опитування. Ще один метод підготовки 
студентів – це інтерактивний метод навчання. Цей метод полягає в тому щоб 
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навчання здійснювалось за умовами постійної взаємодії усіх студентів в групі, 
студенти і викладач є рівноцінними об’єктами навчання. Інтерактивне навчання 
стимулюється самостійність студента. Викладач в інтерактивній групі є 
організатором навчального процесу і лідером групи [4]. Таким чином, 
запорукою успішної підготовки студентів до складання ЛІІ «Крок М» є 
використання різних методів навчання, постійний аналіз успішності, розробка 
дієвих заходів для опанування теоретичними знаннями та практичними 
навичками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність цієї проблеми 
підтверджується численними науковими публікаціями, які присвячені 
вивченню досвіду підготовки студентів та випускників різних спеціальностей 
до ліцензійного іспиту «Крок». Аналізом підготовки до ліцензованого іспиту 
займалася значна плеяда науковців та педагогів, серед яких: Оберніхіна Н. В., 
Яніцька Л. В., Санжур Т. С., Прадій Т. П., які успішне складання бачать у 
скоординованій роботі педагогічного колективу і самостійної роботи студентів [5]. 
Січкоріз О. Є., Пупін Т. І., Мінько Л. Ю., Колач Т. С. стверджують, що 
дистанційне навчання дозволяє проходити тестування у зручний час, надає 
можливість ревізії власних помилок, але не може розглядатися як самостійна 
форма підготовки до ЛІІ [6]. 

Над дослідженнями з впровадження сучасних освітніх технологій онлайн-
підготовки працювали науковці А. К. Білий, О. Ю. Воскобойнік, 
С. І. Коваленко, які проаналізували перспективи інноваційних технологій. Вони 
зазначають, що існує висока затребуваність у студентів онлайн-форми як 
навчання, так і підготовки до ЛІІ [7]. Науковці П. Т. Дацишин, С. В. Заїка та 
О. В. Федорченко аналізували результатів складання ліцензійного 
інтегрованого іспиту студентами-іноземцями впродовж 5 років [8]. Поряд з цим 
аналізується узагальнення досвіду зарубіжних країн у проведенні ліцензійних 
іспитів [9]. 

Ми цілком погоджуємось із науковцями Ніколаєвою О.В., Шутовою Н.А., 
що постійне вдосконалення форм і методів як навчання, так і контролю за 
навчальною діяльністю студентів, оптимізація підготовки до іспитів, як форми 
підсумкового контролю, позитивно сприяє більшій стимуляції студентів до 
навчання, допомагає їм сконцентруватися та систематизувати отримані знання з 
дисциплін [10].  

Мета статті – аналіз успішності складання ліцензованого інтегрованого 
іспиту «Крок М. Лабораторного діагностика» за останні 6 років здобувачами 
освіти Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу 
Житомирської обласної ради (ЖБФФК) в умовах дистанційного та очного 
навчання.  

Виклад основного матеріалу. Останніми роками у ЖБФФК 
спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості здобувачів освіти, які 
навчаються за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». Так, у  



Журнал «Наукові інновації та передові технології»   № 9(11) 2022 
       (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      

 Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)   

 70 

2021 році кількість студентів, які складали ЛІІ становила 14 осіб, що в 3,4 рази 
менше у порівнянні з 2016 роком (рис. 1). 

Рис. 1. Аналіз успішності складання студентами ЖБФФК ЛІІ «Крок М. 
Лабораторна діагностика» у 2016-2021 рр. 

Лише у 2019 році всі студенти ЖБФФК успішно здали ЛІІ «Крок М. 
Лабораторна діагностика». На жаль, у решта років відсоток студентів, що не 
подолали порогу коливався від 25,9 (2018 рік) до 6,4 (2016 рік). Слід внести 
деякі уточнення: у 2019 році відсоток тих, що не склали становить 26,7, але 1 
студентка перездавала ЛІІ з попередніх років, тому ми вираховуємо це 
значення як 21,4 %; у 2021 році 3 студента не подолали поріг, що становило 
21,4 %, але у цьому ж році 2 успішно пересклало, знизивши тим самим відсоток 
до 7,1. Достовірно не можна стверджувати про негативний вплив дистанційного 
навчання, оскільки серед студентів, які лише 1 неповний семестр навчалися 
дистанційно, відсоток тих, хто не подолав поріг становить 21,4, а  серед 
студентів, які вже практично 3 семестри навчалися дистанційно – 7,1. 

Зміст ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика» складається з 9 навчальних 
дисциплін, у підсумковій таблиці Центру тестування при МОЗ України 
представлені результати з 6 таких дисциплін (табл. 1). Найбільший відсотковий 
показник у частці змісту тестового завдання мають 2 дисципліни: клінічні 
лабораторні дослідження та мікробіологія з основами імунології та технікою 
мікробіологічних досліджень (19-25 %). На жаль, середнє значення по 
субтестам за 2016-2021 роки з навчальної дисципліни клінічні лабораторні 
дослідження найнижчий – 61,7 %. Найнижчий відсоток нараховувався у 



Журнал « Наукові інновації та передові технології»      № 9(11) 2022 
      (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  

  Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») 

   71 

2021 році (44,6), саме серед студентів, які 3 семестри з 4 навчалися за умов 
пандемії переважно в дистанційному режимі. 

Таблиця 1. 
Результати ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика» у 2016-2021 рр. 
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2015-2016 
н.р. 47 85,4 81,9 90,2 88,4 92,5 71,2 78,9 

2016-2017 
н.р. 44 62 55,8 64,3 71,2 67,8 41,6 60,3 

2017-2018 
н.р. 27 66,3 54,5 82,5 64 66,9 71,6 62,6 

2018-2019 
н.р. 22 75,8 72,3 79,1 79,2 79,2 66,2 65,2 

2019-2020 
н.р. 15 60,9 60,8 62,3 66,1 58,1 60,7 41,5 

2020-2021 
н.р. 14 60,3 44,6 72,9 64,9 56,2 69,1 65,1 

Середні значення по субтестах 61,7 75,2 72,3 70,1 63,4 62,3 

Майже на 10 % середнє значення по субтестам за 2016-2021 роки з 
навчальної дисципліни мікробіологія з основами імунології та технікою 
мікробіологічних досліджень більше, ніж з навчальної дисципліни клінічні 
лабораторні дослідження і становить 72,3 % і 61,7 % відповідно. Найвищий 
показник субтестів  з навчальної дисципліни мікробіологія з основами 
імунології та технікою мікробіологічних досліджень відмічався у 2016 році 
(88,4 %), найнижчий – у 2018 році (64 %). Частка завдань з навчальної 
дисципліни гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 
досліджень знаходиться в діапазоні 14–18 %. Середні значення по субтестах 
саме з цієї навчальної дисципліни за період аналізу дорівнює 70,1 %. Але 
спостерігаємо розкид значень від 56,2 % у 2021 році до 92,5 % у 2016 році. 
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11–15 % всіх завдань ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика» припадає на 
теоретичні знання та практичні компетентності навчальної дисципліни 
біологічна хімія з біохімічними методами дослідження. Середнє значення по 
субтестах саме з цієї навчальної дисципліни за досліджуваний період найвищий 
і  дорівнює 75,2 %. Однак, і тут відмічаємо різницю в значеннях майже на 28 % 
– мінімальне значення 62,3 % у 2020 році та максимальне значення у 2016 році
(90,2 %). 5–7 % змісту ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика» належить
навчальним дисциплінам гістологія з технікою гістологічних досліджень та
клінічна патологія. Середнє значення по субтестах з цих навчальних дисциплін
суттєво не відрізняється і становить 63,4 % і 62,3 % відповідно (табл. 1). Саме з
цих дисциплін зафіксовано найнижчі значення субтестів за шість років: 41,5 %
(2020 рік, клінічна патологія) і 41,6 % (2017 рік, гістологія з технікою
гістологічних досліджень).

Заслуговує порівняльного аналізу, на нашу думку, співставлення 
результатів складання ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика» (див. табл. 1) з 
результатами успішності підсумкового контроль (табл. 2).  

Привертає увагу той факт, що середня оцінка студентів з професійно 
спрямованих навчальних дисциплін становить вище 74 балів за 100-бальною 
шкалою і трактується як «добре». Найнижчий показник успішності за ці роки 
виявлено з навчальної дисципліни клінічні лабораторні дослідження – 71,2 бали 
(2015-2016 н.р.), найвищий з цієї ж дисципліни – 80,8 балів (2020-2021 н.р.). На 
превеликий подив, з цієї навчальної дисципліни у 2020-2021 н.р. був 
найнижчий показник субтестів (див. табл. 1, 2). Підсумкове оцінювання та 
результат складання ЛІІ майже не відрізняється лише з однієї навчальної 
дисципліни – біологічна хімія з біохімічними методами дослідження, несуттєва 
різниця виявлена з навчальної дисципліни мікробіологія з основами імунології 
та технікою мікробіологічних досліджень (див. табл. 1, 2). З решти навчальних 
дисциплін констатуємо суттєву та дуже суттєву різницю отриманих 
результатів, найсуттєвіша різниця з дисциплін клінічні лабораторні 
дослідження і клінічна патологія (див. табл. 1, 2).  

Ми вирішили проаналізувати 2 показники, які, на нашу думку, 
ілюструють показник професійної підготовки студентів в коледжі та здатність 
студентів підтвердити отримані знання та навички під час складання ЛІІ «Крок 
М. Лабораторна діагностика». Мінімальна, а, отже, й оптимальна різниця була у 
2019 році, коли результат здачі ЛІІ і середній показник успішності майже не 
відрізнялися (рис. 2). 

У 2016 році результати складання ЛІІ був вищий, ніж середній показник 
успішності на 8,3 % (єдиний рік), у 2017, 2018, 2020, 2021 роках, навпаки, 
середній результат успішності був вищим, ніж результат складання ЛІІ (рис. 2). 
Найсуттєвіша різниця між двома даними виявлена у 2021 році. 

Розширити цей аналіз дозволяє розгляд міждисциплінарних зав’язків у 
системі підготовки та складання ЛІІ. Дисципліни були поділені на 4 блоки: 
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клінічні лабораторні дослідження та біологічна хімія з біохімічними методами 
дослідження; гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 
досліджень, основи охорони праці та охорона праці в галузі; гістологія з 
технікою гістологічних досліджень та клінічна патологія; мікробіологія з 
основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень, інфекційні 
хвороби з основами епідеміології, медична паразитологія з ентомологією. 
Такий поділ дозволяє краще засвоювати матеріал та повторювати його. 
Наприклад, вивчення інфекційної патології неможливе без розуміння 
мікробіологічних характеристик збудника. У студента формується комплексне 
бачення великого обсягу матеріалу, який легше засвоюється. Якщо подивитися 
на блок з таких навчальних дисциплін як гістологія з технікою гістологічних 
досліджень та клінічна патологія, то успішність (табл. 2) та результат субтестів 
(табл. 1) у них незначно відрізняються. 

Таблиця  2. 
Результати успішності студентів ЖБФФК з навчальних дисциплін у 

2015-2021 рр. 
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2015-2016 
н.р. 47 76,7 75,4 78,1 77,4 78,6 72,7 78,2 

2016-2017 
н.р. 44 73,9 71,2 74,4 73,7 75 72,7 76,4 

2017-2018 
н.р. 27 75,2 77,9 75,7 72,2 75,6 74,9 74,9 

2018-2019 
н.р. 22 74,6 76,8 76,5 72,8 74 73,5 73,8 

2019-2020 
н.р. 15 76,5 80,6 76,1 74,6 80 73,4 74,4 

2020-2021 
н.р. 14 78 80,8 74,8 75,2 78,8 79,4 78,9 

Середні значення по дисципліні 77,1 75,9 74,3 77 74,4 76,1 
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Успішна підготовка для складання ЛІІ «Крок М. Лабораторна 
діагностика» є комплексною. Вона включає не лише врахування 
міждисциплінарних зав’язків. У ЖБФФК розроблена система дієвих заходів та 
створені умови для підготовки до такого виду підсумкової атестації. 
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Рис 2. Аналіз успішності складання студентами ЖБФФК ЛІІ «Крок М. 
Лабораторна діагностика» і середні результати  успішності в коледжі  (%) у 
2016-2021 рр.  

Всі заходи ми поділяємо на групи: адміністративні, організаційні, 
навчальні, практичні, контрольні, консультативні, комунікаційні, індивідуальні, 
кризові, самостійна робота. Саме кризові заходи дозволили 100 % скласти 
студентам ЛІІ у 2019 році. Вони виявили студентів з високим ризиком не 
скласти ЛІІ, віднести їх до так званої групи ризику і додатково працювати з 
ними індивідуально. Велике значення має самостійна робота студентів, її 
правильна організація. Самостійна робота базується на таких принципах: теми 
для самостійного опрацювання мають бути підібрані так, щоб студент міг їх 
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легко засвоїти; забезпечення студентів навчальною літературою; коротке 
пояснення теми для самостійного опрацювання; адекватна регламентація часу, 
достатнього для виконання самостійного завдання; оцінювання такої роботи з 
поясненням можливих прогалин. Звісно, під час навчання використовуються 
активні та пасивні методи навчання, контрольні заходи, які ми розглянули у 
першому розділі статті. Велике значення має тестування в умовах максимально 
наближених до складання ЛІІ, особливо, розподіл часу, контроль за часом. 
Хоча ми знаємо, що до 40 % тестів на ЛІІ є для студентів незнайомими, тому 
наголошуємо на повторенні всього матеріалу з фахових дисциплін. Практична 
підготовка, відпрацювання практичних навичок є запорукою набуття 
професійної компетентності. Важливе значення має вмотивованість студентів 
до навчання та успішного його завершення. Таким чином, створення 
студентоцентричного простору, комплексна реалізація всіх заходів дозволяє 
успішному складанню ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика». 

Висновки. В Житомирському базовому фармацевтичному фаховому 
коледжі Житомирської обласної ради створені належні умови для підготовки 
фахівців спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, в 
тому числі і для успішного складання ліцензованого інтегрованого іспиту 
«Крок М. Лабораторного діагностика». Адміністрацією коледжу, гарантом 
освітньої програми «Лабораторного діагностика» невпинно здійснюється 
контроль за станом підготовки до ЛІІ та розроблені заходи різного 
спрямування: адміністративні, організаційні, навчальні, практичні, 
консультативні, комунікаційні, індивідуальні, кризові, самостійна робота 
студентів. Це призвело до складання ЛІІ всіма студентами випускного курсу 
2019 році. На жаль, таку позитивну тенденцію не вдалося зберегти, так, у 2020 і 
2021 роках не всі студенти подолали критерій «склав». Однією з причин такого 
становища є дистанційне навчання, ізольованість, недостатнє набуття 
практичних навичок, зниження вмотивованості у навчанні студентів. 
Перспективними для досліджень та аналізу  вважаємо порівняльну 
характеристику результатів ЗНО та тестів вхідного контролю, на основі яких 
формуються групи студентів. 
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ФІЛОСОФІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ XX СТ. 

Анотація. У статті показано значущість подальшої розробки 
методологічних підходів до історії української філософії, котрій необхідно 
зробити перегляд усталених концепції і оцінок, визначити справжню роль та 
місце вітчизняних мислителів в історії української культури. Для цього 
потрібно переосмислити вихідні теоретико-методологічні та світоглядні засади 
історико-філософського дослідження духовної спадщини українського народу. 
Філософська інтерпретація духовності пов’язана із тими формами суспільної 
свідомості, які ототожнюються з формами організації знання. Тому протягом 
тривалого часу ведеться наполегливий пошук у напрямі визначення суспільної 
сутності духовності як складової ментальності народу. 

Встановлено, що наприкінці ХІХ – на  початку ХХ ст. в українській 
філософії переважала філософія романтизму. Цей період характеризується 
актуалізацією екзистенційно-антропологічної проблематики і, зокрема, 
особливостей  співвідношення особистості і суспільства.  

Обгрунтовано, що романтичні ідеї найбільше виражені у творчості 
М. Гоголя, П. Куліша, Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Юркевича. 
Особливістю українського романтизму стає його зв'язок з філософією 
національної ідеї, а також і релігійне забарвлення, прагнення поєднати 
антропологічні, соціальні, національні ідеї з ідеями християнства. 

Доведено, що в українській філософії періоду романтизму 
переосмислюється образ людини і природи. Просвітницькому уявленню про 
природу як складному механізму протиставляється образ природи як 
одухотвореного, живого цілого. У природі вбачається джерело творчого 
натхнення, вона починає розглядатися крізь призму людських переживань і 
настроїв. У розкритті таємниць природи і людської душі віддається перевага не 
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розуму, а почуттям, художній уяві, підсвідомим виявом людської душі, його 
мудрості і творчості. 

Визначено ствердження у ті часи значущості філософії як найважливішої 
сфери духовної культури, у якій знаходить свій вираз усвідомлення підстав 
людського буття, усього спектру духовних проблем людини, нації. Завдяки 
зусиллям вітчизняних мислителів філософія поставала не тільки необхідним 
компонентом освіти, але й органічною складовою культурного процесу. 

Ключові слова: духовність, українська філософія XIX – початку XX ст., 
філософія романтизму, академічна філософія, філософія національної ідеї, 
духовна культура, освіта. 
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THE PROBLEM OF SPIRITUALITY IN UKRAINIAN  
PHILOSOPHY OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES 

Abstract. The article shows the importance of further development of 
methodological approaches to the history of Ukrainian philosophy, which needs to 
revise the established concepts and assessments, determine the real role and place of 
Ukrainian thinkers in the history of Ukrainian culture. For this, it is necessary to rethink 
the original theoretical, methodological and ideological principles of the historical and 
philosophical study of the spiritual heritage of the Ukrainian people. The philosophical 
interpretation of spirituality is associated with the forms of social consciousness, which 
are identified with the forms of organization of knowledge. Therefore, for a long time a 
persistent search has been conducted in the direction of determining the social essence of 
spirituality as a component of the mentality of the people. 

It has been established that at the end of the 19th – beginning of the 20th 
century. Ukrainian philosophy was dominated by the philosophy of romanticism. 
This period is characterized by the actualization of existential-anthropological issues 
and the peculiarities of the relationship between the individual and society. 

It is substantiated that romantic ideas are most expressed in the works of 
N. Gogol, P. Kulish, T. Shevchenko, N. Kostomarov, P. Yurkevich. A feature of
Ukrainian romanticism is its connection with the philosophy of the national idea, as
well as religious coloring, the desire to combine anthropological, social, national
ideas with the ideas of Christianity.
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It is proved that in the Ukrainian philosophy of the period of romanticism the 
image of man and nature is rethought. The Enlightenment idea of nature as a complex 
mechanism is opposed to the image of nature as an animated, living whole. In nature, 
a source of creative inspiration is seen, it begins to be viewed through the prism of 
human experiences and moods. In revealing the secrets of nature and the human soul, 
preference is given not to reason, but to feelings, artistic imagination, the 
subconscious manifestation of the human soul, its wisdom and creativity. 

The assertion at that time of the importance of philosophy as the most 
important sphere of spiritual culture, in which the awareness of the foundations of 
human existence, the entire spectrum of spiritual problems of a person, a nation, finds 
its expression. Thanks to the efforts of Russian thinkers, philosophy appeared not 
only as a necessary component of education, but also as an organic component of the 
cultural process. 

Keywords: spirituality, Ukrainian philosophy of the 19th – early 20th 
centuries, philosophy of romanticism, academic philosophy, philosophy of the 
national idea, spiritual culture, education. 

Постановка проблеми. У духовному житті України у ХІХ ст. відбулися 
події, що знаменували зародження та розвиток нової української культури. 
Насамперед, під впливом сковородинства формується новий тип українського 
національного інтелігента, який не тільки не цурався народного життя, а й 
свідомо намагався вивчати його побут, культуру, мову.  

Про зародження нової інтелектуальної культури та філософії, наприклад, 
свідчить діяльність Кирило-Мефодіївського товариства у Київському 
університеті ім. Св. Володимира. Основною метою товариства було визволення 
України від соціального та національного поневолення, об’єднання усіх 
слов'янських народів на основі християнських цінностей. 

Майбутнє суспільства завжди залежало від його ставлення до свого 
минулого у всьому розмаїтті його конкретних проявів, від того, у який спосіб 
відбувається переосмислення духовних надбань попередніх поколінь. Саме 
тому в умовах духовного та національного відродження держави особливої 
актуальності набуває відтворення цілісного історико-філософського процесу як 
складової інтелектуального життя народу. 

Таке завдання стоїть сьогодні і перед історією української філософії, 
котрій необхідно зробити перегляд усталених концепції і оцінок, визначити 
справжню роль та місце вітчизняних мислителів в історії української культури, 
що неможливо без переосмислення вихідних теоретико-методологічних та 
світоглядних засад історико-філософського дослідження духовної спадщини 
українського народу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття духовності у 
філософії, як правило, було пов’язане, передусім, із тими формами суспільної 
свідомості, які, своєю чергою, ототожнювалися з формами організації знання. 
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Вівся наполегливий пошук у напрямі окреслення науково-універсальної, 
суспільної сутності духовності. 

Категорія духовності завжди мала у філософії важливу значущість і 
відігравала провідну роль у визначенні ключових проблем: людина, її місце та 
призначення у світі, сенс її буття, світогляд, культура, суспільне життя тощо. 

Науковий доробок вітчизняних учених-філософів І. Бичка, B. Горського, 
С. Йосипенка, Т. Кононенка, Ю. Кушакова, І. Огородника, М. Поповича, 
С. Руденка, М. Ткачук, В. Шинкарука, В. Ярошовця та інших забезпечив 
всебічність і системність фундаментального розвитку історії української 
філософії. 

Проблеми сутності і розвитку духовних начал у життєдіяльності людини, 
а також сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, динаміку формування 
духовності, світогляду особистості досконало досліджували С. Кримський, 
О. Мареєва, В. Нестеренко, В. Півоєв, С. Пролєєв, В. Скотний та інші науковці. 

Метою статті є аналіз особливостей наукового осмислення проблеми 
духовності в українській філософії XIX – початку XX ст. 

Виклад основного матеріалу. ХІХ – поч. ХХ ст. в українській філософії 
визначається як філософія періоду романтизму. Особливої ролі у філософії 
цього періоду набуває соціально-філософська проблематика, зокрема, проблема 
співвідношення особистості і суспільства, людини і нації. Не менше значення 
має у цей період і екзистенційно-антропологічна проблематика. Духовну 
атмосферу України цього періоду обумовили дві впливові європейські 
культурні традиції – просвітництво і романтизм, причому саме романтична 
течія стала домінуючою, оскільки вона найбільше відповідала самій сутності 
української духовності. 

Доба Романтизму актуалізувала природно-історичне призначення української 
еліти – бути провідником у національних змаганнях народу, сакралізувавши при 
цьому ставлення до національної історії, культури та мови й оголосивши їх 
неповторними божистими сутностями, наданими народові Творцем [1]. 

У пошуку розвитку романтизм звертається до мудрості народу, до 
народної традиції, до історичного минулого нації як дороговказу для 
сучасності. Ідея національного розвитку бере свій початок у межах культури 
романтизму. В Україні, починаючи з ХІХ ст. «філософія національної ідеї» стає 
не менш значущою традицією, ніж «філософія серця». 

У філософії періоду романтизму переосмислюється образ людини і 
природи. Просвітницькому уявленню про природу як складному механізму 
протиставляється образ природи як одухотвореного, живого цілого. У природі 
вбачається джерело творчого натхнення, вона починає розглядатися крізь 
призму людських переживань і настроїв. У розкритті таємниць природи і 
людської душі віддається перевага не розуму, а почуттям, художній уяві, 
підсвідомим виявом людської душі, які вкорінені, зокрема, в народному дусі, 
його мудрості і творчості. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NCZD-eYAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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Романтична традиція відкриває в людині глибинні суперечності 
божественного і демонічного, звертає увагу не тільки на розумність і доброту 
як «природні» властивості людини, але й на темні, ірраціональні сторони її 
душі. Романтизму притаманна ідея неповторності і надзвичайної цінності 
особистості (антропоцентризм). Романтичне світобачення є усвідомленням 
розладу між ідеалом і дійсністю і, разом з тим, – всезахоплюючою жадобою 
оновлення і досконалості, прагненням здійснити ідеал. 

Романтичні ідеї найбільше виражені в творчості М. Гоголя, П. Куліша, 
Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Юркевича. Особливістю українського 
романтизму стає його зв'язок з «філософією національної ідеї», а також і 
релігійне забарвлення, прагнення поєднати антропологічні, соціальні, 
національні ідеї з ідеями християнства. 

Як стверджує О. Сухомлинська [2], розуміння духовності як суто 
людської риси особистості рухалось у напрямі від анімістичного культурного 
коду до теологічного, християнського, який міцно ввійшов в культурну 
матрицю людини, заповнивши її вщерть і надовго зберігаючи своє провідне 
становище. Але з плином часу, з розвитком наук, як гуманітарного, так і 
природничого циклу, розуміння духовності людини поступово втрачає чіткі 
обриси релігійно-церковного культурного коду і розростається філософськими 
й антропоцентричними смислами, залишаючись втім в парадигмі релігійно-
церковної культури. 

Просвітницька течія XIX ст. не породила такої могутньої плеяди 
видатних діячів культури як романтизм. Одним з представників просвітницької 
течії, якому належить значний внесок в історію філософської думки України, 
став М. Драгоманов. Витоки творчості Драгоманова знаходяться саме у 
романтичній традиції, але згодом він розриває з романтизмом, переходить на 
позиції європейського позитивізму і раціоналізму, негативного ставлення до 
релігії, на позиції лібералізму і, за словами Д. Донцова, космополітизму. 
Позитивістською була і філософська позиція І. Франка. В цілому, саме з 
просвітницько-позитивістською ідеологією, що поширюється у другій половині 
XIX ст., Д. Чижевський пов'язував «підупад» і зниження думок, «розпад і 
роздріб потоку філософічної думки». 

Початок періоду романтизму в українській філософії був пов'язаний з 
виникненням перших університетів (у Харкові, Києві, Львові), з поширенням 
через них ідей французького та німецького просвітництва, а також німецького 
романтизму. Найбільш значним центром філософської думки першої половини 
XIX ст. стає Київська духовна академія, а пізніше – Київський університет, у 
яких формується Київська релігійно-філософська школа (її представниками 
були С. Гогоцький, О. Новицький, П. Юркевич та ін). П. Юркевич став одним з 
найвидатніших постатей філософії періоду романтизму. Він піддав критиці 
раціоналістичну просвітницьку ідеологію, вульгарно-матеріалістичні і 
натуралістичні концепції людини. Юркевич створює вчення про серце як 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-utxWHwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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осередок, центр духовного життя особистості, як сферу примирення науки і 
релігійної віри.  

Перша спроба розробки філософії української ідеї належить 
представникам Кирило-Мефодіївського товариства (1845 – 1847 рр.) 
М. Костомарову, П. Кулішу і Т. Шевченкові. В ідеології кирило-мефодіївців 
злилися, на думку Чижевського, романтична традиція, національно-політичний 
радикалізм і віра у можливість перебудови всього життя на основі 
християнських принципів. 

Громадянський рух другої половини XIX століття сприяв філософській 
творчості багатьох діячів української культури – О. Потебні, М. Драгоманова, 
І. Франка, трохи пізніше – Б. Кістяківського, В. Вернадського, М.Грушевського, 
В. Винниченка та інших. Свій внесок у філософську думку на межі ХІХ – ХХ ст. 
зробили представники української еміграції – Д. Донцов, В. Липинський, 
Д. Чижевський. 

ХІХ століття в історії української філософської думки відзначено 
існуванням двох основних напрямів філософії – «неофіційної», публіцистичної, 
яка намагалася відшукати самобутність української думки, але грішила 
несистемністю та «офіційної» чи професійно-академічної, предметом 
філософської рефлексії якої були найактуальніші проблеми духовного життя 
суспільства та здобутки природничих наук [3, с. 134]. 

Як зазначає професор Марина Ткачук [4], в Україні становлення 
академічної філософії відбувається значно пізніше, ніж в інших європейських 
країнах, а її потужний розвиток починається тільки на початку XIX ст. 
Оглядаючи її здобутки за якихось сто років, залишається лише дивуватись тій 
ретельності й наполегливості, з якою опановувалась нею всесвітня філософська 
спадщина, швидкості й упевненості, з якою набирала в ній сили самобутня 
філософська думка, тій сміливості, з якою поширювались горизонти 
оригінальної філософської творчості. Характерною рисою, притаманною всім 
без винятку мислителям вітчизняної академічної школи, було їх відчуття 
власної включеності в загальноєвропейський філософський процес. Вони 
ніколи не були його байдужими спостерігачами, тим більше не страждали 
комплексом периферійності чи другорядності. їхні уболівання були тими ж 
самими, що й уболівання сучасних їм європейських мислителів. В умовах кризи 
європейської культури, кризи модерної філософії, українські академісти 
відстоювали самоцінність і значущість філософського знання, так само 
шукаючи виходу з кризи на шляхах некласичного мислення. Екзистенційно-
персоналістична спрямованість їхніх пошуків не тільки відповідала запитам 
сучасної їм доби, але й багато в чому сягала світових філософських орієнтирів 
XX століття [4]. 

Не сприяли розвою філософії й настрої просвіченої інтелігенції, що 
звикла зводити на місце думки буденну прагму. Замість чистого мислення й 
«отці», й «діти» шукали у філософії «життєвого», прагматичного світогляду, 
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замість того, щоб дбати про її «вільне буття», чекали від неї розв'язання 
особистих і суспільних проблем, вдоволення сьогоденного інтересу, вирішення 
так званих злиденних питань. 

За цих умов зростання професійного філософування здійснювалося 
зусиллями талановитих мислителів, котрі, попри усі життєві негаразди, попри 
нерозуміння не зраджували обраному шляхові – служінню істині – й за будь-
яких умов відстоювали самоцінність філософії та необхідність філософського 
професіоналізму у боротьбі з філософським дилетантизмом і невіглаством. 
Саме такими визнаними фахівцями і непересічними особистостями і 
створювалась історія академічної філософії в Україні в XIX – на початку 
XX століття: П. Юркевич, О. Новицький, П. Авсенєв, С. Гогоцький, М. Грот, 
О. Козлов, О. Гіляров, Г. Челпанов, П. Ліницький, Г. Малеванський, 
П. Кудрявцев, В. Зеньковський, Є. Спекторський. З ними і багатьма іншими 
пов'язані не лише розбудова професійного філософування в Україні, вагомий 
внесок у розвиток спеціальних галузей філософського знання, а й ствердження 
значущості філософії як найважливішої сфери духовної культури, у якій 
знаходить свій вираз усвідомлення граничних підстав людського буття, усього 
спектру духовних проблем людини, нації, людства. Їхніми зусиллями філософія 
поставала не тільки необхідним компонентом освіти, а й органічною складовою 
культурного процесу, а найважливіші події фахового життя – видання в Києві 
першої вітчизняної філософської енциклопедії та філософського словника 
(С. Гогоцький), першого філософського часопису (О. Козлов), релігійно-
філософської газети (С. Булгаков), створення філософських товариств і гуртків, 
філософські диспути і публічні лекції, величезна перекладацька діяльність – 
значною мірою сприяли розвиткові філософської культури України на зламі 
двох останніх століть. 

Цілком логічно, що історія академічної філософії в Україні XIX – початку 
XX століття повинна б давно вже стати предметом пильної уваги дослідників, а 
її найважливіші здобутки мали бути не тільки ретельно вивченими, а й 
увібраними у тканину сучасної духовної культури. На наш погляд, саме ця 
галузь історико-філософського українознавства щонайбільше постраждала від 
ідеологічного пресу і заборон за радянської доби.  

Годі й говорити, що перед сучасністю історико-філософською наукою 
академічна філософія в Україні ХІХ – початку ХХ століття постала як 
величезна «біла пляма». Тому цілком природно, що в останнє десятиліття 
значна кількість дослідників історії української філософії зосередила свої 
зусилля саме на вивченні спадщини представників академічної школи 
філософування. Потужним стимулом такої роботи став переклад праць 
Д. Чижевського, Г. Шпета, Г. Флоровського, В. Зеньковського, П. Мілюкова, 
І. Мірчука та інших з історії української і російської філософії та культури.  

Підводячи певні підсумки дослідницької роботи над історією академічної 
філософії ХІХ – початку ХХ ст., що велася в Україні впродовж останніх десяти 
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років, можна з певністю стверджувати, що і в цій галузі історико-
філософського українознавства справа зрушила: захищена ціла низка 
дисертацій, предметом яких постали окремі аспекти розвитку академічної 
філософії в Україні та філософська спадщина таких її речників як О. Гіляров, 
С. Гогоцький, П. Юркевич, П. Ліницький, М. Грот.  

Так, наприклад, науковець С. Веремейчик наголошує [5], що згідно з 
С. Гогоцьким, дух може перебувати у психічних станах (навіть одночасно в 
кількох), усвідомлювати їх і співвідносити з власним Я, що свідчить про його 
самосвідомість, а також адекватно сприймати та реагувати на зовнішню 
критику. В дусі новочасної гносеології дослідник інтерпретує внутрішні 
джерела пізнання ‒ споглядання (чуттєве пізнання) і мислення (здатність 
мислити предмет чуттєвого споглядання постає як розсудок), висновуючи 
думку про те, що свої поняття треба робити чуттєвими, а своє споглядання 
осягати розсудком 

Належне місце посіла, нарешті, академічна традиція філософування і в 
новітніх підручниках з історії української філософії. Особливо відзначимо 
неабиякий інтерес дослідників до спадщини Памфіла Юркевича. Його 
пробудженню вельми сприяло перевидання друкованих праць мислителя 
українському перекладі (1993 р.), а також три міжнародні наукові конференції 
«Читання, присвячені пам’яті Памфіла Юркевича», що впродовж 1994 – 1996 
рр. проходили в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». 
Дві збірки наукових статей (загальним обсягом близько тридцяти друкованих 
аркушів), виданих зусиллями кафедри філософії НаУКМА за матеріалами 
читань, стали вагомим внеском не лише у вивчення спадщини П. Д. Юркевича, 
а й виявили серйозний інтерес дослідників до історії академічної філософії в 
Україні XIX – початку XX ст. взагалі. 

Разом з тим, хоча спільними зусиллями низки дослідників ця історія 
починає окреслюватися, доводиться констатувати не тільки відсутність 
цілісних систематичних досліджень предмету як у монографічній, так і 
навчально-методичній літературі, а й відсутність конкретних студій, 
присвячених окремим персоналіям. У вивченні спадщини деяких мислителів 
зроблено лише перші кроки, а творчість цілого ряду цікавих і впливових свого 
часу представників академічної школи ще й досі не була об’єктом наукових 
досліджень навіть на рівні статей.  

Не відтворені, на жаль, у цілісному вигляді філософські процеси в 
основних осередках розвитку академічної філософії в Україні XIX – початку 
XX ст. (Київській духовній академії, університетах Харкова, Києва, Одеси, 
Львова). Фактично не проаналізовано внесок мислителів академічної школи в 
становлення і розвиток історії філософії, філософії права, психології, логіки, 
педагогіки, естетики (увага дослідників не обминула досі лише етичні вчення 
деяких з представників академічної філософії).  
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Актуальними сьогодні у дослідженні історії становлення української 
філософії, на думку сучасних вітчизняних дослідників, є питання щодо оцінки 
безпосереднього зв’язку між київською академічною філософією ХІХ – початку 
ХХ століття і спадщиною професорів Києво-Могилянської академії.  

Ідеї Платона і Канта, Гегеля і Шпенглера, Лотце і Шопенгауера є для неї 
не менш живильними ферментами, ніж ідеї Лазаря Бараневича чи Іоаникія 
Галятовського. У цьому зайвий раз переконують рукописи П. Д. Юркевича, що 
дають неоціненну змогу зазирнути у творчу лабораторію видатного речника 
української академічної філософії, глибше зрозуміти безпосередні джерела його 
ідей, простежити їх у самому становленні. Як наголошує М. Ткачук [4]: «Ми 
далекі від того, аби зобразити фактологічні огріхи основною проблемою 
сучасних історико-філософських студій з академічної філософії, втім 
елементарна повага до факту, ретельне вивчення першоджерел, їх пошук, 
залучення до дослідження архівних документів, рукописних фондів, історико-
культурних пам’яток доби, спогадів її сучасників, усього, що може пролити 
світло не на те, що є невідомим чи зрозумілим, повинні стати, нарешті, нормою 
для дослідників».  

Як визначають В. Ярошовець і Г. Аляєв [6], серед сучасних, доволі 
прагматичних у своїй більшості наук, історія людської думки вирізняється саме 
тим, що зберігає живий духовний зв’язок культури. Людська культура в цілому 
і окремі національні культури (які тут постають не інакше як органічними 
частинками загальнолюдської єдності), мабуть, лише тут ще зберігають 
обличчя не мертвого інструменту суто утилітарного призначення, а живого 
духовного бенкетування, гідного високого призначення людини і справжнього 
сенсу її життя. Тим більш важливим є подальше плекання цього обличчя, його 
одухотворення – відповідальний розвиток історикофілософської науки як 
інтегральної складової філософської і загальної культури нашого народу.  

В умовах, коли історики філософії залишаються єдиними трансляторами 
філософських ідей мислителів академічної школи, тільки їхнє справді 
професійне ставлення до справи може стати запорукою реального зростання і 
поглиблення філософських знань, єдиною перешкодою на шляху до створення 
нових міфів як про філософські здобутки, так і про їх персоналії.  

Висновки. Теоретичною та методологічною базою історико-
філософських досліджень, зокрема, історичних коренів української 
філософської думки повинні слугувати досягнення як сучасної вітчизняної 
філософської науки, так і зарубіжних учених.  

Отримані наукові результати можуть бути використані під час вивчення 
історії української філософії та історії української культури у закладах вищої 
освіти. 

Проведені дослідження, аналіз осмислення процесу становлення 
проблеми духовності в українській філософії ХІХ – початку ХХ століття 
можуть слугувати ідейно-теоретичною та методологічною основою для 
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формування суспільної свідомості сучасної студентської молоді, усіх активних 
громадян сучасного українського суспільства. 

Подальший розвиток досліджень у цьому напрямку на основі аналізу 
вітчизняної історико-філософської спадщини слугуватиме обгрунтуванню 
шляхів активізації суспільної поведінки, сприятиме подальшому формуванню 
духовності, патріотизму, моральності та інших світоглядних характеристик 
наших громадян. 
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СПОРТИВНІ ІГРИ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗАСІБ СТВОРЕННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ МОДЕЛІ 

Анотація. Спорт вважається невід’ємною частиною соціальної культури, 
яка включає змагальну діяльність, спеціальну підготовку до неї, а також певну 
систему міжособистісних відносин (політичних, економічних, правових, 
інформаційних, управлінських тощо). Рівні можливості для досягнення успіху, 
бажання досягти успіху та бути попереду, перемогти не лише конкурентів, а й 
себе, самовпевненість яскраво свідчать про цінності, які є пріоритетними для 
сучасного суспільства. 

Участь у спортивних заходах дозволяє студентам розвивати фізичні 
якості, збагачувати міжособистісний досвід, успішно соціалізуватися, 
розвивати чудову організацію життя, характер і волонтерство, особисту 
рефлексію та самовизначення, веде до розвитку самооцінки та підвищення 
самоповаги особистості. 

Висока емоційна привабливість і педагогічний ефект спортивної 
діяльності є важливою основою для її застосування в студентоцентричному 
фізичному вихованні. 

Відповідно до методичних положень системного підходу фізичне 
виховання студентів на основі спортивних ігор є освітньою системою, що 
характеризується якісною своєрідністю цілей і завдань, особливостями їх 
змістової структури (зміст, предмет, мета фізичного виховання), 
функціональних компонентів (засоби, методи, форми організації процесу 
фізичного виховання, типи уроків). 

Метою фізичного виховання є розвиток індивідуальної спортивної 
культури. Це, з одного боку, фізична і моральна підготовка випускників до 
майбутньої професійної діяльності, а з іншого – підготовка їх до використання 
занять фізичною культурою. Спортивні ігри – вид спортивної діяльності, 
спрямований на оздоровлення та фізичний розвиток. 
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Індивідуальна освітня модель, заснована на спортивних іграх, має містити 
наступні компоненти: 

1) Інклюзивність, що відображає комплексний зміст процесу фізичного
виховання: Розгляд його структурно-функціональних елементів окремо не може 
вирішити проблему розвитку спортивної культури студентів, але всі елементи 
разом достатні та необхідні для досягнення цієї мети; 

2) Діяльність, спрямована на формування спортивної культури студентів
щодо конкретних видів спортивної діяльності; 

3) Особистісна ідентифікація, спрямована на формування спортивної
культури студентів з урахуванням унікальності їх освітніх потреб і здібностей; 

4) Інтеграція всіх структурних елементів студентської спортивної
культури; 

5) Прогнозування, що дозволяє передбачити результат фізичного
виховання. 

Ключові слова: педагогіка, виховання, спортивні ігри, індивідуальна 
освітня модель, спортивна діяльність. 
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SPORTS GAMES AS A PEDAGOGICAL TOOL FOR 
 CREATING AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL MODEL 

Abstract. Sport is considered an integral part of social culture, which includes 
competitive activity, special preparation for it, as well as a certain system of 
interpersonal relations (political, economic, legal, informational, managerial, etc.). 
Equal opportunities for success, the desire to succeed and be ahead, to beat not only 
competitors, but also yourself, self-confidence clearly testify to the values that are a 
priority for modern society. 

Participation in sports events allows students to develop physical qualities, 
enrich interpersonal experience, successfully socialize, develop excellent life 
organization, character and volunteerism, personal reflection and self-determination, 
leads to the development of self-esteem and increased self-respect of the individual. 

The high emotional appeal and pedagogical effect of sports activities is an 
important basis for its use in student-centered physical education. 
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According to the methodological provisions of the systemic approach, physical 
education of students based on sports games is an educational system characterized 
by the qualitative originality of goals and tasks, the peculiarities of their content 
structure (content, subject, purpose of physical education), functional components 
(means, methods, forms of organization of the process of physical education 
education, types of lessons). 

The purpose of physical education is the development of individual sports 
culture. This is, on the one hand, the physical and moral preparation of graduates for 
future professional activities, and on the other hand, their preparation for the use of 
physical education classes. Sports games are a type of sports activity aimed at 
improving health and physical development. 

An individual educational model based on sports games should contain the 
following components: 

1) inclusivity, which reflects the complex content of the physical education
process: consideration of its structural and functional elements separately cannot 
solve the problem of the development of students’ sports culture, but all elements 
together are sufficient and necessary to achieve this goal; 

2) activities aimed at forming the sports culture of students regarding specific
types of sports activities; 

3) personal identification aimed at the formation of sports culture of students
taking into account the uniqueness of their educational needs and abilities; 

4) integration of all structural elements of student sports culture;
5) forecasting, which allows predicting the result of physical education.
Keywords: pedagogy, education, sports games, individual educational model,

sports activity. 

Постановка проблеми. Спорт вважається невід’ємною частиною 
соціальної культури, яка включає змагальну діяльність, спеціальну підготовку 
до неї, а також певну систему міжособистісних відносин (політичних, 
економічних, правових, інформаційних, управлінських тощо). Рівні можливості 
для досягнення успіху, бажання досягти успіху та бути попереду, перемогти не 
лише конкурентів, а й себе, самовпевненість яскраво свідчать про цінності, які є 
пріоритетними для сучасного суспільства. 

Участь у спортивних заходах дозволяє студентам розвивати фізичні 
якості, збагачувати міжособистісний досвід, успішно соціалізуватися, 
розвивати чудову організацію життя, характер і волонтерство, особисту 
рефлексію та самовизначення, веде до розвитку самооцінки та підвищення 
самоповаги особистості. 

Висока емоційна привабливість і педагогічний ефект спортивної 
діяльності є важливою основою для її застосування в студентоцентричному 
фізичному вихованні. 
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Спортивні ігри займають особливе місце серед різноманітних видів 
спорту. Це спортивна гра на свіжому повітрі, яка має найбільший вплив на 
організм людини і може розглядатися як форма масового фізичного виховання. 
Незважаючи на те, що ці ігри приносять людині задоволення і приносять масу 
позитивних емоцій, вони також мають великий вплив на стан здоров’я та 
приносять користь. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам педагогічних 
особливостей технології спортивних ігор у створенні індивідуальної освітньої 
моделі приділена недостатня увага саме науковців педагогічного спрямування, 
оскільки сучасні технології випереджають педагогічну та теоретичну складову 
освітнього процесу та потребують належного обгрунтування. Окремі 
положення нами були виокремлені у роботах І. Маріонди, І. Оксенюк, 
Н. Степанченко. Фундаментальною працею є доробок Л. Сущенко відносно 
теоретико-методологічних засад професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах. Разом з тим, 
дослідженню педагогічних особливостей технології спортивних ігор у 
створенні індивідуальної освітньої моделі приділено недостатньо уваги. 

Мета статті – дослідження педагогічних особливостей технології 
спортивних ігор у створенні індивідуальної освітньої моделі. 

Виклад основного матеріалу. Якщо розглядати спортивні ігри в цілому, 
слід зауважити, що при їх виконанні задіяні різні групи м’язів людського тіла. 
Під час тренування та гри виконуються різноманітні рухи, дії та вправи, в 
результаті чого відбувається фізичне навантаження, яке позитивно впливає на 
м’язову та дихальну системи, зміцнює серцево-судинну та нервову системи, 
покращує координацію та рухливість, впливає на формування м’язової сили і 
розвиває витривалість. Також під час занять спортом покращується обмін 
речовин і спалюються калорії. 

Спортивні ігри позитивно впливають на настрій і характер людини. 
Формуються характер, воля до перемоги, вміння миритися з невдачами та 
прагнути до кращих результатів, аналітичне мислення, вміння приймати 
самостійні рішення та аналізувати ситуації, вміння розвивати відповідальність 
за прийняті рішення. Крім того, завдяки спортивним іграм формується 
моральний вигляд людини, оскільки люди, які присвячують себе спортивним 
іграм, менше схильні до алкоголізму, наркоманії та куріння. 

Про вплив спорту на здоров’я людини написано велику кількість 
наукових статей, досліджень та інших робіт, які містять багато інформації з 
даної теми. Переваги спорту та спортивних ігор можна визначити таким чином: 

1. Зміцнює опорно-руховий апарат. Збільшуються показники м’язової
маси і сили, кістки скелета стають більш міцними і стійкими до навантажень. 
Під час тренувань, занять спортом та ігор утворюються нові кровоносні судини. 
Тренування і спорт змінюють хімічний склад м’язової тканини під впливом 
постійних навантажень. Збільшення енергетичних речовин призводить до 
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обмінних процесів, синтезу білка і утворення нових клітин. Систематичні 
заняття фізичною культурою є хорошою профілактикою розвитку 
остеохондрозу, грижі, артрозу, атеросклерозу, остеопорозу. 

2. Розвивається і зміцнюється нервова система. Це відбувається за
рахунок підвищення швидкості, спритності, сили і координації рухів. Спорт 
сприяє постійному утворенню нових умовних рефлексів, які закріплюються і 
зберігаються в підсвідомості людини. Тіло набуває здатності пристосовуватися 
до більш складних навантажень і займатися більш економно і ефективно для 
досягнення бажаних результатів. 

3. Покращує роботу серцево-судинної системи. Тренування змушує всі
органи працювати зосереджено, що покращує серцево-судинну витривалість. 
Під час тренування м’язи потребують посиленого кровопостачання. Це 
дозволяє серцю перекачувати більше насиченої киснем крові під час 
тренування, ніж під час відпочинку. Серце та кровоносні судини спортсменів 
швидше адаптуються до навантаження та швидше відновлюються. 

4. Ваша дихальна система буде працювати краще. Під час виконання
фізичних вправ зростає потреба тканин і органів у кисні, тому дихання стає 
більш інтенсивним і глибоким. Збільшується об’єм повітря, що проходить через 
легені, збільшуючи життєву ємність легенів. 

5. Покращується склад крові і підвищується імунітет. У людей, які
регулярно займаються спортом, збільшується кількість еритроцитів і 
підвищується рівень лімфоцитів. Це є прямим доказом здатності спорту 
зміцнювати свій захист і протистояти несприятливим умовам навколишнього 
середовища. Фізично активні люди, які займаються спортом рідше хворіють, а 
при наявності вірусної або бактеріальної інфекції швидше одужують. 

6. Поліпшується обмін речовин. Тренований організм може краще
регулювати рівень цукру в крові та інших речовин. 

7. Змінюється ставлення до життя. Більше задоволення отримують ті, хто
веде активний спосіб життя і займається спортом. Вони не схильні до різких 
змін настрою, дратівливості, депресії, неврозів і психозів [3, С. 18]. 

Тому спортивні ігри не тільки зміцнюють усі групи м’язів, покращують 
концентрацію, швидкість, реакцію, швидкість рухів, рівновагу, координацію 
тощо, а й позитивно впливають на організм, супроводжуються підвищенням 
емоційного стану людини. Покращується кровопостачання та серцевий ритм, 
організм насичується киснем і покращується витривалість легенів. Спортивні 
ігри - це чудовий спосіб переключитися від розумової діяльності до фізичної та 
сприяти кращому відпочинку. Тому спортивні ігри особливо корисні для тих, 
хто займається розумовою діяльністю. 

Але спортивні ігри є не тільки ефективним засобом зміцнення фізичного 
розвитку та здоров’я людини. Вони впливають на інші сторони життя людини, 
такі як влада, становище в суспільстві, моральні та інтелектуальні якості, 
трудова діяльність, ціннісні схильності, естетичні ідеали. У процесі занять 
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спортом розвиваються характер, сила волі і самодисципліна, удосконалюються 
вміння швидко і точно керувати автомобілем і приймати рішення в 
різноманітних складних ситуаціях. 

Відповідно до методичних положень системного підходу фізичне 
виховання студентів на основі спортивних ігор є освітньою системою, що 
характеризується якісною своєрідністю цілей і завдань, особливостями їх 
змістової структури (зміст, предмет, мета фізичного виховання), 
функціональних компонентів (засоби, методи, форми організації процесу 
фізичного виховання, типи уроків). 

Метою фізичного виховання є розвиток індивідуальної спортивної 
культури. Це, з одного боку, фізична і моральна підготовка випускників до 
майбутньої професійної діяльності, а з іншого – підготовка їх до використання 
занять фізичною культурою. Спортивні ігри – вид спортивної діяльності, 
спрямований на оздоровлення та фізичний розвиток. 

Завдання з фізичної культури: 
1) Створити мотивацію до спортивних ігор;
2) Формування особистостей, які визначають стійкі та позитивні

установки на спортивне життя в різних сферах спортивного життя (впевненість, 
емоційна стійкість, цілеспрямованість, наполегливість), гуманітарні норми, 
традиції та зразки поведінки, прийняті у спорті, розвиток позитивних якостей 
особистості; 

3) Поліпшення фізичного здоров’я, фізичного розвитку, фізичної
працездатності та розвитку фізичних якостей з урахуванням вимог спортивних 
ігор та майбутніх професійних потреб; 

4) Викладати теоретичні, практичні, організаційні та методичні знання з
основ фізичного виховання та спортивних ігор; 

5) Формувати техніко-тактичні вміння та навички в спортивних іграх та
організовувати ці види спорту для досягнення життєвих і професійних цілей. 

Невід’ємним компонентом будь-якої індивідуальної системи фізичного 
виховання є викладачі та студенти, які є об’єктами та суб’єктами її управління. 
Внутрішнє функціонування освітньої системи реалізується через взаємодію її 
структурних елементів (цілей, завдань, змісту, предметів і завдань навчання) 
під час спільної діяльності вчителя (виховання) і учнів (виховання) [1, С. 125]. 

Навчання і викладання є функціональними компонентами освітньої 
системи. Вони забезпечують «присутність» як об’єктивну реальність і 
сприяють створенню та розвитку зв’язків між структурними компонентами. 
Характер і рівень розвитку цих зв’язків визначають, якою мірою можливості, 
що належать структурним конструктам (об’єктивні властивості, властивості 
якості змісту, можливості суб’єкта і об’єкта), втілюються в реальність. З іншого 
боку, якщо цілі, завдання та зміст освіти та навчання не будуть визначені 
правильно, це не призведе до результатів, які є соціально значущими. 
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Індивідуальне фізичне виховання на основі спортивних ігор використовує 
такі навчально-пізнавальні заходи, як: 1) освітня діяльність; 2) освітньо-
просвітницька діяльність; 3) конкурентна діяльність. 

Складовими навчальної діяльності є: 1) розумова діяльність з отримання, 
розуміння, запам’ятовування, копіювання, синтезу та організації теоретичної 
інформації. 2) практична діяльність з організації спортивних ігор. 

Під час практичної діяльності, пов’язаної із самостійною організацією 
спортивних занять, учні виступають активними суб’єктами цієї діяльності. Як 
інструмент організації цього виду навчально-пізнавальної діяльності 
використовується система теоретико-організаційних і методичних завдань, що 
поділяються на репродуктивні та проблемні. Залежно від характеру та ступеня 
складності навчального матеріалу в якості основних методів організації 
навчальної діяльності студентів використовуються методи отримання 
інформації, тиражування та евристичні методи. Навчальна діяльність 
здійснюється з використанням фронтальної та групової форм організації 
навчання, самостійної роботи та суміжних занять. 

Структурними елементами навчально-тренувальної діяльності є рухова 
діяльність, спрямована на розвиток фізичних якостей, удосконалення навичок 
рухової діяльності, оволодіння технікою і тактикою спортивних ігор, 
усвідомлення, усвідомлення, запам’ятовування і копіювання теоретичних 
положень [2, С. 89]. 

Це розумова діяльність, спрямована на узагальнення та систематизації. 
Розрізняють два напрямки навчально-тренувальної діяльності: тренування 
(розвиток фізичних здібностей) і виховання (навчання техніці і тактиці 
спортивних ігор). Їх реалізація сприяє вдосконаленню та підвищенню 
функціональних можливостей організму при вирішенні конкретних завдань. 

Засобом організації навчальної діяльності є фізичні вправи, які 
відрізняються тенденцією до розвитку фізичних властивостей організму. 
Виконання цих вправ відбувається в рамках методики розвитку фізичних 
якостей, розробленої в теорії і методиці спортивного тренування. Розвиток 
фізичних компетентностей відбувається в рамках практичних занять та шляхом 
організації групової навчальної діяльності під час самостійної позаурочної 
роботи. 

Засобами організації освітнього напряму навчальної діяльності, 
пов’язаної з навчанням студентів техніці і тактиці спортивних змагань, є:    
1) теоретичні відтворювальні завдання для засвоєння знань з техніки і тактики
цих видів спорту; 2) спеціальні вправи.

Виконання завдань першого типу базується на використанні наочних і 
словесних методів. Для підвищення ефективності створення наочних і логічних 
уявлень використовуються навчальні картки, в яких у письмовій та графічній 
формі подається інформація про виконання вивчених прийомів. Виконання 
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завдань другого типу здійснюється на практиці засобами рухових вправ (ігри, 
змагання і т.д.). 

Навчання тому, як виконувати ту чи іншу техніку, є послідовним, від 
освоєння основних елементів до оволодіння конкретними елементами. 
Навчання техніці і тактиці спортивної гри відбувається на практичних заняттях 
у груповій формі, а також в межах самостійної роботи в позаурочний час. 

Змагальна діяльність підтримує структуру навчально-пізнавальної 
діяльності та надає їй особистісного змісту. У спортивних іграх 
використовується організація різноманітних форм змагальної діяльності, а 
саме: 1) міні-змагання між командами на початку навчального року в рамках 
практичних занять; 2) контрольний матч між цими командами у форматі міні-
турніру в кінці семестру; 3) товариські ігри з командами інших організованих 
навчальних груп поза класом [4, С. 15]. 

Суттєвим елементом навчальної системи індивідуального фізичного 
виховання на основі спортивних ігор є навчальний контроль її якості та 
забезпечення інформацією, необхідною для ефективного управління її 
діяльністю. 

До ефективних критеріїв, що відображають рівень і динаміку розвитку 
спортивної культури студента, належать: 1) теоретичні знання: а) фізичне 
виховання; б) спортивні ігри (інформаційний компонент); 2) організаційно-
методичні вміння та навички організації самостійного дослідження: а) фізичні 
вправи; б) спортивні ігри (діяльнісний компонент); в) рівень розвитку фізичних 
якостей (фізичний компонент); г) рівень володіння технічними прийомами 
спортивних ігор (функціональний компонент). 

Процесуальними критеріями розвитку мотиваційної та соціально-
психологічної складових спортивної культури є: 

1) обсяг рухової активності учнів на уроці;
2) можливість навчатися самостійно поза аудиторією та за

індивідуальною ініціативою; 
3) можливості участі в якості судді, спортсмена або організатора

офіційних змагань спортивних фестивалів. 
Суттєвим критерієм розвитку спортивної культури є результат змагальної 

діяльності в спортивних іграх. Це знання, уміння та навички зі спортивної 
діяльності (інформаційний та функціональний компоненти), фізичної 
підготовленості (компоненти рухової активності), рухової активності в 
навчальний та позаурочний час (мотиваційні компоненти), ставлення до 
спортивного життя (психологічний компонент). 

Загальна оцінка рівня розвитку спортивної культури учня ґрунтується на 
оцінці всіх перерахованих критеріїв. Використання рейтингової системи замість 
традиційної 5-бальної системи дозволяє максимізувати конкурентні стимули.  

Розрізняють три послідовні етапи, які відрізняються основним напрямом 
формування самостійних структурних елементів спортивної культури, 
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відповідним цьому напряму змістом і засобами, методами і формами організації 
занять з фізичного виховання. 

Основними завданнями основного етапу навчання (першого року 
навчання) є: 

1) визначити інтерес студента до різних видів рухової активності;
2) визначити рівень спортивної культури учня;
3) засвоїти зміст теоретичної, організаційної та методичної частин

основних компонентів навчального плану; 
4) навчати основним прийомам виконання спортивних ігрових технічних

прийомів на рівні рухової майстерності; 
5) розвивати теоретичні знання про види спортивних ігор.
На другому етапі навчання (другий рік навчання), в основному

вирішуються наступні задачі. 
1) засвоїти зміст організаційно-методичної частини варіативної складової

навчального обсягу програми; 
2) розширення «технічного розміру» за рахунок навчання іншим

прийомам виконання технічних прийомів спортивних ігор. 
3) удосконалення способу реалізації спортивних ігор у мінливому

контексті спілкування з колегами по команді. 
Висновки. Отже, індивідуальна освітня модель, заснована на спортивних 

іграх, має містити наступні компоненти: 
1) Інклюзивність, що відображає комплексний зміст процесу фізичного

виховання: Розгляд його структурно-функціональних елементів окремо не може 
вирішити проблему розвитку спортивної культури студентів, але всі елементи 
разом достатні та необхідні для досягнення цієї мети; 

2) Діяльність, спрямована на формування спортивної культури студентів
щодо конкретних видів спортивної діяльності; 

3) Особистісна ідентифікація, спрямована на формування спортивної
культури студентів з урахуванням унікальності їх освітніх потреб і здібностей; 

4) Інтеграція всіх структурних елементів студентської спортивної
культури; 

5) Прогнозування, що дозволяє передбачити результат фізичного
виховання. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ MOZAWEB У 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

Анотація. Процес інформатизації суспільства вимагає кардинальних змін 
і в освітній системі. На передній план виходить необхідність володіння 
педагогом навичок роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, а за 
рахунок значного поширення змішаної та дистанційної форм навчання 
важливим стає вміння працювати з онлайн-засобами, що є фундаментом для 
налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу. 

У статті охарактеризовано одну із складових проекту Mozaik Education – 
онлайн-сервіс mozaWeb, що являє собою вебсайт з широким набором 
інтерактивних навчальних інструментів, зокрема 3D-сцени, цифрові уроки, 
відео, аудіо, зображення, ігри та книги. Проект Mozaik Education є досить 
багатогранним і включає інструменти для роботи з математичними 
побудовами (як на площині, так і в просторі), навчальні додатки, що стануть у 
нагоді при вивченні фізики та математики, атласи, веббраузер та інші корисні 
застосунки. MozaWeb містить інструментарій для викладання шкільного 
курсу таких дисциплін як: фізика, математика, біологія, географія, хімія, 
історія, технології, музика та мистецтво, частково наявні інструменти для  
вивчення мови. 

Крім того, у статті розглянуто інтерактивні інструменти сервісу mozaWeb 
(цифровий урок на тему «Вічний скептик, ДЕКАРТ», «Система координат», 
3D-сцени «Класифікація геометричних тіл 1», «Визначення периметра і площі 
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плоских фігур, а також площі поверхні та об’єму геометричних тіл», 
«Завдання на знаходження об’єму та площі поверхні») та можливості їх 
використання при підготовці майбутніх учителів математики, а саме при 
вивченні курсу елементарної математики, що є одним з освітніх компонентів, 
які мають засвоїти здобувачі на першому (бакалаврському) рівні освіти в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 
Варто також зазначити, що усі інструменти та сам вебсайт доступні 
українською мовою, що дозволить без перешкод використовувати їх під час 
навчання. 

Розглянуті у дослідження інструменти дають змогу стверджувати, що їх 
використання при підготовці майбутнього учителя математики сприятиме 
розвитку креативного мислення, підвищенню пізнавальної активності, 
допоможе унаочнити теоретичний матеріал та урізноманітнити навчальну 
діяльність здобувачів на практичних заняттях. 

Ключові слова: mozaWeb, Mozaik, онлайн-сервіс, вебресурс, 
інформаційно-комунікаційні технології, учитель математики, функція, графік 
функції, геометричне тіло, тіло обертання. 
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POSSIBILITIES OF USING THE MOZAWEB SERVICE IN THE 
TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS 

Abstract. The process of informatization of society requires drastic changes in 
the educational system as well. The need for the teacher to possess the skills of 
working with information and communication technologies comes to the fore, and 
due to the significant spread of mixed and distance learning forms, the ability to work 
with online tools becomes important, which is the foundation for establishing 
interaction between participants in the educational process. 

The article describes one of the components of the Mozaik Education project - 
the mozaWeb online service, which is a website with a wide range of interactive 
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educational tools, including 3D scenes, digital lessons, videos, audio, images, games 
and books. The Mozaik Education project is quite multifaceted and includes tools for 
working with mathematical constructions (on the plane and in space), educational 
applications that will be useful for studying physics and mathematics, atlases, a web 
browser and other useful applications. MozaWeb contains tools for teaching a school 
course in such disciplines as: physics, mathematics, biology, geography, chemistry, 
history, technology, music and art, partially available tools for language learning. 

In addition, the article discusses the interactive tools of the mozaWeb service 
(digital lesson on the topic «Eternal skeptic, Descartes», «Coordinate system», 3D 
scenes «Classification of geometric bodies 1», «Determining the perimeter and area 
of flat figures, as well as the surface area and volume of geometric bodies», «Task for 
finding the volume and surface area») and the possibilities of their use in the 
preparation of future teachers of mathematics, namely in the study of the course of 
elementary mathematics, which is one of the educational components that applicants 
at the first (bachelor) level of education at Uman State Pedagogical University named 
after Pavlo Tychyna must learn. It is also worth noting that all tools and the website 
itself are available in Ukrainian, which will allow you to use them without any 
obstacles during training. 

The tools considered in the study make it possible to claim that their use in the 
preparation of a future teacher of mathematics will contribute to the development of 
creative thinking, increase cognitive activity, help visualize the theoretical material 
and diversify the educational activities of students in practical classes. 

Keywords: mozaWeb, Mozaik, online service, web resource, information and 
communication technologies, math teacher, function, graph of the function, solid 
figure, solid of revolution. 

 
Постановка проблеми. Одним із викликів, що постають на сьогодні 

перед педагогічними працівниками є добір форм, методів та засобів, що 
сприятимуть підвищенню ефективності освітнього процесу. На даний момент 
найбільш актуальним є використання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) у педагогічній діяльності, що дає змогу стимулювати формування та 
розвиток у здобувачів освіти різних типів інтелекту. 

Останнім часом, активного використання набули саме хмарні та мобільні 
технології, а також різні онлайн-інструменти, освітнього характеру. Це 
спричинено широким застосуванням змішаної форми навчання, широке 
розповсюдження якої є наслідком пандемії Covid-19 та військового стану, 
введеного на території України у зв’язку з повномасштабним вторгненням 
російської федерації. 

Використання широкого спектру онлайн-ресурсів дозволяє відступити від 
одноманітності та монотонності традиційних засобів навчання, а також надає 
джерело для комунікації учасників освітнього процесу. Прикладами онлайн-
платформ, що призначені для полегшення освітньої діяльності та забезпечення 
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зворотного зв’язку під час змішаного чи дистанційного навчання є: Moodle, 
Mozaik Education, Learning Apps.org та інші [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі присвячена 
значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Так, наприклад, 
Лосєва Л., Кириленко Н., Кириленко В. та Крижановський А. у своїй праці 
розглядають особливості формування інформаційно-цифрової компетентності у 
здобувачів педагогічних спеціальностей саме у процесі використання ІКТ в 
освітньому процесі [7]. 

Дослідники Медведєва М., Жмурко О., Криворучко І. та Ковтанюк М. 
розглядають можливості використання сучасних онлайн-сервісів, що 
забезпечують взаємодію учасників освітнього процесу в умовах дистанційного 
навчання [5]. 

Годованюк Т., Махомета Т., Тягай І., Медведєва М. та Прищепа С. у 
своєму дослідженні характеризують особливості застосування ІКТ у процесі 
перевернутого навчання саме при підготовці майбутніх учителів математики, 
наголошуючи на тому, що оволодіння інноваційним педагогічними 
технологіями, що базуються на використанні засобів ІКТ, є однією з умов 
ефективної організації освітнього процесу [1]. 

Окремі аспекти інтеграції платформи Mozaik та її основних компонентів 
(mozaBook та mozaWeb) в освітній процес розглядали у своїх працях 
Mantea A. та Mantea C. [2], Petruţa G.-P. [3], Деркач Л. та Констанкевич Л. [4]. 

Широке коло наукових досліджень характеризує види ІКТ та описує 
можливості їх використання при підготовці вчителів різних напрямків, проте 
досі не досліджено використання сервісу mozaWeb у підготовці майбутніх 
учителів математики, що зумовлює актуальність обраної нами теми. 

Мета статті – охарактеризувати специфіку вебсервісу mozaWeb та 
продемонструвати можливості його використання при підготовці майбутніх 
учителів математики. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні реалії свідчать про те, що 
підготовка висококваліфікованого вчителя, готового до постійних змін та 
новацій, що відбуваються в суспільстві, не можлива без використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Адже лише в 
умовах інноваційного освітнього середовища можна сформувати всебічно 
розвинутого, самодостатнього педагога, що готовий не лише використовувати 
новітні технології, а й вносити власні зміни (новації) в систему освіти [1]. 

Одним із засобів, що сприятимуть переходу процесу підготовки 
майбутніх учителів математики на новий, більш якісний рівень є онлайн-сервіс 
mozaWeb, що є частиною освітнього проекту Mozaik Education. 

Mozaik Education – це професійна освітня система, що включає 
матеріали шкільного курсу окремих дисциплін та є допоміжним засобом для 
вчителя у його практичній діяльності [2].  
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Окрім mozaWeb, Mozaik Education пропонує ряд інструментів, що 
допоможуть у викладанні природничо-математичних дисциплін, а також 
технологій, історії, музики та мистецтва, наприклад: 

- mozaBook – програмний засіб для смартфону або планшету, 
що дає змогу педагогу створювати цифрові зошити на основі наявних в 
базі додатку підручників, або ж створювати власні цифрові підручники, 
надає доступ до широкої медіатеки, що включає інтерактивні 3D сцени, 
відео та аудіоелементи; 

- mozaWeb Browser – вебпереглядач, створений на основі 
Google Chrome та пристосований для перегляду інтерактивного змісту 
платформи; 

- Euklides – конструкторський програмний засіб для побудови 
плоских геометричних фігур; 

- Euler3D – конструкторська програма просторової геометрії 
для демонстрації просторових фігур та інші [8]. 
MozaWeb (https://ua.mozaweb.com/) являє собою вебсайт (рис. 1), що 

надає доступ до цифрових уроків, 3D-сцен, книг, відео та аудіо матеріалів, 
ігор та інших інтерактивних інструментів. Сервіс доступний українською 
мовою та, на даний момент, надає безоплатний доступ для користувачів з 
України. 

 
Рис. 1. Головна сторінка сервісу mozaWeb 

 
Для роботи з mozaWeb необхідно створити власний обліковий запис та 

активувати його за допомогою електронної пошти, вказаної при реєстрації. 
Сервіс є умовно безкоштовним, тобто доступними є платна підписка, що надає 
доступ до всіх інтерактивних інструментів, та безкоштовна, можливості якої є 
обмеженими (доступні 5 довільних освітніх інструментів або ігор та 5 3D-сцен 
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або відео на тиждень, можливість безкоштовного користування mozaBook 
протягом 30 днів) [6]. 

Використання даного сервісу у підготовці майбутніх учителів 
математики сприяє розвитку креативного мислення та формуванню 
інформаційно-цифрової компетентності здобувача освіти. Наведемо приклад 
використання вебресурсу mozaWeb на заняттях з елементарної математики, 
що є одним з освітніх компонентів при підготовці бакалаврів середньої освіти 
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Так наприклад, найперше, з чим стикаються здобувачі при вивченні 
графіків функцій є прямокутна (декартова) система координат, «батьком» якої є 
Рене Декарт – відомий французький учений. Як вже згадувалось раніше, 
платформа містить цифрові уроки, одним з яких є урок на тему «Вічний 
скептик, ДЕКАРТ» (рис. 2), який можна використати як елемент історичного 
матеріалу на лекційному занятті, адже він висвітлює деякі життєві події, 
погляди та наукові переконання відомого математика. До того ж, для зміни 
виду діяльності здобувачам можна запропонувати пройти невеличку вікторину 
про міста та країни, що відіграли важливу роль у житті Декарта. 

 
Рис. 2. Фрагмент цифрового уроку «Вічний скептик, ДЕКАРТ» 

 
Наступним інтерактивним інструментом, що значно спрощує процес 

побудови графіків функцій, є «Система координат» (рис. 3), що дозволяє 
будувати на прямокутній системі координат геометричні фігури, графіки 
функцій за доступними шаблонами або вручну, та здійснювати їх перетворення. 
Для зручності наявні інструменти для переміщення по площині, зміну її 
зовнішнього вигляду, зміну кольору заливки та контуру побудованих фігур. 
Даний засіб є зручним для використання на практичному занятті, при цьому 
доцільно працювати за допомогою інтерактивної дошки і виконувати побудови 
безпосередньо на ній.  
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Рис. 3. Інтерактивний інструмент «Система координат» 

 
3D-сцени, доступні на вебсайті mozaWeb, можна використати при 

вивченні стереометрії як на практичних, так і на лекційних заняттях з 
елементарної математики. Наприклад, сцена «Класифікація геометричних тіл 
1» (рис. 4) стане наочним доповненням теоретичного матеріалу, адже ми 
можемо розглянути конкретні приклади, а також повернути площину, на якій 
розміщено геометричні тіла для того, щоб переглянути їх під різним ракурсом. 
Сцена «Визначення периметра і площі плоских фігур, а також площі поверхні 
та об’єму геометричних тіл» дасть змогу ознайомитись з формулами для 
знаходження об’єму та площ поверхонь таких геометричних тіл, як: конус, 
куля, циліндр, піраміда та прямокутний паралелепіпед. 

  
Рис. 4. «Класифікація геометричних 

тіл 1» 
Рис. 5. Об’єм конуса 

 
Яскравим прикладом використання 3D-сцен на практичних заняттях є 

«Завдання на знаходження об’єму та площі поверхні», що містить задачі на 
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обчислення, пов’язані з виділеними з куба фігурами, вона розвиває просторову 
уяву [8] та дає змогу закріпити отримані на лекціях теоретичні знання. 

 
Рис. 6. 3D-сцена «Завдання на знаходження об’єму та площі поверхні» 

 
Варто зазначити, що для повноцінного перегляду тривимірних 

демонстрацій на персональний комп’ютер необхідно встановити програмний 
засіб mozaik3D [6]. 

В цілому, mozaWeb являє собою інтерактивне освітнє середовище, що 
поєднує різні види інформації (графічну, текстову, відео та звукову), через що 
сприяє «швидкому й доступному сприйманню інформації завдяки впливу на 
різні органи відчуття» здобувачів [4] та є доступним засобом підвищення 
якості освітнього процесу при підготовці майбутніх учителів математики.  

Висновки. Сервіс mozaWeb є потужним інструментом, що дозволяє 
відійти від традиційних форм навчання, дає можливість наочно представити 
теоретичний матеріал, значно урізноманітнити освітній процес за рахунок 
колосального набору інтерактивних інструментів. Однією з переваг ресурсу є 
його українськомовна версія, що дає змогу інтегрувати наявні інструменти в 
освітній процес без перешкод. Доступні на вебсайті 3D-сцени, цифрові уроки, 
ігри, відео, аудіо та зображення, продемонстровані під час навчального 
заняття за допомогою smart-дошки сприятимуть активізації пізнавального 
інтересу та дозволить зробити складний матеріал більш зрозумілим та 
легкозасвоюваним. Крім того, сервіс сприяє підвищенню зацікавленості до 
навчального предмету, а також формуванню інформаційно-цифрової 
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компетентності майбутніх учителів математики, як результат використання 
засобів ІКТ.  

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у дослідженні 
можливостей використання сервісу mozaWeb у викладанні інформатичних 
дисциплін у закладах вищої освіти. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ТА 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АГРАРНОМУ ЗВО 

 
Анотація. У сучасних умовах важлива орієнтація на загальнолюдські, 

вічні цінності. Тому серед вимог, що ставляться до фахівців, випускників 
закладів вищої освіти, міститься комунікативний елемент, який сприяє 
розвиткові міжкультурних зв’язків та гуманізації міжетнічних відносин. 
Сьогодні виникає потреба в оволодінні не однією, а двома та трьома 
іноземними мовами. Вивчення іноземних мов відіграє важливу роль у 
гуманітарній підготовці студентів. Під гуманітарною підготовкою ми 
розуміємо розширення кругозору студентів у області історії, літератури, 
філософії, підвищення їхньої загальної культури мислення, спілкування, мови. 
Вивчення іноземних мов у вищій школі не лише розвиває лінгвістичну 
компетенцію студентів, а й знайомить їх із культурою країни, мова якої 
вивчається. Іноземна мова є засобом, що забезпечує діалог культур. Студенти 
повинні ясно усвідомлювати, а завдання викладача – допомогти їм у цьому, що 
вони приходять на практичне заняття з іноземної мови не лише для того, щоб 
вчитися, але і для того, щоб спілкуватися. Освоєння та використання 
професійно орієнтованого підходу буде сприяти вирішенню проблеми 
інтенсифікації процесу навчання іноземних мов студентами аграрних 
спеціальностей. Використання при цьому особистісно орієнтованої технології 
зумовлено наявністю особистісно смислового змісту як студентів, так і 
викладача. Особистісно орієнтована технологія навчання, що застосовується 
під час вивчення іноземних мов, ставить у центр всієї освітньої системи 
особистість студента, розвиток його природних потенціалів, професійних 
прагнень. Саме реалізація професійно орієнтованого підходу у навчанні 
студентів має на меті різнобічний, вільний і творчий фаховий розвиток 
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студента, його професійної компетентності. Викладачеві необхідно органічно 
поєднувати дві системи: викладання предмета та роботу з особистісно 
професійною сферою студентів. 

Ключові слова: професійно орієнтований підхід, іноземна мова, 
особистісно орієнтована технологія, сучасний фахівець, компетентність. 

 
Lazariev Oleh Vyacheslavovych Candidate of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian and Foreign 
Languages, Uman National University of Horticulture, Instytutska St., 1, Uman, 
20305, tel.: (04744) 3-20-50, https://orcid.org/0000-0003-0557-3919 

 
Fernos Yuliia Ivanivna Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian and Foreign 
Languages, Uman National University of Horticulture, Instytutska St., 1, 
Uman, 20305, tel.: (04744) 3-20-50, https://orcid.org/0000-0002-5157-7702 

 
IMPLEMENTATION OF PROFESSIONALLY-ORIENTED APPROACH 

AND PERSONAL-ORIENTED TECHNOLOGY IN TRAINING 
FOREIGN LANGUAGE AT THE AGRICULTURAL INSTITUTION OF 

HIGHER EDUCATION 
 

Astract. In modern conditions, it is important to focus on universal, eternal 
values. Therefore, the requirements for specialists and graduates of higher education 
institutions contain a communicative element that contributes to the development of 
intercultural ties and the humanization of interethnic relations. Today there is a need 
to master not one, but two or three foreign languages. The study of foreign languages 
plays an important role in the humanitarian training of students. Under humanitarian 
training, we understand the expansion of the studentsʼ horizons in the field of history, 
literature, philosophy, and the improvement of their general culture of thinking, 
communication, and language. Studying foreign languages in higher education 
develops not only studentsʼ linguistic competence, but also introduces them to the 
culture of the country whose language is being studied. A foreign language is a 
means that ensures dialogue between cultures. Students should clearly realize, and 
the task of the teacher is to help them in this, that they come to a lesson in a foreign 
language not only to learn, but also to communicate. Mastering and using a 
professionally oriented approach will contribute to solving the problem of 
intensification of the process of learning foreign languages by students of agricultural 
specialties. At the same time, the use of personally-oriented technology is due to the 
presence of personal-semantic content of both students and teachers. The personally-
oriented learning technology used during the study of foreign languages places the 
studentʼs personality, the development of his natural potentials, and professional 
aspirations at the center of the entire educational system. It is the implementation of a 
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professionally-oriented approach into the training process that aims at versatile, free 
and creative professional development of the student and his professional 
competence. The teacher needs to organically combine two systems: teaching the 
subject and working with the personal and professional sphere of students. 

Keywords: professionally-oriented approach, foreign language, personal-
oriented technology, modern expert, competence. 

 

Постановка проблеми. Із кожним роком аграрний сектор в Україні 
нарощує темпи розвитку, а тому зростає потреба і у кваліфікованих фахівцях 
цієї галузі. Однак зростають і вимоги щодо рівня їхньої професійності, який 
значною мірою залежить від того, наскільки індивідуальні психологічні якості 
спеціаліста відповідають вимогам професії, наскільки особистість сприймає 
традиції, норми та правила ведення у певному професійному середовищі [1].  

Тому перед усією системою освіти стоїть завдання максимального 
розкриття індивідуального творчого потенціалу кожної особистості, оскільки 
сучасний фахівець працює в епоху багаторівневої освіти, плюралізму наукових 
шкіл, епоху рішення інформаційного простору, що вимагає від нього 
самостійності у прийнятті рішень. 

Формування компетентності здійснюється через зміст освіти, яке включає 
не лише перелік предметів, хоча саме засобами навчальних предметів 
об’єднується, а й професійні навички та вміння, які формуються у процесі 
оволодіння предметом. Усе це у комплексі формує та розвиває особистість 
таким чином, щоб вона володіла способами саморозвитку та 
самовдосконалення. 

Одним із важливих завдань організації навчального процесу у системі 
вищої освіти є цілеспрямована підготовка фахівця, здатного мислити 
креативно. Вирішення цього завдання здійснюється на основі співпраці всіх 
суб’єктів навчального процесу, розширення функцій самоврядування та 
саморозвитку студента як особистості, що вимагає не лише отримання певної 
спеціальності, освоєння певного виду діяльності, а й готовності до можливих 
змін у роботі. Також, серед інших важливих рис, які варто розвивати, 
дослідники виділяють здатність мислити критично. Критичність мислення, 
тобто схильність до сумніву, формується в людині в міру розширення кордонів 
її пізнання навколишнього світу. «Критичне» еквівалентно «аналітичному», 
націлене на пізнання і аналіз. Критичність мислення дозволяє людині 
аналізувати обсяг інформації, відбирати потрібні факти, переосмислювати їх, 
робити висновки. При навчанні студентів іноземної мови у закладі вищої освіти 
необхідно враховувати специфіку їхньої майбутньої діяльності: вміння 
працювати з потоками інформації, отриманої з різних джерел не тільки рідною, 
а й іноземною мовою [2, С. 149]. 

Формування згаданих та інших навичок XXI сторіччя неможливе без 
інноваційної складової, адже комунікативна методика викладання витіснила 
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традиційний граматико-перекладний метод. Одне із провідних місць серед 
інноваційних технологій, зорієнтованих на чітко окреслену мету, принципи, 
методи й прийоми оптимізації освітнього процесу, займає особистісно 
орієнтована технологія навчання. Тому проблема її впровадження у ЗВО 
залишається актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особистісно орієнтоване 
навчання як педагогічне поняття є предметом досліджень багатьох сучасних 
науковців та викладачів-практиків, як-от: І. Березневої, І. Бех, Н. Василишиної, 
Л. Куликової, І. Мазайкіної, Л. Сажко, Р. Слободзян, М. Філатової,                               
І. Якиманської тощо. Проблемі організації професійно орієнтованого навчання 
іноземних мов теж присвячено чимало праць, зокрема дослідників цікавлять і 
навчання у закладах немовної вищої освіти (Т. Брик, І. Григорова, Р. Гришкова, 
Л. Калініченко, У. Кецик-Зінченко, М. Ломакіна, О. Павленковіч, В Топалова, 
М. Чобітько тощо). Реалії сьогодення спонукають активізувати дослідження 
ефективної реалізації особистісно та професійно орієнтованих підходів у 
системі дистанційної освіти (А. Ісаєва, Ю. Кулімова, В. Кравцова, Е. Тихонова 
та ін.). 

Аналіз джерел дозволяє стверджувати, що особистісно орієнтоване 
навчання нерозривно повʼязане із процесами гуманізації освіти та сприяє 
розвитку в особистості стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння 
самостійно навчатися, вдосконалюватися у професійній сфері.  

Як слушно зауважують Н. Чаюн та О. Фенканін, «освітнє середовище 
вищого навчального закладу має створювати умови для особистісного 
зростання кожного студента, який, адаптуючись до мінливих умов життя, має 
досягати високої соціальної взаємодії і духовного самовдосконалення. 
Створення таких умов зумовлене потребами формування фахівців нової 
генерації – носіїв і джерел соціальної та професійної діяльності, високої 
культури, із розвиненими індивідуальними здібностями, спроможних 
осмислювати та проектувати власну освітньо-виховну діяльність, готових взяти 
на себе відповідальність за прийняття рішень» [3, С. 206]. 

Мета статті. Теоретично обгрунтувати застосування сучасних методів 
реалізації професійно орієнтованого підходу та особистісно орієнтованої 
технології викладання іноземної мови в аграрному закладі вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Особистісна сторона передбачає 
розкриття можливостей людини, формування її мотивів та інтересів, виховання 
потреб у процесі цілеспрямованої взаємодії викладача та студента. Звідси і такі 
вимоги до майбутніх фахівців: розуміння сутності та соціальної значущості 
своєї спеціальності; знання законів міжособистісного спілкування та вміння 
використовувати на практиці; здатність приймати рішення і нести за них 
відповідальність. 

Завдання вищої освіти – готувати таких фахівців, які можуть бути 
визначені як компетентні працівники, які володіють вміннями професійного та 
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особистісного спілкування рідною та іноземною мовами. Як впливає 
професійно орієнтований підхід на постановку цілей навчання іноземних мов? 
Відомо, що комунікативна компетенція, яка має інтегративну мету навчання 
іноземних мов, – це здатність і готовність здійснювати іншомовне 
міжособистісне та міжкультурне спілкування з носіями мови у визначених 
стандартом/програмою межах. Це можливо тільки у тому випадку, якщо у 
студентів будуть сформовані всі компоненти іншомовної комунікативної 
компетенції. 

Професійно орієнтований підхід передбачає особливий акцент на 
соціокультурній складовій комунікативної компетенції. Це повинно 
забезпечити культурознавчу спрямованість навчання, залучення студентів до 
культури країни, мова якої вивчається, краще усвідомлення культури своєї 
власної країни, вміння її виразити засобами іноземної мови, включення 
студентів до діалогу культур. На теперішній час у документах із модернізації 
вищої школи проектується досягнення функціональної грамотності у володінні 
іноземними мовами, тобто реальне робоче володіння ними, що дійсно 
забезпечує нашим випускникам можливість мовної взаємодії з носіями 
іноземної мови як в особистих цілях, так і з метою міжнародного 
співробітництва. 

Однак, із огляду на неоднакові можливості та здібності студентів, їхні 
різні плани на майбутнє і, відповідно, різні професійні спрямування, 
допускаються варіації рівнів навченості. Таким чином, професійно 
орієнтований підхід передбачає гнучкість у визначенні цілей, враховує 
особистісні інтереси студентів, їхні індивідуальні особливості та створює 
передумови для більшої результативності навчання. 

Виступаючи у ролі нової парадигми освіти, цей підхід забезпечує велику 
узгодженість між ЗВО та професійною діяльністю, та дозволяє випускнику у 
разі досягнення ним граничного рівня використовувати іноземну мову у своїй 
спеціальності. 

Європейський парламент і Рада Європейського Союзу 17 січня 2018 року 
схвалили Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для 
навчання протягом життя [4], до яких входять: 

1. Грамотність (Literacy competence) 
2. Мовна та комунікативна 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) 
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8. Компетентність культурної обізнаності та самовираження 
(Cultural awareness and expression competence) 
Отже, кінцеву мету освіти можна представити у вигляді проектованої 

моделі фахівця, що включає в себе, з одного боку, професійну підготовку, а з 
іншого – соціально-психологічні та духовно-творчі якості особистості фахівця, 
що визначають його здатність працювати в умовах ринкових відносин, 
домагатися результатів, що відповідають вимогам сьогодення. 

Говорячи про комунікативну компетентність, хотілося б звернути увагу 
на ряд моментів. У комунікативному підході навчання іноземної мови у цілому 
часто ставиться за мету навчити людину говорити та діяти так, як це роблять 
носії мови, але виникає питання: «Чи можливо це насправді?». Крім того, існує 
думка, що комунікативна компетентність у рідній мові та культурі, що вже 
розвинена у людини, яка вивчає іноземну мову, призводить до інтерференції 
під час спілкування з представниками іншої культури. Отже, щоб уникнути 
цього, студент повинен прагнути відповідати нормам нового соціуму, що може 
привести до виключення рідних для людини соціокультурних норм і цінностей. 
Вищевказане є тим більш актуальним, що, кажучи про культуру як про 
невід’ємний компонент викладання іноземних мов, не можна не задатися 
питанням: «Культура якого народу, якого суспільства, мова якого вивчається, 
повинна стати об’єктом вивчення?» Природно, що вивчаючи англійську мову 
не можна не знати і не цікавитися культурою англомовних країн, але слід 
пам’ятати і про те, що англійська мова є сьогодні глобальною і спілкуватися 
нею необхідно не тільки з носіями, а й людьми, для яких вона теж є іноземною 
або другою мовою. 

Очевидно, що поведінка людини і те, настільки ефективно вона вирішує 
поставлені завдання, залежать від її компетентності. Сама ж компетентність 
визначається не тільки знаннями, що мають безпосередньо практичне значення, 
але і світоглядною позицією людини, її загальними уявленнями про природу, 
суспільство та людей. 

Поняття компетентності будується таким чином, щоб воно, з одного боку, 
могло асимілювати нові відкриття та розробки, що стосуються людського 
пізнання та практики, а з іншого дозволяло визначати освітні вимоги для 
кожного типу, профілю, ступеня освітніх систем. 

Професійність – це здатність людини вирішувати проблеми у своїй 
професійній області. Викладання іноземних мов через розвиток комунікативних 
здібностей, соціокультурної компетенції – найбільш перспективний підхід 
сьогодні. 

Загально-гуманітарна підготовка у професійній освіті виходить із високих 
вимог, що ставляться до особистості випускника закладу вищої освіти. 
Випускник вищої школи, де б він не працював після закінчення ЗВО, повинен 
створювати навколо себе мікроклімат культури та духовності, мати широкий 
кругозір і високий рівень свідомості, володіти якостями організатора. Тому 
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важливо перенести акцент із усякого роду вправ на активну розумову 
діяльність студентів, де роль викладача – це роль помічника, здатного підібрати 
методи і технології навчання, що сприяють особистісному і професійному 
зростанню. Основними методичними принципами організації процесу навчання 
професійно орієнтованої англійської мови є такі інтегративні принципи: 
принцип практико орієнтованого контекстного навчання, особистісно 
орієнтованої спрямованості навчання, активності вчення, проблемності, 
комунікативно-ситуативного навчання,інтерактивної спрямованості навчання, 
балансу усвідомленого і неусвідомленого у навчанні, комплексності підходу, 
принцип колективної взаємодії, рефлексії в навчанні [2, С.165]. 

Навчання є процес формування спеціально організованого середовища, 
яке б найбільше сприяло якісній підготовці до професійної діяльності, це 
формування особистості за заданим зразком. Проектна освіта є не просто 
особистісно орієнтованою, тобто спрямованою на особистість як об’єкт 
навчання, а й виступає як особистісно центрована. У цьому випадку організація 
навчального середовища визначається діями та намірами самого студента, його 
освітніми потребами та цілями, його успіхами і невдачами, його здібностями та 
можливостями, і головне – тим задумом, проектом, який він формує і прагне 
реалізувати за допомогою освіти. 

Освіта, орієнтована на розвиток особистості, досягає своїх цілей такою 
мірою, якою створює ситуацію затребуваності особистості, її спроможності до 
саморозвитку. Ми виходили з того, що власне особистісні функції того, кого 
навчають включаються в освітній процес у тому випадку, коли когнітивне 
орієнтування вже не може забезпечити адекватну позицію студента у структурі 
навчальної ситуації. Особистісні функції у такому випадку не є 
характерологічними якостями (останні, крім, деяких, так званих 
загальнолюдських, у людей можуть і повинні бути різними), а тими проявами 
людини, які, власне, і реалізують соціальне замовлення «бути особистістю». 

Професійно орієнтоване навчання передбачає врахування індивідуальних 
особливостей кожного студента. Це відповідає гуманістичному напрямку у 
педагогіці – сприяти інтелектуальному і моральному розвитку особистості. 
Сказане вище стосується й іноземних мов. Будь-який навчальний предмет є 
компонентом загальної системи освіти і тому повинен відображати загальні 
тенденції цілеспрямування через специфіку своєї предметної області. 

Основою професійно орієнтованої освіти можна вважати навчальну 
ситуацію. Будь-який матеріал, що досліджується, подається у вигляді системи 
завдань, по-різному пов’язаних із життєво-смисловою сферою студента. Мова 
йде про завдання трьох типів: предметні, що включають фактичний матеріал, 
який вивчається з непрямим свідченням його зв’язку з гуманітарно-цілісною 
сферою; конструктивні, спрямовані на пошук способів залучення студентів до 
певної галузі культури, що пов’язано з перенесенням змісту матеріалу, який 
досліджується, з предметної форми у діяльнісно-комунікативну; особистісно 
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орієнтовані, пов’язані з виявленням ціннісно-смислового компонента 
матеріалу. 

Комунікативна ситуація в процесі навчання іншомовному спілкуванню 
виконує такі функції: 
- є засобом подачі матеріалу; 
- моделює майбутню професійну діяльність; 
- активізує пізнавальну діяльність; 
- сприяє формуванню мовленнєвих навичок і розвитку мовленнєвих 

умінь; 
- є одним із засобів мотивації мовленнєвої діяльності; 
- забезпечує розвиток особистості студента завдяки її особистісно 

орієнтованому характеру [5] . 
Тому метод комунікативних завдань (TBL), який має на меті 

стимулювати творче використання англійської мови в чотирьох видах 
діяльності: читанні, аудіюванні, говорінні та письмі, на нашу думку, має 
активно використовуватися на заняттях із іноземної мови за професійним 
спрямуванням. Суть його полягає у тому, що викладачеві потрібно підібрати 
комунікативні ситуації, найбільш наближені до реальних, таких, з якими 
людина може зіткнутися у реальній дійсності, та спонукати студентів виражати  
власні думки, опираючись на раніше здобуті знання.  

Застосування сучасних інтерактивних методів, таких як  мозковий штурм, 
дискусії, дебати, інтерв’ю, круглий стіл, ділові ігри під час проведення занять з 
іноземних мов створюють умови для обговорення різноманітних проблем, 
розвивають навички аргументування власного погляду та комунікативні 
навички. 

Навчальний діалог використовуємо як основний метод в особистісно 
орієнтованій технології професійної підготовки студентів аграрного ЗВО. 
Відповідно до особистісної парадигми він постає не лише як один з методів 
навчання, але і як невід’ємний компонент, внутрішній зміст особистісно 
орієнтованої технології навчання.  

Навчальний діалог можна назвати системоутворюючим елементом 
особистісно орієнтованого навчання, в якому органічно поєднують самостійна 
пошукова діяльність студентів із засвоєнням ними готових теоретичних та 
практичних знань, а система методів побудована відповідно до ідеї 
проблемності, орієнтованої на формування стійких мотивів навчання, розвиток 
професійних здібностей та особистісних якостей, самостійну рефлексивну та 
проєктивну діяльність студентів, а також спрямований на перегляд та 
збагачення власних світоглядних позицій, вироблення нових особистих смислів 
та професійних цінностей [6, С. 46].  

Стосовно тематики, передбаченої робочими програмами з іноземних мов 
можна виділити ряд тем, які ставлять іншомовну компетентність майбутнього 
фахівця аграрного профілю у рамки професійного спрямування: 
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1) теми з курсу Іноземна мова (англійська): «Farming in Ukraine (Great 
Britain, USA)», «Agricultural education in Ukraine (Great Britain, USA)», 
«Agroecology», «Future profession (career) of agronomy (ecology, forestry, food 
technology, management, …)» тощо; 

2) теми з курсу Ділова іноземна мова (англійська): «Application form», 
«Job hunting», «Job interview», «Contracts», «Business letters» тощо; 

3) теми з курсу Іноземна мова ІІ (англійська) (за професійним 
спрямуванням): «Tips on travelling abroad», «Great outings», «The parks», «Chief 
priority» тощо. 

В аграрному ЗВО, зокрема в Уманському НУС, заняття з іноземних мов є 
практичними або лабораторними. Підгрупи створюються з половин цілих 
академічних груп, що дає можливість ефективно і якісно застосувати друковані 
і електронні засоби навчання, організувати роботу в малих групах, а також 
активізувати і проконтролювати роботу студентів. 

Останнім часом дистанційна форма навчання значною мірою обмежує 
«живе спілкування» у процесі навчання іноземних мов, однак сучасні 
дистанційні платформи такі, як Zoom, Google Meet, Moodle та інші 
розширюють можливості оволодіння іноземними мовами у складних, 
обмежувальних обставинах. Можливо, майбутнє за дистанційною і змішаною 
формами освіти, але ніякі надсучасні освітні технології не замінять живого 
комунікативного процесу, у якому важливе місце займають соціалізація, 
жестикуляція, міміка, чистота звучання мови, мовленнєвий контакт, і, врешті, 
духовно-ментальна передача знань «з уст в уста» від наставника до того, хто 
навчається. 

Активізація особистісних функцій забезпечується таким змістом, який 
здатний похитнути, зрушити усталеність особистісного світосприйняття, 
черговість сенсів, статуси. Навчальне завдання вирішується на особистісному 
рівні, коли воно постає на рівень життєвої ситуативної проблеми, що збуджує, 
мобілізує і розвиває потужні потенціали інтелекту [7]. 

Викладач ЗВО, що працює у системі професійно орієнтованої освіти, 
повинен володіти певними якостями і відповідати таким вимогам: створювати 
та постійно збагачувати культурно-інформаційне та предметно-розвиваюче 
середовище; мати ціннісне ставлення до студента, культури, творчості; 
працювати зі змістом навчання, надаючи йому особистісно-смислову 
спрямованість; проявляти гуманну педагогічну позицію; надавати особистісно 
розвивальну професійну спрямованість навчальному матеріалові; піклуватися 
про розвиток і підтримку індивідуальності кожного студента, про його духовне, 
фізичне та соціальне здоров’я. 

Висновки. Отже, головним і системоутворюючим фактором впливу 
навчальних дисциплін на свідомість студентів є особистість у цілому, пов’язана 
з розвитком сфер, а також із фундаментальністю освіти. У головний блок 
моделі значущості факторів входить і рівень ознайомленості з навчальними 
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дисциплінами: чим це знайомство ближче, а рівень пізнання вище, тим більший 
вплив наук і навчальних предметів на розвиток особистості. Слід зазначити, що 
вольовому розвитку особистості надається незначне значення. 

Ми вважаємо, що вивчення іноземних мов протягом всього періоду 
навчання в університеті здатне дати студентам можливість працювати не тільки 
у своїй конкретній спеціальності, а й у якості референта, перекладача, 
виступати безпосередніми учасниками міжнародного та професійного 
спілкування. А професійно орієнтовані технології вищої освіти повинні 
відповідати характеру майбутньої професійної підготовки, бути причиною 
формування комунікативних компетенцій майбутніх фахівців. 

Таким чином, незважаючи на серйозну увагу до підготовки майбутніх 
фахівців, у сучасній вищій школі приділяється досить недостатня увага 
розвитку особистісних і творчих якостей майбутніх фахівців. На жаль, у цей 
період у вищій школі спостерігається механічне поєднання освітнього 
стандарту та навчального плану з не навчальними педагогічними аспектами. 

У вищій школі тільки почали з’являтися і розвиватися служби підтримки 
освіти, але не можна не відзначити часткової або повної відсутності 
індивідуально-особистісної підтримки студента. Особистість студента ЗВО 
формується завдяки впливу традиційно рефлексуючих дисциплін: української 
мови, філософії, психології, історії, культурології, іноземної мови. Зміни, що 
відбуваються у нашій країні, диктують необхідність перенесення навчальних 
дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова ІІ (за професійним 
спрямуванням)», «Ділова іноземна мова» з циклу загальноосвітніх дисциплін у 
цикл профілюючих. 

Таким чином, компетентний фахівець – це висококваліфікований 
професіонал, який приймає адміністративні рішення і несе за них 
відповідальність. Він також актуалізує, демонструє духовні, гуманітарні та 
морально-етичні аспекти своєї діяльності. Це людина з багатими духовними і 
культурними потребами і запитами. 

Отже, вимоги, що ставляться до технологій професійно орієнтованої 
освіти, універсальні. Це діалогічність, діяльнісно-творчий характер, 
спрямованість на підтримку індивідуального розвитку студента, створення 
необхідних умов для свободи творчості, прийняття самостійних рішень, вибору 
змісту та способів навчання і поведінки. Якщо слідувати цим вимогам, то будь-
яка педагогічна технологія стає професійно орієнтованою і її можна 
застосувати у вищій школі. 

Проаналізувавши концепцію професійно орієнтованої освіти, можна 
зробити висновок, що її реалізація у ЗВО відповідає тим складним соціально-
економічним перетворенням, які відбуваються у нашій країні. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЗА УМОВ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Анотація. У статті обґрунтовано, що спосіб життя студентів значною 

мірою залежить від умов навчання, адже навчально-професійна діяльність 
вважається провідною діяльністю у юнацькому віці. Запроваджені карантинні 
обмеження у 2020 році у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2, внесли певні корективи у 
спосіб життя студентської молоді. Досліджено, що орієнтованість на технічні 
засоби навчання й віртуальне освітнє середовище, постійна концентрація на 
екрані монітора, тривале «включення» у віртуальний світ безумовно здійснює 
певний вплив як на емоційну сферу, так і на інші компоненти способу життя 
здобувачів вищої освіти.  

З метою виявлення змін способу життя студентів за умов дистанційного 
навчання проведено анкетування. У дослідженні взяли участь 82 здобувачі 
вищої освіти.  

У більшості студентів відбулися зміни режиму дня, зокрема це стосується 
тривалості сну, часу, відведеному на відпочинок. З’ясовано, що у 23,2% 
студентів тривалість сну зменшилася, а у 30,5% навпаки – збільшилася. 
Третина респондентів почала менше часу виділяти для проведення відпочинку, 
а 2,4 % – стали відпочивати більше. У частини студентів виникли проблеми із 
самоорганізацією, значно зменшилася рухова активність. Виявлено зміни 
раціону харчування студентів, зокрема недотримання правил раціонального 
харчування, здебільшого характерні легкі перекуси або часті переїдання. 
Майже у третини опитаних здобувачів вищої освіти погіршився стан здоров'я, 
при цьому, 22% респондентів вказали на появу проблем з поставою, 40,2% 
скаржаться на погіршення настрою, апатію та роздратованість під час 
дистанційного навчання, а 26,8% не почувають себе бадьорими та 
життєрадісними в повсякденному житті під час карантину за умов 
дистанційного навчання.   
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Дистанційний формат взаємодії учасників освітнього процесу для 
більшості закладів освіти є новим, тому дана проблема потребує подальшого 
дослідження. 

Ключові слова: студенти, спосіб життя, дистанційне навчання, режим 
дня, харчування, рухова активність. 
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THE IMPACT OF THE DISTANCE LEARNING ON THE 
 LIFESTYLE OF STUDENTS 

 
Abstract. The article substantiates that students’ lifestyle to great extent 

depends on the conditions of studying whereas educational and professional 
occupation considers to be the leading activity in the youthful age. Introduced 
quarantine restrictions in 2020 in connection with the pandemic of acute respiratory 
disease COVID-19, caused with coronavirus SARS-CoV2, introduced certain 
corrections in the lifestyle of students’ youth. One has proved that orienteering at 
technical modes of studying and virtual educational environment, constant 
concentration on the screen of monitor, continued «switching on» the virtual world 
undoubtedly implements the influence both on the emotional sphere and other 
components of the lifestyle of students of higher education.  

With the aim of revealing the changes of the lifestyle of students under the 
conditions of distance learning we have carried out the survey by questionnaire. In 
this study participated 82 students of higher education.  

For the most students there were changes in a day mode, particularly it 
concerns sleep duration, time, allowed to the rest. We have ascertained that for 23.2% 
of students the duration of sleep decreased and for 30.5% vice versa – increased. The 
third part of respondents began spend less time for the rest, and 2.4 % – began to rest 
more. The part of students faced with problem of self-organization, motor activity has 
decreased to great extent. We have revealed the changes of nutrition of students, 
particularly non-compliance with the rules of the rational nutrition, mainly light 
snacks or often overeating. Almost the third part of surveyed students of higher 
education worsened the state of health, hereby, 22% of respondents indicated on the 
appearance of the problem of deportment, 40.2% complain about deterioration of 
mood, apathy and annoyance during distance learning and 26.8% do not feel brisk 
and cheerful in everyday life during the quarantine while distance learning.  
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Distanced format of cooperation of the participants of educational process for 
the most educational establishments is new, therefore the current problem requires 
further study. 

Keywords: students, lifestyle, distance learning, day mode, nutrition, motor 
activity. 

 
Постановка проблеми. Пріоритетним завданням закладів вищої освіти є 

формування особистості студента як висококваліфікованого фахівця. Водночас 
професійне становлення молодої людини детермінується її власними 
характеристиками, головно рівнем функціональної готовності та резервів 
організму до трудової діяльності, розвитком професійно важливих 
фізіологічних функцій аналізаторів, а також фізичних якостей – сили, 
швидкості, витривалості [1]. Професійне становлення майбутнього фахівця 
нерозривно пов’язане з рівнем здоров’я людини. А стан здоров’я студентської 
молоді – це своєрідний барометр соціального благополуччя суспільства [2]. 

Відомо, що багато чинників впливають на стан здоров’я, серед яких 
спадковість, екологічні умови, якість отримання медичних послуг, однак 
визначальну роль відіграє спосіб життя людини. Важливо вести здоровий 
спосіб життя, що спрямований на формування фізичних, духовних та 
соціальних показників на основі ціннісних орієнтацій [3]. До основних 
компонентів здорового способу життя відносять: раціональне харчування, 
рухову активність, загартовування, особисту гігієну, відсутність шкідливих 
звичок, режим дня, емоційно-вольову стійкість. Оскільки провідною діяльністю 
студентів є навчально-професійна, тому їхній спосіб життя безперечно 
залежить від умов навчання.  

У 2020 році у зв’язку з пандемією COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV2, у світовому масштабі для учасників освітнього 
процесу актуальним став пошук нових форм його організації задля отримання 
якісної освіти її здобувачами. За цих умов заклади освіти перейшли на 
дистанційне навчання, що дає змогу з використанням комп’ютерних і 
телекомунікаційних технологій забезпечувати інтерактивну взаємодію 
викладачів та студентів на різних етапах навчання, а також самостійну роботу з 
матеріалами інформаційної мережі [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перехід до дистанційного 
навчання спричинив зміну структури освітнього середовища [5], що безперечно 
вплинуло на всіх учасників освітнього процесу. Cаме тому активно 
досліджуються різні аспекти дистанційного навчання. Зокрема методологічне 
забезпечення та педагогічні засади відкритого дистанційного простору 
висвітлено у працях В. Кухаренко, Р. Гуревич, М. Кадемія, Є. Полат, 
В. Беспалько, П. Дмитренко, О. Коломієць, В. Олійник, П. Стефаненко, 
Ю. Пасічник, П. Таланчук та інших науковців [6]. 

Важливою проблемою сьогодення є дослідження впливу дистанційного 
навчання на спосіб життя студентів, стан їхнього здоров’я, самопочуття тощо. 
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За даними літератури [5, 7], за умов дистанційного навчання cеред 
студентської молоді, що навчається за медичними спеціальностями, 
спостерігалися підвищена схильність до стресу, емоційний дискомфорт, 
збільшення кількості студентів з високим рівнем реактивної тривожності та 
агресії порівняно з навчанням в аудиторії. Під час навчання за дистанційною 
формою у зв’язку з пандемією COVID-19 у багатьох студентів виявлено 
низький рівень самомотивації та самоорганізації стосовно навчання [8]. 
Здоров’язбережувальний аспект дистанційного навчання вивчали 
Т. Кудрявцева, Т. Арбідова, В. Бондаренко, зміни життєдіяльності студентів-
фармацевтів за впливу дистанційної форми навчання проаналізовано у праці 
Н. Дубель [9]. Зокрема зроблено акцент на зменшенні фізичної активності 
здобувачів вищої освіти, їхньому емоційному перенапруженні та порушенні 
режиму сну. Науковці [10] стверджують, що завдяки належній руховій 
активності студентської молоді можна попередити порушення у стані їхнього 
здоров’я, зумовлені переходом до дистанційного навчання.  

Мета статті – дослідження особливостей способу життя студентів за 
умов дистанційного навчання.  

Методи дослідження: теоретичний (аналіз науково-методичної 
літератури з досліджуваної проблеми), анкетування, статистичний.  

Виклад основного матеріалу. Для проведення дослідження було 
розроблено питання анкети, які дали змогу з’ясувати особливості способу 
життя студентської молоді за умов дистанційного навчання. В опитуванні взяли 
участь 82 студенти (з них 24 хлопці та 58 дівчат) віком 19-22 років, жителі 
Львівської області, що є здобувачами різних закладів вищої освіти України. 
Питання анкети стосувалися режиму дня, тривалості сну, рухової активності, 
активного відпочинку, раціону харчування та стану здоров’я. 

Важливе значення для нормального функціонування організму, 
підтримання працездатності на високому рівні, самоорганізованості відіграє 
режим дня. У разі його відсутності або ж неналежної організації з часом 
можуть виникнути значні проблеми із здоров’ям.  

Зміни режиму дня під час дистанційного навчання відмітили 79,3% 
здобувачів вищої освіти. Cтуденти звернули увагу на деякі труднощі, зокрема у 
6,1% опитаних виникли значні проблеми з дотриманням режиму дня; у 23% – із 
самоорганізацією; 27% скаржаться на збільшення обсягу завдань, відведених на 
самостійне опрацювання і тому їм більше часу необхідно на їх виконання, ще у 
16% студентів виникли проблеми із комп’ютерною технікою належної якості, 
що також значно впливає на час підготовки до навчальних занять. Однак 
загалом 62,2% респондентів задоволені своїм режимом дня за умов 
дистанційного навчання. 

Здоровий сон необхідний для відновлення втрачених сил та енергії, 
зміцнення імунної системи, нормалізації обміну речовин, зниження ризику 
розвитку багатьох захворювань.  

Аналіз відповідей респондентів показав, що тривалість сну під час 
дистанційного навчання у 21,9% студентів становить 4-6 год, у 57,3% – 7-9 год, 
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у 17,1% – 8-10 год, але є і такі студенти (3,6% опитаних), що люблять добре 
виспатися, оскільки їх сон триває 10-12 год (рис. 1).  

21,9%

57,3%

17,1%
3,6%

4-6 год 7-9 год 8-10 год 10-12 год

Рис. 1. Тривалість сну студентів під час дистанційного навчання 

Встановлено, що у 23,2% студентів тривалість сну зменшилася, у 30,5% 
навпаки час, відведений на сон збільшився на 1–2 години, у 46,3% студентської 
молоді тривалість сну не змінилася. 

Для формування та збереження здоров’я надзвичайно важливим є 
дотримання належної рухової активності. Під час проведенного дослідження 
виявлено, що за умов дистанційного навчання лише у половини опитаних 
студентів змін щодо рухової активності не відбулося, відповіді 47,6% 
респондентів засвідчили зменшення рухової активності, при чому в третини з 
них переважає гіподинамія, і лише один студент почав більше часу приділяти 
руховій активності (рис. 2).  

15,9%

31,7%

1,2%

51,2%

переважає 
гіподинамія

зменшення 
рухової 
активності 

збільшення 
рухової 
активності 

без змін

Рис. 2. Вплив дистанційного навчання на рухову активність студентів 
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Необхідно пам’ятати про те, що будь-яка діяльність зможе бути 
максимально ефективно виконана, якщо вона чергується іх відпочинком. Адже 
недостатність належного відпочинку сприятиме розвитку перевтоми. Показано, 
що у 63,4% студентської молоді, яка брала участь в опитуванні, тривалість 
відпочинку не змінилася, третина респондентів почала менше часу виділяти для 
проведення відпочинку, а 2,4 % – стали відпочивати більше. 

Дотримання правил раціонального харчування є запорукою здоров’я та 
профілактикою багатьох захворювань. Незбалансоване харчування, особливо за 
нестачі глюкози, вітамінів, білків зумовлює зниження працездатності, 
концентрації уваги, емоційної стійкості, погіршення запам’ятовування, 
порушення сну тощо [11]. 

Часто під час карантину люди змінюють свої харчові звички, головно 
кратність прийомів їжі та їх повноцінність. Перебуваючи під час дистанційного 
навчання в домашніх умовах, студенти мають більшу змогу дотримуватися 
раціонального харчування, зокрема мати повноцінні прийоми їжі та вживати гарячі 
страви. 

За результатами анкетування з’ясовано, що за умов дистанційного навчання у 
46,3% опитаних студентів відбулися такі зміни раціону харчування (рис. 3): 

− збільшилася кратність прийомів їжі (дехто міг раніше мати взагалі 
одноразове харчування) здебільшого за рахунок легких перекусів;  

− часті переїдання;  
− вживання їжі незалежно від почуття голоду, практично зник апетит;  
− почали дотримуватися правил раціонального харчування. 
З’ясовано, що у 53,7% опитаних раціон практично не змінився (рис. 3). 

Загалом під час дистанційного навчання 56,1% респондентів повноцінно 
харчуються, а 43,9% не дотримуються правил раціонального харчування, 
харчуються здебільшого перекусами (головно бутербродами та іншими 
продуктами, що містять легкозасвоювані вуглеводи). 
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Рис. 3. Зміни у харчуванні студентів за умов дистанційного навчання 
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28% опитаних здобувачів вищої освіти вказали на погіршення стану 
здоров’я, при цьому, у 22% респондентів появилися проблеми з поставою. 
40,2% скаржаться на погіршення настрою, апатію та роздратованість під час 
дистанційного навчання, а 26,8% не почувають себе бадьорими та 
життєрадісними в повсякденному житті під час карантину за умов 
дистанційного навчання, відчувають нестачу «живого» спілкування.  

Висновки. Результати проведеного дослідження засвідчили, що 
дистанційне навчання впливає на деякі компоненти способу життя студентів. 
Виявлено зміни режиму дня, проблеми із самоорганізацією студентів, що 
частково зумовлює зміну тривалості сну, зменшення рухової активності та часу 
відведеному для відпочинку, зафіксовано погіршення стану здоров’я, зміни 
настрою. Показано, що за умов дистанційного навчання у респондентів 
відбулися зміни раціону харчування, зокрема збільшилася кратність прийомів 
їжі, здебільшого за рахунок легких перекусів; мають часті переїдання, почали 
вживати їжу незалежно від почуття голоду. Майже половина опитаних 
студентів загалом не дотримується правил раціонального харчування, хоча 
декілька з них навпаки почали правильно харчуватися. 

Дистанційний формат взаємодії учасників освітнього процесу для 
більшості закладів освіти є новим, тому дана проблема потребує подальшого 
дослідження. 
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Анотація. У статті розглядаються питання присвячені вивченню 
проблеми підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів 
природничо-математичних дисциплін шляхом впровадження технологій 
інтерактивного навчання. В статті розглянуто особливості інтерактивного 
навчання в освітньому процесі під час вивчення природничо-математичних 
дисциплін. Метою статті є окреслення поняття інтерактивного навчання, 
виявлення особливостей підготовки майбутніх учителів природничо-
математичних дисциплін. У статті зазначено, що інтерактивне навчання буде 
ефективним, якщо носитиме не поодинокий, а системний характер. Тобто, під 
час вивчення однієї дисципліни викладач повинен застосовувати форми 
інтерактивного навчання на різних видах навчальних заняттях (і під час лекцій 
та практичних занять, і під час індивідуальних занять та консультацій). Вибір 
форм інтерактивного навчання залежить від дисципліни, студентської 
аудиторії. Освітній процес із використанням технологій інтерактивного 
навчання активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, сприяє 
розвитку їх комунікативних здібностей, формує самостійність у здобутті нових 
знань. Використання інтерактивного навчання у вищій школі наближує 
студентів до реальної професійної діяльності, а тому реалізація ідей 
інтерактивного навчання при підготовці фахівців сприяє набуттю студентами 
навичок майбутньої професійної діяльності. 

Ключові слова: інтерактивне навчання, технології, здобувачі освіти, 
навчально-пізнавальна діяльність, майбутні учителі. 
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INTERACTIVE LEARNING AS A GUARANTEE OF QUALITY 

TRAINING OF FUTURE SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHERS 
 

Abstract. The article examines issues related to the study of the problem of 
improving the quality of professional training of future teachers of natural and 
mathematical disciplines through the implementation of interactive learning 
technologies. The article examines the peculiarities of interactive learning in the 
educational process during the study of natural and mathematical disciplines. The 
purpose of the article is to outline the concept of interactive learning, to identify the 
features of the training of future teachers of science and mathematics disciplines. The 
article states that interactive learning will be effective if it is not individual, but 
systemic in nature. That is, during the study of one discipline, the teacher must use 
forms of interactive learning in different types of educational classes (both during 
lectures and practical classes, and during individual classes and consultations). The 
choice of forms of interactive learning depends on the discipline, the student audience. 
The educational process using interactive learning technologies activates the educational 
and cognitive activity of students, promotes the development of their communication 
skills, and forms independence in acquiring new knowledge. The use of interactive 
learning in higher education brings students closer to real professional activity, and 
therefore the implementation of interactive learning ideas in the training of specialists 
contributes to students' acquisition of skills for future professional activity. 

Keywords: interactive learning, technologies, education seekers, educational 
and cognitive activity, future teachers. 

 
Постановка проблеми. Необхідність суттєвих змін у системі підготовки 

майбутніх учителів усвідомлюється фахівцями різних наукових галузей у 
багатьох країнах. Система педагогічної освіти, що склалася під впливом 
минулого і полягала у трансляції знань та умінь, не задовольняє потреби 
сучасного світу, що знаходиться у постійному динамічному розвиткові. 
Основним напрямком модернізації вищої педагогічної школи України на 
сучасному етапі визнано особистісно орієнтовану спрямованість усієї її системи 
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роботи, за якої навчальний предмет, засвоювана студентами інформація є 
засобом формування їх професійних рис. За нової парадигми освіти саме 
особистісно орієнтовані освітні технології здатні забезпечити розвиток, 
саморозвиток та самовдосконалення здобувачів освіти. Суттєвою ознакою 
сучасної педагогічної освіти є наголос на толерантному ставленні до 
особистості, що, власне, і є важливим складником інтерактивних технологій, 
завдяки яким підвищується активність учасників освітнього процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підготовка 
висококваліфікованих учителів потребує постійного оновлення форм 
організації освітнього процесу – характеру взаємодії викладачів і студентів. 
Пошук нових організаційних форм навчання у вищій педагогічній школі та 
поєднання їх з уже відомими – завдання, що потребують детального вивчення і 
дослідження. У Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти [1] 
зазначено, що підвищення якості педагогічної освіти, забезпечення її інтеграції 
у Європейський простір вищої освіти, конкурентоспроможності на ринку праці, 
привабливості вимагає подальшого вдосконалення організації навчального 
процесу на засадах гуманності, особистісно орієнтованої педагогіки, розвитку і 
саморозвитку студентів та передбачає (крім іншого) використання 
інформаційно-комунікаційних технологій та методів інтерактивного навчання.  

Окремі аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів в сучасних 
умовах розглядалися в роботах відомих українських педагогів і методистів: 
І. А. Акуленко, В. Г. Бевз, С. М. Гончарова, І. Г. Ленчук, О. І. Матяш, 
О. А. Москаленко, Ю. А.Петрусевич, Л. В. Пироженко, О. І. Пометун, 
М. В. Працьовитий, Г. П. П’ятакової, С. П. Семенець, З. І. Слєпкань, 
Н. А. Тарасенкова, В. О. Швець, М. І. Шкіль та ін. 

Аналізуючи актуальні дослідження з даної теми, ми можемо 
стверджувати, що інтерактивне навчання природничо-математичних дисциплін 
майбутніх учителів недостатньо досліджені в методиці вищої школи. 

Мета статті – окреслити поняття інтерактивного навчання, виявити 
особливості підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Фундамент професіоналізму вчителя 
закладається під час його навчання у педагогічному ЗВО, зокрема, і в процесі 
навчання фахових дисциплін. Від міцності цього фундаменту залежить, як 
швидко молодий педагог зможе створити себе як вчителя. Але інтерес до 
предмета виробляється тоді, коли студенту зрозуміло те, про що говорить 
викладач, коли задачі цікаві за змістом, коли студент сам повинен думати, 
робити висновки, узагальнення. 

Введення у ЗВО України технологій інтерактивного навчання у 
викладання фахових дисциплін дає можливість докорінно змінити ставлення до 
студента, перетворивши його з об’єкта навчання на суб’єкт, тобто зробити 
співавтором своєї лекції, семінарського чи практичного заняття тощо. Підхід до 



               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            130 

студента, який знаходиться у центі процесу навчання, базований на повазі до 
його думки, на спонуканні до активності, на заохочені до творчості. 

Українські методисти й дидакти О. І. Пометун та Л. В. Пироженко [2] 
вважають, що інтерактивне навчання відбувається за умови постійної, активної 
взаємодії всіх учасників навчального процесу. Г. Ф. Крівчикова [3, c. 5] 
визначає інтерактивне навчання як - процес отримання знань як у ході 
скерованої викладачем взаємодії з іншими студентами під час сумісної 
мовленнєвої розумової діяльності, так і в процесі самостійної творчої та 
пошукової діяльності, націлених на розв’язання проблемних ситуацій. 

Аналізуючи науково-методичну літературу, можна зробити висновки, що 
інтерактивне навчання у вищій школі – навчання у взаємодії, спрямоване на 
активізацію пізнавальної діяльності студентів, що відбувається у формі діалогу 
(полілогу) між студентами, студентами і викладачем, студентськими міні-
групами на засадах співробітництва та співтворчості.  

Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу 
обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок 
і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає 
змогу викладачу стати лідером колективу.  

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника 
освітнього процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Під час 
інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися 
з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. 

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за 
яких студент відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить 
продуктивним сам освітній процес.  

Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до 
життя і професійної діяльності, що вимагає активізації навчальних 
можливостей студента замість переказування «готової» інформації. Навчальні 
заняття мають захоплювати студентів, пробуджувати у них інтерес та 
мотивацію, навчати самостійному мисленню та діяльності. Мета занять з 
технологіями інтерактивного навчання під час вивчення природничо-
математичних дисциплін – активізувати процес вивчення дисципліни, 
допомогти студентам виробити уміння самостійної роботи з навчальною та 
науковою літературою, сприяти подальшому розвитку уяви, творчого 
мислення. 

Покажемо як можна використовувати технології інтерактивного навчання 
у процесі вивчення дисципліни «Аналітична геометрія та лінійна алгебра». 
Наведемо приклад використання технології «Ротаційні (змінні) трійки». Для 
організації роботи з даною технологією необхідно викладачу розробити чіткі 
запитання або завдання. Студентів потрібно об’єднати у трійки та розміщують 
їх так, щоб кожна з них бачила трійку ліворуч і трійку праворуч. Разом усі 
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трійки мають утворити коло. Кожній трійці викладачем ставиться запитання 
або завдання (однакове для всіх студентів). Завдання викладач розбиває на 
певні етапи, кількість яких дорівнює кількості утворених трійок. Кожен член 
утвореної трійки по черзі повинен відповісти на запитання, або ж надати хід 
розв’язання заданому завданню. Після короткого обговорення завдання та 
дійшовши згоди у розв’язанні завдання учасники розраховуються «на перший, 
другий, третій». Студенти з номером «один» переходять до наступної трійки за 
годинниковою стрілкою, а студенти з номером «два» переходять через дві 
трійки проти годинникової стрілки. Студенти з номером «три» залишаються на 
місці і є постійними членами своєї трійки. У результаті утворюються нові 
трійки. На останньому етапі виконання завдання повинна утворитися початкова 
трійка (та, яка була утворена на початку виконання завдання). Розглянемо 
приклад використання даної технології на практичному занятті під час 
завершення вивчення теми «Дії над матрицями». 

На початку заняття студентів об’єднують у трійки. Трійки студентів 
розміщують по колу, і кожна з них отримує спільне для всіх завдання. Студенти 
мають 10 хв., щоб опрацювати завдання. 

Завдання. Знайти суму TBA 43 1 +− , якщо 
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(Шоста ротація). Зустрічається початкова трійка. 
Студенти порівнюють отримані результати. У випадку отримання різних 

розв’язків, кожен студент відстоює та доводить правильність виконання його 
ходу розв’язування. Разом студенти виявляють допущені помилки.   

Оцінивши розв’язання студентами завдання, вказавши на зауваження, 
корективи, уточнення, якщо вони є, викладач підводить підсумки роботи студентів. 
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Інтерактивне навчання буде ефективним, якщо носитиме не поодинокий, 
а системний характер. Тобто, під час вивчення однієї дисципліни викладач 
повинен застосовувати форми інтерактивного навчання на різних видах 
навчальних заняттях (і під час лекцій та практичних занять, і під час 
індивідуальних занять та консультацій). На основі спостережень та вивчення 
досвіду використання інтерактивного навчання у вищій школі, ми з’ясували, 
що проводити кожне лекційне чи практичне заняття з допомогою 
інтерактивного навчання не завжди доцільно (ми пропонуємо використовувати 
або ж елементи інтерактивного навчання на одному з етапів заняття, або ж 
проводити його в інтерактивній формі 1 – 2 рази на місяць), проте зручно та 
цікаво проводити індивідуальні заняття, або ж надавати студентам консультації 
з використанням форм інтерактивного навчання. 

Вибір форм інтерактивного навчання залежить від дисципліни, 
студентської аудиторії. Останнім часом все очевиднішим стає той факт, що 
формування готовності майбутніх фахівців до здійснення професійної 
діяльності, формування усіх складових професійної компетентності неможливо 
здійснити лише під час аудиторних занять. Адже постійне збільшення обсягу 
знань, які має опанувати майбутній вчитель за роки навчання у закладі вищої 
освіти, зростання вимог до рівня його професіоналізму, створення сприятливих 
умов для самореалізації й розвитку кожного студента змушують науковців 
вивчати шляхи реалізації системи навчально-виховної роботи у вищій школі. 
Позааудиторна робота є одним із ефективних шляхів професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів у педагогічних закладах вищої освіти, вона 
сприяє вирішенню складних завдань формування особистості майбутнього 
вчителя.  

Одним із напрямів впровадження технологій інтерактивного навчання в 
процесі позааудиторної роботи є проведення колоквіумів в межах вивчення 
окремих дисциплін у нетрадиційній формі. Дослідження науковців 
підтверджують ефективність проведення колоквіуму у вигляді перегонів.  

Наведемо приклад організації такого колоквіуму під час вивчення тієї ж 
дисципліни «Аналітична геометрія та лінійна алгебра». Ми пропонуємо бали, 
що за робочою програмою відведені на колоквіум, розділити на три частини 
(колоквіум проходитиме у три етапи, і кожен етап оцінюватиметься різною 
кількість балів). Студентів потрібно об’єднати у команди. 

Перший етап – знання фактичного теоретичного матеріалу. Кожній 
команді надається по три запитання, на які може дати відповідь будь-який 
представник команди. Групи делегують студентів, які відзначаються знанням 
фактичного матеріалу.  

Другий етап колоквіуму – розв’язування практичних завдань. Кожному 
студенту роздається індивідуальна картка, яка містить два рівні середній та 
вищий. У кожному рівні одне практичне завдання, студент самостійно має 
обрати, який рівень він виконуватиме. Студент повинен подати розв’язування 
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завдання з детальним поясненням. За виконання завдання, відповідно до 
обраного рівня, присвоюються бали, а також визначається середній бал кожної 
команди. 

Заняття побудоване таким чином, що в процес роботи включені всі 
студенти без винятку. Кожен має можливість внести свій індивідуальний 
посильний вклад, оскільки на занятті відбувається активний обмін знаннями, 
думками, ідеями. Члени групи водночас є і взаємозалежними, і самостійними у 
засвоєнні навчального матеріалу. Якість індивідуальної роботи кожного 
студента впливає на якість роботи колективу групи. Мотивацією до дії в цьому 
випадку слугує почуття відповідальності перед колективом групи: студент 
усвідомлює, що від нього залежить результат роботи всієї групи, особливо від 
того, як він виконає індивідуальне завдання.  

Третій етап колоквіуму – знання історичних відомостей з дисципліни, 
адже майбутнім вчителям необхідно знати історію розвитку науки.  

На першому етапі проведення колоквіуму студентів об’єднують в групи, а 
потім жеребкуванням визначають, яку історичну довідку повинна підготувати 
та подати кожна з команд. Історичні довідки можуть бути різноманітними: 
біографічні відомості вчених, які розглядаються у шкільних підручниках, 
історія формування певної проблеми, тощо. Студенти самостійно обирають з 
поміж себе студента, який презентуватиме історичну довідку, і тут зможуть 
активно проявити себе навіть ті студенти, які не мають високих досягнень у 
навчанні. По-закінченню виступу в роботу включаються групи-опоненти. Вони 
повідомляють факти, про які доповідач не сказав. Кожне слушне зауваження 
фіксується викладачем, оцінюється додатковими балами для групи в цілому і 
для окремих студентів, які повідомлятимуть додаткові факти. 

Форми інтерактивного навчання урізноманітнюють процес навчання у 
ЗВО, забезпечують активізацію навчально-пізнавальної діяльності, 
стимулюють їх до здобуття нових знань та вмінь, сприяють формуванню 
професійних здібностей. Урізноманітнення форм інтерактивного навчання дає 
найбільший простір для самореалізації студентів, адже освітній процес має 
бути організований на основі ефективної багатосторонньої комунікації. У 
процесі такого навчання викладач постає організатором процесу навчання, 
консультантом, співрозмовником, однодумцем. 

Висновки. Використання інтерактивного навчання у вищій школі наближує 
студентів до реальної професійної діяльності. А тому реалізація ідей інтерактивного 
навчання при підготовці фахівців сприяє набуттю студентами навичок майбутньої 
професійної діяльності та дозволяє підтримувати діалог між усіма учасниками 
навчального процесу, що сприяє накопиченню досвіду роботи студентів із великим 
обсягом інформації, представленої у різних формах, формуванню комунікативної 
компетентності¸ розвитку пізнавальної активності. 

Подальше дослідження проблеми впровадження інтерактивного навчання 
у процесі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 
ми вбачаємо в розробці шляхів впровадження. 
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РОЗРОБКА ВЕБДОДАТКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМУ З КУРСУ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДАХ 
 ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Анотація. На сьогодні в усьому світі в системі освіти відбулися стрімкі 

зміни. Розвиток сучасних технологій вимагає змін у процесі вивчення 
природничо-математичних дисциплін. Однією з таких дисциплін, що має 
великий потенціал та можливості для впровадження новітніх засобів навчання 
та передових методик є фізика.  

Одним із засобів в цих методиках є демонстрація фізичних явищ в більш 
широкому ракурсі та всебічне їх дослідження. Це надає широкі можливості для 
закріплення міжпредметних зв’язків, для узагальнення і систематизації 
теоретичних знань тощо. Зокрема: можливість використання наочних 
прикладів на заняттях у формі практикуму при поясненні нового матеріалу, або 
ж після завершення вивченої теми; виконання робіт дистанційно, в 
позаурочний час, на факультативних заняттях або при самостійному 
опрацюванні матеріалу.  

Але сервісів, додатків або ж програмних засобів, які дозволяють 
демонструвати фізичні явища насправді не так багато і їх важко пов’язати з 
LMS (системами дистанційного навчання), так я вони не мають ніяких засобів 
для цього, а також велика вартість цих додатків. 
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Розв’язати дану проблеми дозволить створення вебдодатку для 
проведення лабораторного практикуму з курсу фізики, з підтримкою стандарту 
LTI та подальшою його інтеграцією LMS Moodle, що допоможе візуалізувати 
освітній процес з фізики. 

В статті описано реалізацію вебдодатку для проведення студентських 
лабораторних робіт (по визначенню коефіцієнтів ослаблення потоку гамма-
випромінювання в свинці, залізі і алюмінію, а також для визначення енергії 
гамма-випромінювання) ґрунтуючись на перевагах та недоліках уже готових 
рішень й перевірка доцільності його використання. 

Зазначено, що представлений вебдодаток містить невелику кількість 
функціоналу, має зручний інтерфейс та максимально простий у користуванні. А 
також, створений вебдодаток для проведення студентських лабораторних робіт 
дозволяє: демонструвати фізичні явища без використання дороговартісного 
обладнання; виконувати лабораторні роботи дистанційно; інтеграцію з LMS 
Moodle для спрощення контролю за виконанням завдань та оцінювання 
студентів; візуалізувати освітній процес з фізики тощо. 

Ключові слова: вебдодаток, фізика, LMS Moodle, здобувачі освіти, 
освітній процес. 
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DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR THE CONDUCT OF 
LABORATORY PRACTICE IN THE COURSE OF NUCLEAR PHYSICS 

IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
 

Abstract. Today, rapid changes have taken place in the education system all 
over the world. The development of modern technologies requires changes in the 
process of studying natural and mathematical disciplines. One of such disciplines that 
has great potential and opportunities for the introduction of the latest teaching aids 
and advanced methods is physics. 
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One of the means in these methods is the demonstration of physical phenomena 
in a wider perspective and their comprehensive study. This provides ample 
opportunities to consolidate interdisciplinary connections, to generalize and 
systematize theoretical knowledge, etc. In particular: the possibility of using visual 
examples in classes in the form of a workshop when explaining new material, or after 
completing the studied topic; performance of work remotely, during extracurricular 
hours, in optional classes or when studying the material independently. 

But there are actually not many services, applications or software tools that 
allow you to demonstrate physical phenomena and it is difficult to connect them with 
LMS (distance learning systems), so they do not have any means for this, and the cost 
of these applications is also high. 

The solution to this problem will be the creation of a web application for 
conducting a laboratory workshop in the course of physics, with support for the LTI 
standard and its further integration with LMS Moodle, which will help visualize the 
educational process in physics. 

The article describes the implementation of a web application for conducting 
student laboratory work (for determining the attenuation coefficients of the gamma 
radiation flux in lead, iron, and aluminum, as well as for determining the energy of 
gamma radiation) based on the advantages and disadvantages of ready-made 
solutions and checking the feasibility of its use. 

It is noted that the presented web application contains a small amount of 
functionality, has a convenient interface and is as easy to use as possible. Also, the 
created web application for conducting student laboratory work allows: to 
demonstrate physical phenomena without using expensive equipment; perform 
laboratory work remotely; integration with LMS Moodle to simplify monitoring of 
assignments and student evaluation; visualize the educational process in physics, etc. 

Keywords: web application, physics, LMS Moodle, education seekers, 
educational process. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні в усьому світі, а особливо в нашій 

країні, в системі освіти відбулися стрімкі зміни. Розвиток сучасних технологій 
вимагає змін у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. 
Однією з таких дисциплін, що має великий потенціал та можливості для 
впровадження новітніх засобів навчання та передових методик є фізика.  

Одним із засобів в цих методиках є демонстрація фізичних явищ в більш 
широкому ракурсі та всебічне їх дослідження. Це надає широкі можливості 
для закріплення міжпредметних зв’язків, для узагальнення і систематизації 
теоретичних знань тощо. Зокрема: можливість використання наочних 
прикладів на заняттях у формі практикуму при поясненні нового матеріалу, 
або ж після завершення вивченої теми; виконання робіт дистанційно, в 
позаурочний час, на факультативних заняттях або при самостійному 
опрацюванні матеріалу.  
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Але сервісів, додатків або ж програмних засобів, які дозволяють 
демонструвати фізичні явища насправді не так багато і їх важко пов’язати з 
LMS (системами дистанційного навчання), так я вони не мають ніяких засобів 
для цього, а також велика вартість цих додатків. 

Розв’язати дану проблеми дозволить створення вебдодатку для 
проведення лабораторного практикуму з курсу фізики, з підтримкою 
стандарту LTI та подальшою його інтеграцією LMS Moodle, що допоможе 
візуалізувати освітній процес з фізики.  

Всім відомо, що 90% інформації надходять в людський мозок через 
зоровий нерв, а значить людина швидше усвідомлює природу тих чи інших 
фізичних явищ, коли їх побачить, а тому краще засвоїть програмний матеріал. 
До того ж це дозволить замінити дороговартісні фізичні прилади, та 
проводити заняття дистанційно. І що приємно, полегшити роботу викладача, 
так як студенти зможуть не лише наочно зрозуміти матеріал, але й прийняти 
участь в «безпечних» експериментах та отримати за них оцінку автоматично. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сучасних 
підходів до викладання фізики за допомогою комп’ютерних технологій 
висвітлюють такі українські вчені як Ю.Ляшенко, В.Дідук, В.Величко, 
А.Романова, В.Гриценко, О.Полупан, Г.Подус, І.Омеляненко, А.Кудін, 
І.Пучков, А.Салтикова, А.Юрченко, Ю.Хворостіна та інші.  

Проте більшість з них присвячена саме використанню готових рішень в 
освітньому процесі, а не створенню вебдодаткузастос з подальшою інтеграцією 
в системи дистанційного навчання.  

Мета статті – реалізація вебдодатку для проведення студентських 
лабораторних робіт (по визначенню коефіцієнтів ослаблення потоку гамма-
випромінювання в свинці, залізі і алюмінію, а також для визначення енергії 
гамма-випромінювання) ґрунтуючись на перевагах та недоліках уже готових 
рішень й перевірка доцільності його використання. 

Виклад основного матеріалу. Існує певна кількість додатків та 
десктопних програм для наочності лабораторних занять з фізики, але з ядерної 
фізики їх недостатньо. Більшість з них мають суттєві недоліки пов’язані із 
неналежною оптимізацією, перевантаженістю інформацією, застарілістю 
технологій, незручністю в користуванні та іншими факторами. 

В ході аналізу наявних програмних продуктів було виявлено, що майже 
всі додатки спроектовані для симуляції певних виробничих процесів, а не 
фізичних явищ загалом. Як приклад програма MERCURAD з доволі потужним 
користувацьким інтерфейсом, але повністю промисловим призначенням. 

Також варто зазначити, що далеко не всі додатки є безкоштовними і 
досить часто коштують на рівні набору лабораторного обладнання для 
проведення експериментів [1]. 

Також існуючі вебдодатки не мають можливості інтеграції з LMS Moodle 
для спрощення контролю за виконанням завдань та оцінювання студентів. А 
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фізичне проведення лабораторних робіт з ядерної фізики здебільшого пов’язані 
з великими матеріальними затратами та певним ризиком для студентів. 

Відповідно постає потреба в розробці вебдодатку для проведення 
лабораторної роботи з вимірювання коефіцієнтів послаблення потоку гамма-
променів в свинці, залізі, алюмінію та визначення енергії гамма-
випромінювання.  

Виконувати лабораторне завдання студенти мають за доволі складною 
інструкцію яка включає в себе 6 етапів. Змушує використовувати точні, а тому і 
дорогі сцинтиляційні лічильники та прив’язує студента при проведенні 
експерименту до лабораторії.  

Саме тому розробка повинна задовольняти наступні основні вимоги:  
- можливість підключення до LMS Moodle за допомогою протоколу 

LTI;  
- можливість дистанційного виконання лабораторної роботи; 
- можливість автоматичного отримання оцінок за пройдений елемент 

курсу; 
- безпечний зв’язок між вебдодатком та LMS Moodle; 
- передачу даних по мережі; 
- можливість повторного використання ресурсу. 
Проаналізувавши уже готові рішення та способи їх застосування, можна 

зробити висновок що актуальною буде розробка з невеликою кількістю 
функціоналу, зручним інтерфейсом та максимально простою складністю 
користування. Це спричинено бажанням забезпечити легкий та зручний доступ 
до симулятора для користувача, оскільки такі системи переважно 
використовуються для розробки або перевірки не великих систем або ж для 
навчання.  

При виборі технологій розробки бралося до уваги наступне: оскільки 
вебдодаток слугуватиме для наочності проведення лабораторної роботи, 
навчання студентів та керування освітнім процесом, доцільним буде 
використання для клієнтської частини мови розмітки HTML, каскадних таблиць 
стилів CSS, фреймворку Bootstrap та мови програмування JavaScript. Для 
розробки бекенд частини будемо використовувати мову програмування Python, 
оскільки вона є найбільш популярною при швидкій розробці вебдодатків, має 
повноцінну документацію, велику кількість готових рішень та фреймворків, які 
мають добре продуману структуру, забезпечують стандартизацію при розробці 
вебдодатків, надають можливість досить просто додавати новий функціонал та 
окремі компоненти, а також забезпечують належну безпеку вебдодатку. За основну 
для розробки даної системи будемо використовувати мікрофреймворк Flask.  

Вибір платформи для розгортання вебдодатку зупинився на Heroku. 
Heroku – платформа хмарних сервісів, популярність якої за останні роки зросла. 
Heroku настільки проста у використанні, що вона є найкращим вибором для 
багатьох проєктів розвитку.  
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Платформа хмарних сервісів Heroku базується на керованому контейнері 
(який називається dynos в рамках парадигми Heroku) з інтегрованими 
послугами даних і потужною екосистемою для розгортання і запуску сучасних 
додатків.  

Dyno є ізольованими, віртуалізованими контейнерами Linux, 
призначеними для виконання коду на основі заданої користувачем команди.  

Heroku також надає спеціальні комплекти зборки, де розробники можуть 
розгортати програми на будь-якій іншій мові програмування. З цієї причини 
Heroku називають платформою для поліглотів. Це дозволяє розробнику 
створювати, запускати і масштабувати програми подібним чином на всіх мовах 
програмування.  

Heroku дозволяє розробникам масштабувати програми миттєво. Це 
досягається або збільшенням числа dynos, або зміною типу dyno, в якому 
працює додаток. Коли додаток може легко масштабуватися, користувач завжди 
може розраховувати на більшу швидкість при використанні цієї програми.  

Проєкти, створені в Heroku, прив’язані до сховищ у GitHub. Інтеграція 
Heroku з GitHub забезпечує автоматизоване створення і розгортання останньої 
версії коду.  

Наступним був вибір технології для ітеграції LMS Moodle. З потребою не 
просто направити студентів на вебдодаток, а певним чином інтегрувати їх у 
власний електронний курс. Раніше для цього використовувався переносний 
формат електронних курсів SCORM. Але він має суттєвий недолік: весь курс 
забирається на нашу платформу та втрачає зв’язок зі своїм оригіналом. 
Наступний етапом вирішення цієї проблеми стала розробка стандарту Learning 
Tools Interoperability (LTI) засіб навчальної взаємодії [2]. Основна ідея тут  
створити розподілене навчальне середовище, яке передбачає спільне 
використання різних віртуальних середовищ, що взаємодіють з користувачем та 
між собою. На сьогодні розроблено три версії цього стандарту: 

- LTI 1.0 студенти переходять зі свого курсу на інший ресурс і 
можуть користуватися ним без додаткової реєстрації. 

- LTI 1.1 додатково дозволяє отримати назад у свій курс оцінки 
отримані у віддаленому ресурсі. При цьому, від ресурсу до ресурсу 
передаються потрібні для цього дані користувача.  

- LTI 2.0 надає ще більшу інтеграцію між ресурсами за рахунок 
передачі додаткових звітних даних. 

Для створення засобу зовнішньої діяльності потрібен постачальник 
засобів (провайдер), який підтримує стандарт LTI. Викладач може створити 
засіб зовнішньої діяльності або використати інструмент, налаштований 
адміністратором сайту.  

Зовнішній засіб відрізняється від URL-ресурсів у декількох напрямках: 
- зовнішні засоби контекстні, тобто вони мають доступ до відомостей 

про користувача, який запустив цей засіб, наприклад, такої, як установа, курс та 
ім’я;   
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- зовнішні засоби підтримують читання, оновлення та видалення 
оцінок, пов’язаних з цією діяльністю;  

- конфігурації зовнішніх засобів створюють довірчі відносини між 
сайтом власника і провайдером, надаючи безпечний зв’язок між ними.  

Вибір середовища для розробки зупинився на Microsoft Visual Studio Code 
– продукт фірми Microsoft, який дозволяє розробляти як консольні програми, 
так і програми з графічним інтерфейсом. Visual Studio Code розповсюджується 
безкоштовно і доступний у версіях для платформ Windows, Linux і OS X.  

Дуже важливим для розробки даного проєкту є те, що Visual Studio code 
чудово підтримує багато мов. У даному проєкті було використано мову Python 
для розробки серверної логіки і JavaScript для програмної реалізації інтерфейсу 
користувача. 

З метою інтерактивної реалізації клієнт-серверної архітектури необхідно 
реалізувати певні компоненти. Архітектура клієнт-сервер є одним із 
архітектурних шаблонів програмного забезпечення та є домінуючою 
концепцією у створенні розподілених мережних застосунків і передбачає 
взаємодію та обмін даними між ними. У базовому варіанті вона передбачає такі 
основні компоненти:  

- провайдери застосунку, які надають інформацію або інші послуги 
програмам, які звертаються до них;  

- клієнти застосунку та власне сама LMS система, які 
використовують сервіси, що надаються провайдерами застосунку (вебдодаток);  

- мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. 
В даній розробці архітектура виглядає як показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Архітектура додатку 

 
Мета створення вебдодатку – проведення лабораторного практикуму з 

курсу фізики у ЗВО. Цільовою аудиторією сайту є студенти, абітурієнти та 
викладачі. Для задоволення їх потреб необхідно якомога чіткіше визначити 
вміст додатку, відповідно до чого створюємо структуру сайту. Це важливо, 
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оскільки користувачі повинні досить швидко та без труднощів знаходити 
потрібні їм елементи. Тому ми аналізуємо фізичне виконання лабораторної 
роботи та розробляємо додаток так, щоб спростити цей процес і він був 
інтуїтивно зрозумілий кожному. 

Як ми можемо побачити на рисунку 2, даний додаток імітує 
експериментальну установку для проведення лабораторної роботи та 
складається з 2 блоків: вгорі знаходяться графічні пояснення та блок металу 
змінюється в заданих розмірах, в низу блок управління.  

 
Рис. 2. Сторінка додатку 

Дана реалізація виглядає простою в використанні і не перевантажена 
додатковими модулями, які заважають роботі. 

Розробка складається з точки входу в вебдодаток – app.py, файлу з 
налаштуваннями – settings.py, файлу конфігурації config.py, 4 файлів 
представлення даних з HTML кодом, одного файлу специфікації – lti.xml, 
одного Javascript файла, одного CSS файла, 2 картинок, також підключено 3 
внутрішні модулі та 4 сторонні модулі: Flask, Flask-SQLAlchemy, oauth, PyLTI 

Для початку роботи з Flask ми створюємо папку проекту, відкриваємо її в 
командній стрічці та встановлюємо пакет Flask. 

$ pip install flask 
Та активуємо середовище для програмування: 
$ source env/bin/activate 
Тепер ми створимо базовий додаток. В папці проекту відкриємо файл 

app.py. Усередині нього імпортуємо потрібні для роботи бібліотеки: 
from flask import Flask, render_template, session, request, Response 
from pylti.flask import lti 
import settings 
import logging 
import json 
from logging.handlers import RotatingFileHandler 
Пишемо наступний код всередині файлу app.py для отримання і 

подальшої роботи секретних ключів та імені застосунку: 
app = Flask(__name__) 
app.secret_key = settings.secret_key 
app.config.from_object(settings.configClass) 
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Після чого пишемо наступний код для логування всіх подій: 
formatter = logging.Formatter(settings.LOG_FORMAT) 
handler = RotatingFileHandler( 
    settings.LOG_FILE, 
    maxBytes=settings.LOG_MAX_BYTES, 
    backupCount=settings.LOG_BACKUP_COUNT) 
handler.setLevel(logging.getLevelName(settings.LOG_LEVEL)) 
handler.setFormatter(formatter) 
app.logger.addHandler(handler) 
Важливою частиною додатку є коректна поведінка у непередбачуваних 

ситуаціях. Наприклад, користувач відправив запит із шляхом, який не є 
реалізованим на сервері, або ж неавторизований користувач намагається увійти 
в систему. У такому випадку, потрібно зупинити виконання усієї додаткової 
користувацької логіки і видати код помилки 404. Для цього ми створюємо 
функції для повернення помилок: 

def return_error(msg): 
    return render_template('error.html', msg=msg) 
def error(exception=None): 
    app.logger.error("PyLTI error: {}".format(exception)) 
    return return_error('''Authentication error, 
        please refresh and try again. If this error persists, 
        please contact support.''') 
Додаємо наступний код для запуску LTI застосунку 
@app.route('/launch', methods=['POST', 'GET']) 
@lti(error=error, request='initial', role='any', app=app) 
def launch(lti=lti): 
    """ 
    Returns the launch page 
    request.form will contain all the lti params 
    """ 
 
    # example of getting lti data from the request 
    # let's just store it in our session 
    session['lis_person_name_full'] = request.form.get('lis_person_name_full') 
 
    # Write the lti params to the console 
    app.logger.info(json.dumps(request.form, indent=2)) 
 
    return render_template('launch.html', 
lis_person_name_full=session['lis_person_name_full']) 
 
Завершуємо кодом для запуску домашньої сторінки з описом проекту, 

підвантаженням LTI XML конфігурації та власне запуском вебдодатку 
# Home page 
@app.route('/', methods=['GET']) 
def index(lti=lti): 
    return render_template('index.html') 
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# LTI XML Configuration 
@app.route("/xml/", methods=['GET']) 
def xml(): 
    """ 
    Returns the lti.xml file for the app. 
    XML can be built at https://www.eduappcenter.com/ 
    """ 
    try: 
        return Response(render_template( 
            'lti.xml'), mimetype='application/xml' ) 
    except: 
        app.logger.error("Error with XML.") 
        return return_error('''Error with XML. Please refresh and try again. If this error persists, 
            please contact support.''') 
if __name__ == '__main__': 
    app.run(host="127.0.0.2",debug=True, port=8888) 
 

Для базової роботи вебдодатку, без логіки лабораторної роботи 
залишилось створити файли launch.html, base.html, errors.html в папці templates 
та файли config.py і settings.py в кореневій папці проєкту.  

Логіка роботи та виконання лабораторної роботи знаходиться в файлі 
main.js, а стилістичне оформлення в файлі main.css. Сам файл main.js можна 
розділити візуально на дві частини, так як спочатку ми в ньому описуємо 
функції для роботи з інтерфейсом користувача, а вже потім для обрахунку по 
заданим параметрам від користувача.  

Наступний крок – інтеграція з LMS Moodle. 
Зайшовши в свій курс, в системі Moodle ми додаємо новий елемент курсу 

«Зовнішній засіб» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Додавання зовнішнього елементу. Перший етап 
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У новій вкладці ми заповняємо поле «назва діяльності» та додаємо тип 
зовнішнього засобу (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Додавання зовнішнього засобу 

 
Далі як на рис. 5, ми називаємо засіб (1), вводимо виданий 

адміністратором url (2). Потім вибираємо LTI version “LTI 1.0/1.1” (обмеження 
на рівні адміністратора Moodle) (3). Вводимо ключ користувача (4) та 
відкритий ключ (5) які видаються адміністратором. Для зручності студентів 
вибираємо контейнер «нове вікно» (6) та зберігаємо (7). 

 
Рис. 5. Конфігурація зовнішнього застосунку 
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При проведені експериментальної частини лабораторних робіт з ядерної 
фізики студенти, як правило, мають справу тільки з реєстраційними приладами 
та безпосередньо не змінюють умов експерименту. У зв’язку з цим віртуальна 
лабораторна робота «Визначення коефіцієнтів ослаблення потоку гамма-
випромінювання різних матеріалів» в методичному аспекті не сильно 
відрізняється від реальної лабораторної роботи. 

З метою дослідження ефективності використання створеного вебдодатку 
при викладанні курсу «Фізика»  було проведено опитування на тему: «Рівень 
задоволеності від використання вебдодатку для проведення лабораторних 
робіт». В опитуванні взяли участь здобувачі освіти Уманського національного 
університету садівництва студенти бакалаврського рівня вищої освіти, що 
навчаються за спеціальностями: «Агроінженерія» (19 студентів), «Харчові 
технології» (10 студентів), «Комп’ютерні науки» (12 студентів), «Геодезія та 
землеустрій» (9 студентів). 

Аналіз результатів проведеного анкетування показав, що переважна 
більшість здобувачів освіти (94%) вважають, що використання вебзастсунку 
дозволило краще зрозуміти теоретичний матеріал, 98% здобувачів освіти 
задоволені можливістю отримувати оцінки за виконану роботу без залучення 
викладача, також 98% вбачають позитивну сторону у тому, що можна 
виконувати роботу у зручний час і дистанційно. Проте 6% здобувачів хотіли б 
працювати із справжнім обладнанням і під керівництвом викладача. 

Висновки. Отже, представлений вебдодаток містить невелику кількість 
функціоналу, має зручний інтерфейс та максимально простий у користуванні. А 
також, створений вебдодаток для проведення студентських лабораторних робіт 
дозволяє:  

- демонструвати фізичні явища без використання 
дороговартісного обладнання; 

- виконувати лабораторні роботи дистанційно; 
- інтеграцію з LMS Moodle для спрощення контролю за 

виконанням завдань та оцінювання студентів; 
- візуалізувати освітній процес з фізики тощо. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО  

НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 
 

Анотація. У статті розглядаються проблеми позакласної роботи з фізики 
у закладах загальної середньої освіти як важливого елементу освітнього 
процесу. Зокрема, проаналізовано форми організації позакласної роботи. 
Виокремлено та описано методичні особливості позакласної роботи, які 
необхідно враховувати вчителю при організації та проведенні занять з учнями 
основної школи для формування й розвитку творчого потенціалу школярів, 
виробленню в них важливих умінь і навичок пошукової, дослідницької 
діяльності, самостійного здобуття необхідних знань. Вся сукупність 
позакласних заходів допомагає вчителю краще пізнати індивідуальні 
особливості своїх учнів, виявити серед них обдарованих, які мають підвищений 
інтерес до фізики, і всіляко спрямовувати розвиток цього інтересу. Уміло й 
цікаво проведені позакласні заняття розширюють і вдосконалюють знання 
учнів, набуті в процесі навчання, підвищують їхній інтерес до предмету. Вони 
розвивають ініціативу учнів, вносять елементи дослідництва в їхню роботу, 
привчають до самостійної творчої праці, допомагають обрати майбутню 
професію. В умовах профільного навчання та в умовах розвитку НУШ значну 
увагу в навчанні фізики приділено питанням про лазери, які включені в 
програму з фізики для середньої школи. Застосування лазера в різних заходах в 
ході позакласної роботи з учнями, як і в разі використання його на уроках і 
факультативних заняттях, дозволяє значно активізувати учнів, підвищує інтерес 
до предмету і загалом підвищує ефективність навчально-виховного шкільного 
процесу. Застосування ОКГ в позакласній роботі з фізики цікавим для 
старшокласників є гурток з вивчення основ голографії. Доцільним є 
використання лазера і в проведенні фізичних вечорів, що розкриває фізичні 
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основи роботи ОКГ і показує необмежені та цікаві приклади, можливості його 
застосування в різних сферах діяльності людини. 

Ключові слова: позакласна робота, учні, пізнавальний інтерес, оптичні 
квантові генератори. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COGNITIVE INTEREST IN 

LEARNING PHYSICS IN OUT-OF-CLASS WORK 
 

Abstract. The article examines the problems of extracurricular work in physics 
in institutions of general secondary education as an important element of the 
educational process. In particular, the forms of organization of extracurricular work 
were analyzed. Methodological features of extracurricular work, which must be taken 
into account by the teacher when organizing and conducting classes with elementary 
school students for the formation and development of the creative potential of 
schoolchildren, the development of important abilities and skills of search, research 
activities, independent acquisition of the necessary knowledge, are highlighted and 
described. The whole set of extracurricular activities helps the teacher to get to know 
the individual characteristics of his students better, to identify among them the gifted 
who have an increased interest in physics, and to guide the development of this 
interest in every possible way. Skillfully and interestingly conducted extracurricular 
activities expand and improve students’ knowledge acquired in the process of 
learning, increase their interest in the subject. They develop students’ initiative, 
introduce elements of research into their work, accustom them to independent 
creative work, and help them choose their future profession. In the conditions of 
specialized training and in the conditions of the development of the National 
Academy of Sciences, considerable attention is paid in the teaching of physics to 
questions about lasers, which are included in the physics program for high school. 
The use of the laser in various activities during extracurricular work with students, as 
well as in the case of its use in lessons and optional classes, allows to significantly 
activate students, increases interest in the subject and generally increases the 
effectiveness of the educational school process. The application of OKG in 
extracurricular work in physics is interesting for high school students in a circle on 
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studying the basics of holography. It is appropriate to use the laser in conducting 
physical evenings, which reveals the physical foundations of the work of the OKG 
and shows unlimited and interesting examples, the possibilities of its application in 
various spheres of human activity. 

Keywords: extracurricular work, students, cognitive interest, optical quantum 
generators. 

 
Постановка проблеми. Зміни, що сьогодні відбуваються у соціальному, 

економічному та політичному житті України, порушують проблему 
радикальної перебудови освітнього процесу, який має враховувати сучасні 
світові тенденції розвитку освіти. У Державній національній програмі «Освіта» 
(«Україна XXI століття») однією із головних завдань української школи є 
«…формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і 
морального здоров’я, забезпечення пріоритетності розвитку людини, 
відтворення й трансляції культури і духовності в усій різноманітності 
вітчизняних та світових зразків» [1] та створення педагогічних умов для 
навчання, виховання й розвитку кожного учня.  

Варто зауважити, що освітній процес у школі є багатоаспектним і не 
обмежується лише навчанням учнів традиційною класно-урочною системою. У 
сучасній педагогічній освіті існує чимало різних методів і форм організації як 
класно-урочної, так позаурочної, позакласної діяльності, які успішно 
розвиваються та втілюються в освітній процес. 

Зокрема, позакласна діяльність учнів, яка виконує навчальну, 
розвивальну, практичну, виховну функції, спрямована на розширення й 
поглиблення знань, набутих у процесі навчання, формування практичних умінь 
і навичок школярів, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, 
формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок 
самоосвіти, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, 
спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів, 
організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг 
тощо. Тобто, позакласна робота суттєво доповнює та урізноманітнює освітній 
процес і сприяє становленню особистості учня. 

Позакласна робота з фізики складає невід’ємну частину освітнього 
процесу, складного процесу впливу на свідомість та поведінку школярів, 
поглиблення та розширення їхніх знань та навичок таких факторів, як зміст 
самого навчального предмету – фізики, всієї діяльності вчителя у поєднання з 
різнобічною діяльністю учнів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з ефективних шляхів 
формуванням здібностей та пізнавальних інтересів з фізики у значної частини 
учнів є впровадження нових методичних підходів до організації позакласної 
роботи з фізики. Цю проблему досліджували вчені-методисти: Н. Гладишева, 
О. Кабардін, Є. Коршак, І. Ланіна, П. Самойленко, З. Сичевська, Т. Слуцька, 
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С. Тихомирова, В. Шаталов, В. Шаромова, Т. Шукуров та ін. Аналіз праць цих 
науковців дозволяє стверджувати, що позакласна робота з фізики – це система 
заходів з певною навчально-виховною метою, задачами і науково-методичним 
забезпеченням, які проводяться в позаурочний час. 

Мета статті – розкрити особливості організації позакласної роботи з 
фізики на основі використання оптичних квантових генераторів.  

Виклад основного матеріалу. Позакласна робота є невід’ємною 
частиною всієї системи освітнього процесу в закладах загальної середньої 
освіти. Тому зміст і форми її проведення відповідають тим основним 
завданням, які висунуті сучасними вимогами перед закладами освіти. Зокрема, 
основними з них, які покликана розв’язувати система позакласної роботи з 
фізики в школі, є такі, як: 

− особистісно-орієнтований підхід і виховання учнів, формування 
їхнього діалектичного наукового світогляду;  

− сприяння глибшому вивченню шкільного курсу фізики, 
ознайомлення з новими досягненнями у галузі науки і техніки, здійснення 
міжпредметних зв’язків; 

− сприяння розвитку мислення учнів і їхньої творчості в оволодінні 
практичними уміннями і навичками фізичного експериментування і досліджень 
у використанні фізичних знань у житті; 

− організація суспільно-корисної праці (в устаткуванні фізичного 
кабінету, у створенні нових навчальних посібників і приладів, допомога 
підприємствам в проведенні агітаційно-масової роботи серед населення і т.д.); 

− виховання самостійності та ініціативності, відчуття колективізму і 
взаємодопомоги учнів; 

− проведення профорієнтаційної роботи серед школярів; 
− організація культурного і змістовного відпочинку школярів і т.д. 
У вирішенні названих та інших завдань, що стоять перед вчителем 

фізики, велику роль відіграє вивчення і врахування інтересів, здібностей, 
нахилів і схильностей учнів, правильний вибір і організація позакласної роботи 
із заняттями на уроках фізики, на факультативних заняттях.  

В педагогіці, та і в методиці навчання фізики, існують різні форми 
позакласної роботи. Одна з класифікацій здійснюється за мірою охоплення 
учнів, а саме: індивідуальна, групова, колективна. 

До індивідуальних форм роботи можна віднести: читання фізичних книг 
та журналів, підготовку рефератів, розв’язування задач, виконання фізичного 
експерименту в домашніх умовах, виготовлення різноманітних моделей і 
приладів тощо. До групових форм позакласної роботи відносять: факультативні 
заняття, фізичний гурток, фізико-технічний гурток, технічний гурток, 
різноманітні екскурсії тощо. Колективні форми позакласної роботи включають: 
фізичні олімпіади, лекторії з фізики, декади з фізики, фізичні вечори, КВК та 
різноманітні інтелектуальні ігри, науково-практичні конференції, випускні 
стінгазети, зустрічі із вченими тощо. 
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Вся сукупність позакласних заходів допомагає вчителю краще пізнати 
індивідуальні особливості своїх учнів, виявити серед них обдарованих, які 
мають підвищений інтерес до фізики, і всіляко спрямовувати розвиток цього 
інтересу. Нерідко позакласна робота буває тим першим дослідним 
майданчиком, де зароджуються і перевіряються нові методичні ідеї, пов’язані з 
удосконаленням змісту і методів навчання, впровадження в освітній процес 
оригінального фізичного експерименту. Роботи фізичного практикуму, 
фронтальні лабораторні роботи, експериментальні задачі, навчальне кіно були 
впроваджені в практику навчання через позакласну роботу. 

Уміло й цікаво проведені позакласні заняття розширюють і 
вдосконалюють знання учнів, набуті в процесі навчання, підвищують їхній 
інтерес до предмету. Вони розвивають ініціативу учнів, вносять елементи 
дослідництва в їхню роботу, привчають до самостійної творчої праці, 
допомагають обрати майбутню професію. 

При аналізі навчально-виховної спрямованості позакласної роботи з 
учнями необхідно керуватися принципом єдності завдань класної і позакласної 
роботи з фізики. Тому позакласна робота в більшості випадків нерозривно 
пов’язана з освітнім процесом, здійснюваним на уроках, і ґрунтується на 
знаннях, навичках і уміннях, набутих під час навчальних занять. У свою чергу 
позакласні заняття збагачують і поглиблюють знання, яких учень набув на 
уроці. Відомості, здобуті на цих заняттях, дають змогу учневі доповнювати в 
класі відповіді товаришів, наводити цікаві приклади, виконувати складні 
досліди. Адже позакласні заняття можуть охоплювати питання, що виходять 
далеко за межі програми школи [2]. 

В умовах профільного навчання та в умовах розвитку НУШ значну увагу 
в навчанні фізики приділено питанням про лазери, які включені в програму з 
фізики для закладів загальної середньої освіти. Застосування лазера в різних 
заходах в ході позакласної роботи з учнями, як і в разі використання його на 
уроках і факультативних заняттях, дозволяє значно активізувати учнів, 
підвищує інтерес до предмету і загалом підвищує ефективність освітнього 
шкільного процесу. 

Питанням вдосконалення позакласної роботи з фізики в закладах 
загальної середньої освіти внаслідок використання оптичних квантових 
генераторів (ОКГ) в ході індивідуальної, групової і колективної роботи з 
учнями присвячено ряд досліджень. Цікавими для вдосконалення гурткової 
роботи з фізики є рекомендації з виготовлення в умовах закладів загальної 
середньої освіти навчальних дифракційних ґраток, які своїми параметрами і 
можливостями значно перевершують ті, що випускаються промисловістю для 
шкільних цілей, голографічні самостійно виготовлені дифракційні гратки  
мають від 10 до 500 лін/мм, а промислові лише з числом штрихів на 1 мм, 
рівним 50 і 100.  
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Одержані голографічні дифракційні ґратки можуть виготовлятися самими 
учнями дуже просто, принцип отримання їх зрозумілий для школярів і разом з 
тим ці ґратки з успіхом можуть використовуватися в освітньому процесі з 
фізики, значно підвищуючи ефективність шкільного фізичного експерименту. 

Окрім названих можливостей застосування ОКГ в позакласній роботі з 
фізики цікавим для старшокласників є гурток з вивчення основ голографії, 
орієнтовний план якого може передбачати наступні заняття. 

Орієнтовний план занять гуртка «Фізичні основи голографії» 
1. Вступне заняття. Демонстрація голограми. Отримання зображень 

відновлення хвиль. Загальна схема голографування. 
2. Опис хвильового поля в просторі. Задача запису амплітуд і фаз. 

Роль опорної хвилі. 
3. Інтерференція хвиль від двох джерел, її демонстрація на хвильовій 

ванні. Биття, демонстрація за допомогою осцилографа. Тимчасова 
когерентність. Демонстрація впливу розмірів джерела на чіткість 
інтерференційної картини. 

4. Представлення складної хвилі набором плоских хвиль. Просторова 
частота. Експеримент Аббе-Портора. 

5. Поняття дифракції Френеля і Фраунгофера. Демонстрація з 
дифракції з використанням ОКГ. 

6. Елементи фотографії. Амплітудний коефіцієнт пропускання тонкої 
фотоемульсії. Деякі схеми голографування. Вимоги до апаратури. 

7. Запис і відновлення голограми плоскої хвилі. Синусоїдальні 
дифракційні ґратки. 

8. Практичне заняття. Виготовлення синусоїдальних дифракційних 
ґраток. 

9. Запис і відновлення сферичної хвилі. Синусоїдальна зонна 
пластинка Френеля. 

10. Практичне заняття. Виготовлення дифракційних ґраток, що 
самофокусуються. 

11. Голограма предмету, як сукупність елементарних голограм. 
12. Практичне заняття. Виготовлення простої голограми. 
13. Запис і відновлення голограми Денисюка Основні властивості 

голограм. 
14. Заключне заняття. Практичне застосування голограм і перспективи 

голографії. 
Варто пам’ятати, що для отримання міцного навчального ефекту, 

подавати цікавий матеріал, як на уроках, а тим більше під час гурткової роботи, 
необхідно правильно, а саме: 

- цікавий матеріал має привертати увагу учня постановкою питання і 
направляти думки на пошук відповіді. Він повинен вимагати напруженої 
діяльності уяви в поєднанні з умінням використовувати отримані знання; 
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- цікавий матеріал має бути не розважальною ілюстрацією до 
заняття, а викликати пізнавательну активність учнів, допомагати їм з’ясовувати 
причинно-наслідкові звязки між явищами. В іншому випадку зацікавленість не 
приведе до розвитку в школярів стійких пізнавальних інтересів. Тому, 
використовуючи на уроці цікавий матеріал, учителю необхідно ставити перед 
учнями запитання: «Як?», «Чому?», «Від чого?»; 

- цікавий матеріал повинен відповідати віковим особливостям учнів, 
рівню їх інтелектуального розвитку. Спостереження показують, що інтерес до 
фізики, бажання самостійно досліджувати пробуджується в дітей у 7-9 класах. 
На першому етапі вивчення фізики велику увагу потрібно приділяти розвитку 
фантазії, уяви; 

- цікавий матеріал на занятті не вимагає великої затрати часу, він має 
бути яскравим, емоційним моментом. Як показує досвід, доцільніше привести 
на занятті один-два найбільш характерних приклади, чим перерахувати 
декілька ефектних, але малозначних фактів [3]. 

Доцільним є використання лазера і в проведенні фізичних вечорів, що 
розкриває фізичні основи роботи ОКГ і показує необмежені та цікаві приклади, 
можливості його застосування в різних сферах діяльності людини.  

Варто відзначити, що застосування оптичних квантових генераторів в 
демонстраційному експерименті і для постановки ряду лабораторних робіт 
практикуму і факультативу, а також використання лазера для постановки задач 
творчого і експериментального характеру з хвильової оптики в 11 класі, поза 
сумнівом, сприяє вдосконаленню освітнього процесу, покращує дослідницьку і 
самостійну роботу учнів, переводить її на новий вищий рівень. 

Не обмежені можливості мають приклади упровадження ОКГ і для інших 
видів навчальних занять. Лазери з успіхом можуть бути застосовані і дають 
бажані результати в процесі проведення гурткової роботи з фізики, у 
проведенні вечорів цікавої фізики і т.д. 

Фізика відноситься до однієї з найважливіших галузей сучасного 
природознавства, яка спрямована на вивчення природи, й одночасно виступає 
як науководослідна наука, що сприяє у пізнанні всього оточуючого світу. Тому 
відповідним чином поставлені досліди та експерименти в штучних 
лабораторних умовах, поряд з виконуваними спостереженнями за явищами і 
процесами, що самовільно відбуваються у природі, є формою емпіричного 
пізнання об’єктивної дійсності і разом з тим слугує одним із методів наукового 
пізнання та досить вагомим методом дослідження природних процесів і явищ. 
Зазначене особливо стосується оптичних явищ, оскільки для фіксування 
основних параметрів і фізичних величин, що є найбільш характерними саме для 
оптичних явищ, і, зокрема, з тими з них, що обумовлені та відтворені за 
допомогою лазерного випромінювання. Оскільки такі дослідження 
виконуються з лазерним випромінюванням, з оригінальними і неповторними 
його властивостями (монохроматичністю, когерентністю, поляризованістю та 
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вузькою спрямованістю) та використанням відповідних педагогічних 
програмних засобів, запровадження конкретної техніки й інформаційно-
комунікативних технологій, цей підхід суттєво змінює перебіг навчально-
пізнавальної діяльності дослідника. Такі зміни пов’язані з можливістю 
спрощення, з одного боку, виконуваних експериментів, а з другого боку – 
дають можливість у ході експериментування виконати одночасно низку нових 
дій за рахунок використання функцій засобів ІКТ. При цьому значного 
поширення набули наукові спостереження та експерименти. 

Відповідно до сучасної концепції освіти головне місце в активізації 
пізнавально-пошукової діяльності учнів відводиться новим інформаційним 
технологіям, які значною мірою впливають не тільки на рівень оволодіння 
школярами основами фізичної теорії, а й від них в цілому залежить рівень 
фізичної освіти випускника, тому комп’ютерно орієнтовані засоби навчання 
зараз уже надаються досить широкі дидактичні можливості [4]. 

Комп’ютерна техніка та засоби ІКТ не можуть замінити роботу з 
реальними об’єктами, фізичними приладами та матеріальними моделями. Мета 
комп’ютерного моделювання полягає в тому, щоб доповнити ту інформацію, 
яку учні отримують з різних першоджерел або під час занять, в ході виконання 
спостережень і дослідів, або у процесі формування спочатку ближчих, а згодом 
– більш віддалених взаємозв’язків і взаємозалежностей у явищах і процесах, 
або для розкриття на основі прийнятих моделей механізму і сутності перебігу 
цих процесів і явищ. 

За цих обставин комп’ютерне моделювання дає можливість:  
1) створювати образи як реальних, так і абстрактних процесів, тим самим 

передаючи сутність того чи іншого явища;  
2) додавати мультимедійний супровід (відео, звуки, зображення);  
3) активно змінювати положення досліджуваної системи об’єктів, тим 

самим впливаючи на результат;  
4) повторювати відповідні дії необхідну кількість разів;  
5) повертатися на будь-який етап роботи, чи проглядати інший сценарій 

розвитку процесу, незалежно від його черговості та послідовності у процесі 
перебігу явища;  

6) змінювати числові значення відповідних параметрів і встановлювати 
функціональні залежності і закономірності;  

7) опрацьовувати отримані результати, як математично, так і емпірично з 
можливістю подавати їх, як у вигляді табличних, так і графічних 
інтерпретаціях;  

8) одночасно спостерігати й порівнювати кілька процесів, або один і той 
же процес в різних умовах;  

9) розглядати систему об’єктів у динаміці, фіксуючи найменшу їх зміну [4]. 
Слід зазначити, що можливості використання оптичних квантових 

генераторів в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти ще не 
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зовсім добре вивчені, а педагогічні дослідження в цьому напрямку 
представляються актуальними і цінними як для теорії, так і для практики 
методики навчання фізики і взагалі роботи в середній школі та ЗВО. 

Висновки. Таким чином, визначені особливості організації та проведення 
позакласної роботи з учнями дають можливість педагогу чіткіше уявити 
структуру, процес позакласної роботи та визначитися з відповідними формами 
діяльності, котрі забезпечують позитивний результат. 

Подальше дослідження проблеми позакласної роботи ми вбачаємо в 
розробці нових методів, способів організації такої діяльності, котрі враховують 
специфіку позакласної роботи та сприяють творчому розвитку школярів. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Анотація. У статті представлена характеристика інноваційних тенденцій 
розвитку сучасної педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань. 
Розглянуто проблему розвитку педагогічної інноватики у вищій педагогічній 
школі в контексті світових тенденцій, визначено сутність поняття педагогічної 
інноватики як системного суспільного освітнього феномена, в якому 
узагальнено теорії різних течій та наукових напрямів. Виокремлено узагальнені 
блоки теорій та принципів педагогічної інноватики, такі як: педагогічна 
неологія, педагогічна аксіологія, педагогічна праксеологія. Визначено актуальні 
напрями реформування вищої освіти: транснаціоналізація та 
інтернаціоналізація вищої освіти; підвищення якості професійної підготовки; 
актуалізація та посилення докторської підготовки; додержання принципів 
неперервної освіти. Схарактеризовано тенденцію удосконалення професійної 
підготовки вчителя та розвитку шляхів європейського співробітництва у галузі 
педагогічної освіти, котра розглядається як особливий напрям формування 
європейського освітнього простору, доведено ключову роль педагога у 
реформуванні європейської освіти. Визначено тенденцію ліквідації розриву між 
процесами створення педагогічних новацій і процесами їх сприйняття, 
адекватного оцінювання, освоєння і застосування, а також до подолання 
суперечності між стихійністю цих процесів і можливістю та необхідністю 
свідомого управління ними. Схарактеризовано тенденцію реформування вищої 
освіти, що включає: посилення національної ідеї у вищій освіті; врахування 
таких важливих чинників, як духовні, соціальні, культурні, моральні, суспільні, 
психологічні цінності; розвиток вітчизняної вищої освіти відбувається у 
контексті тенденцій світових освітніх систем. Виокремлено тенденцію 
інтернаціоналізації фундаментальної науки, адже новий рівень наукових 
досліджень потрібує високого рівня наукової компетентності дослідників та 
відповідних засобів наукового пошуку. Доведено, що європейське освітньо-
наукове співробітництво може забезпечити ширший доступ до міжнародного 
фонду знань і міжнародної координації досліджень. 



 
Журнал « Наукові інновації та передові технології»                                              № 9(11) 2022 

                         (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  
            Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)  
 
 

                                                                                                        
                                                                                                     159 

Ключові слова: педагогічна інноватика, проєктна діяльність, педагогічна 
неологія, педагогічна аксіологія, педагогічна праксеологія. 

 
Nahorniak Svitlana Candidate of Pedagogical Sciences, Vice-Rector of 

Scientific and Pedagogical work, Vinnytsia Cooperative Institute,                      
Academician Yanhel St., 59, Vinnytsia, 21009, tel.: (097) 251-74-57, 
https://orcid.org/0000-0002-5311-3303 

 
INNOVATIVE TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF 

 MODERN PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

Abstract. The article presents the characteristics of innovative trends in the 
development of modern pedagogical education in the conditions of building a 
knowledge society. The problem of the development of pedagogical innovation in the 
higher pedagogical school in the context of world trends is considered, the essence of 
the concept of pedagogical innovation as a systemic social educational phenomenon, 
which summarizes the theories of various currents and scientific directions, is 
determined. Generalized blocks of theories and principles of pedagogical innovation 
are singled out, such as: pedagogical neology, pedagogical axiology, pedagogical 
praxeology. Current directions of higher education reform are identified: 
transnationalization and internationalization of higher education; improving the 
quality of professional training; actualization and strengthening of doctoral training; 
compliance with the principles of continuous education. The tendency to improve the 
professional training of teachers and the development of ways of European 
cooperation in the field of pedagogical education, which is considered as a special 
direction of the formation of the European educational space, is characterized, and 
the key role of the teacher in the reform of European education is proved. The 
tendency to eliminate the gap between the processes of creating pedagogical 
innovations and the processes of their perception, adequate assessment, mastering and 
application, as well as to overcome the contradiction between the spontaneity of these 
processes and the possibility and necessity of their conscious management, is 
determined. The trend of reforming higher education is characterized, which includes: 
strengthening of the national idea in higher education; consideration of such important 
factors as spiritual, social, cultural, moral, social, psychological values; the development 
of domestic higher education takes place in the context of trends in world educational 
systems. The trend of internationalization of fundamental science is singled out, because 
a new level of scientific research requires a high level of scientific competence of 
researchers and appropriate means of scientific research. It has been proven that 
European educational and scientific cooperation can provide wider access to the 
international fund of knowledge and international coordination of research. 

Keywords: pedagogical innovation, project activity, pedagogical neology, 
pedagogical axiology, pedagogical praxeology. 
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Постановка проблеми. Новітні тенденції розвитку педагогічної освіти 

зумовлені переходом до цифрового суспільства знань та характеризуються 
новими вимогами до розвитку освіти й підготовки компетентного та 
конкурентоспроможного на європейському ринку праці педагога. Сучасна вища 
освіта – це інноваційна та випереджувальна освіта, спрямована на постійне 
оновлення змісту освіти та розробку новітніх технологій, що забезпечують 
активний спосіб набуття фахових компететностей, розвиток творчого та 
критичного мислення, інноваційної спрямованості та прагнення до 
самореалізації у професійній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії та практики 
інноваційного розвитку педагогічної освіти досліджувалися вітчизняними 
науковцями: теоретичні основи педагогічної інноватики розроблялися І. Бехом, 
М. Дічек, О. Дубасенюк, В. Кременем, Н. Ничкало, І. Підласим, П. Саухом; 
методичними основами практичної реалізації нововведень у заклади вищої 
педагогічної освіти займалися О. Антонова, С. Вітвицька, І. Дичківська,                     
І. Ковальчук. Окремі аспекти проблеми педагогічної інноватики представлені у 
працях Н. Авшенюк, Н. Лавриченко, О. Локшиної, Л. Пуховської. 

Метою статті є характеристика інноваційних тенденцій розвитку 
сучасної педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань. 

Виклад основного матеріалу. Н. Лупак, досліджуючи проблему 
розвитку педагогічної інноватики у вищій школі в контексті світових 
тенденцій, визначила сутність поняття педагогічної інноватики як системного 
суспільного освітнього феномена, в якому узагальнено теорії різних течій та 
наукових напрямів. На основі аналізу сучасних світових тенденцій та підходів 
щодо розвитку освітніх систем визначено організаційно-методичний супровід 
та технологічне забезпечення педагогічної інноваційної діяльності педагогів у 
вищій школі України. Автором доведено, що одним із ефективних напрямів 
реалізації проектної діяльності відповідно до сучасних тенденцій розвитку 
системи освіти є проєктна діяльність, адже вона сприяє підвищенню якості 
освітніх послуг та безперервному особистісно-професійному розвитку всіх 
суб’єктів освітнього процесу; забезпечує мотиваційну складову навчальної 
діяльності та популяризації окремих навчальних дисциплін; вимагає постійного 
оновлення змістового та методичного забезпечення навчальної дисципліни [1]. 

Деякі науковці (зокрема В. Вакуленко) вважають, що у світлі сучасних 
тенденцій розвитку педагогіки інновації слід розглядати як суспільний 
феномен, передумовами розробки та впровадження котрих слугують 
цифровізація суспільства та оновлення наукових засад і доктрин, таких наук як 
соціологія, філософія, педагогіка, загальна та соціальна психологія, креатологія 
тощо. Результати теоретико-методичних досліджень уможливлюють висновок 
про те, що освітню інноватику слід визначати як самостійну науку, котра має 
міждисциплінарний характер через синтез знання різних наук. Автор 



 
Журнал « Наукові інновації та передові технології»                                              № 9(11) 2022 

                         (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  
            Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)  
 
 

                                                                                                        
                                                                                                     161 

виокремлює узагальнені блоки теорій та принципів педагогічної інноватики, це 
такі: педагогічна неологія як теорія розвитку новацій у педагогічній науці, 
котра охоплює освітні інновації, розробку їх класифікацій, визначення 
організаційно-педагогічних умов створення новацій, критерії оцінювання 
педагогічних інновацій, підготовку педагогів до розробки та використання 
інновацій, життєвий цикл педагогічної інновації; педагогічна аксіологія як 
методологія сприйняття, усвідомлення та оцінювання освітніх інновацій 
педагогічним співтовариством, оцінка значення інновації для педагогічної 
теорії і практики; педагогічна праксеологія як технологія апробації, 
впровадження та практичного використання інновації, її поширення та 
узагальнення отриманого досвіду, розробка методичних рекомендацій через 
осмислення педагогічної практики використання освітніх інновацій та 
дослідження умов і закономірностей ефективного упровадження та 
використання новації [2]. 

Cеред основних тенденцій розвитку сучасної педагогічної освіти в 
контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів О. Дубасенюк 
визначає такі: спеціалізація, що включає формування умінь самостійного 
дослідження актуальних напрямів методології педагогічних досліджень; 
осучаснення підходів до розуміння природи здібностей, перегляд суто 
біологізованого тлумачення пізнавальних здібностей; орієнтація освітнього 
процесу на забезпечення творчого характеру набуття знань через використання 
проектної, дослідної та конструкторської діяльності; впровадження 
індивідуалізації та диференціації навчального процесу; розробка методичного 
забезпечення, орієнтованого на системне забезпечення розвитку інтелекту 
особистості та її емоційну сферу; впровадження безперервної освіти; 
реформування змісту професійної підготовки через посилення гуманітарної та 
соціальної. Автор стверджує, що виявлені тенденції акцентують увагу на 
особистісному розвитку майбутнього педагога, розкритті його внутрішнього 
творчого потенціалу [3]. 

Г. Товканець, який досліджував сучасні тенденції розвитку європейської 
вищої освіти, виокремлює такі актуальні напрями: транснаціоналізація та 
інтернаціоналізація вищої освіти; підвищення якості професійної підготовки; 
актуалізація та посилення докторської підготовки; додержання принципів 
неперервної освіти; поглиблення ролі університетів у розвитку демократичного 
суспільства; додержання принципу академічної автономії й розвитку творчості 
в освітньому середовищі закладів вищої освіти; поєднання наукових 
досліджень з практичною підготовкою; додержання вимог соціальної 
відповідальності. Виокремлені інноваційні тенденції розвитку сучасної вищої 
освіти, дозволили автору розробити відповідний організаційно-методичний 
супровід педагогічної інноватики у підготовці фахівців, котрий охоплює 
розробку та впровадження інноваційних проектів, моделей, технологій, 
методик [4]. 
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На важливій тенденції розвитку вищої педагогічної освіти, пов’язаної з 
новим етапом європейської освітньої політики, наголошує А. Сбруєва. Це 
тенденція удосконалення професійної підготовки вчителя та розвитку шляхів 
європейського співробітництва у галузі педагогічної освіти, котра 
розглядається як особливий напрям формування європейського освітнього 
простору. Ключова роль педагога у реформуванні європейської освіти 
прописана у багатьох фундаментальних документах щодо освітньої політики 
Європейського Союзу. Пріоритети європейських експертів щодо стратегічних 
напрямів розвитку вищої освіти викладені у документі «Удосконалення освіти 
вчителів та інструкторів». Вони стосуються формування нових 
компетентностей, зумовлених соціальним, економічним, технологічним і 
культурним розвитком суспільства. До чинників, котрі впливають на появу і 
формування нових компетентностей, європейськими експертами віднесено такі: 
соціальні, котрі обумовлюють формування компетентностей у межах 
громадянської освіти та виховання учнів; компетентності щодо формування 
пізнавальних умінь учнів; дидактичні, що вимагають врахування динамічних 
умов здійснення освітнього процесу; особистісно-професійний, котрий 
передбачає постійне зростання компетентності та професіоналізму вчителя [5]. 

В умовах реформування вищої освіти, на думку Ю. Завалевського, 
актуальність інноваційної спрямованості освітньої діяльності визначається 
такими тенденціями, як: входженням України у європейський контекст, що 
викликало важливість зміни системи вищої освіти, її методології й 
технологічного забезпечення освітнього процесу; виконанням суспільного 
замовлення щодо формування гармонійної, розвиненої особистості, здатної до 
творчості у професійній діяльності, що суттєво підвищує роль педагогічного 
знання, що стає теоретичною основою для інновацій; зміною розуміння 
педагогами сутності педагогічних нововведень: інноваційна діяльність нині 
набуває пошукового або дослідницько характеру, що дозволяє вчителю вільно 
обирати навчальні програми, навчальні посібники й підручники, 
використовувати новітні методи й способи педагогічної діяльності. Сьогодні 
створилася реальна ситуація конкурентоспроможності закладів освіти, 
спричинена входженням загальноосвітніх навчальних закладів у ринкові 
відносини, створенням нових типів навчальних закладів, у тому числі й 
недержавних. Інноваційні процеси в системі освіти засвідчують якісно новий 
етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і 
процесів застосування її результатів. Для нього характерною є тенденція до 
ліквідації розриву між процесами створення педагогічних новацій і процесами 
їх сприйняття, адекватного оцінювання, освоєння і застосування, а також до 
подолання суперечності між стихійністю цих процесів і можливістю та 
необхідністю свідомого управління ними [6]. 

В. Химинець досліджував проблему удосконалення освітнього процесу і 
дійшов висновку, що цей процес нині відбувається у контексті глобальних 
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світових освітніх тенденцій, а саме: масового характеру вищої освіти та 
неперервності освіти загалом; адаптації характеру освіти до потреб особистості; 
орієнтації на розвиток освітніх інновацій, забезпечення кожній особистості 
можливостей для саморозвитку та набуття ключових й фахових 
компетентностей; людиноцентризм та гуманістична спрямованість освітніх 
інноваційних процесів; підпорядкованість освіти принципу «освіта упродовж 
життя», що вимагає спрямованості на якісну освіту, її постійну модернізацію на 
основі розробки та використання інноваційних технологій [7]. 

Формування вищої освіти за інноваційним типом, на думку В. Богданова, 
зумовлюється тенденціями, що пов’язані з завданнями гуманізації теоретичного 
знання, наукових знань й освіти в цілому. Освіту автор потрактовує 
самостійним видом духовної та практичної діяльності людини, якій властиво 
розуміння власної самоцінності в соціальному суспільстві. Особливість 
інноваційної освіти полягає в інтегрованості професійних і соціальних 
складових освіти та у встановленні реальних, особистісних, тобто залежних від 
активності та здібностей людини, шляхів до навчання протягом життя та 
побудові кар’єри. Мета та завдання інноваційної освіти для окремої 
особистості, на думку автора, вибудовується відповідно до її соціальної 
орієнтації та з позицій ціннісного ставлення до неї. Адже інноваційна освіта 
відрізняється від традиційної саме тим, що впливає на внутрішні структури 
людини, перш за все свідомість, та поєднуючись із загальнолюдськими 
цінностями, орієнтується на сенс життя [8]. 

Узагальнюючим елементом всіх основних тенденцій розвитку 
європейських країн науковці визначають європейське наукове та технічне 
співробітництво. Г. Андрощук та Р. Еннан вважають, що нині очевидною стає 
інтернаціоналізація фундаментальної науки, адже новий рівень наукових 
досліджень потрібує високого рівня наукової компетентності дослідників та 
відповідних засобів наукового пошуку. Ефективність наукових досліджень 
потребує міжнародних зусиль в їх проведенні, у тому числі європейське 
освітньо-наукове співробітництво може забезпечити ширший доступ до 
міжнародного фонду знань і міжнародну координацію [9]. 

Найголовнішим завданням сучасної вищої освіти стає підготовка фахівців 
нового більш високого рівня готовності, високої якості знань та 
компетентностей, які здатні творчо мислити, приймати нестандартні рішення, 
орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, навчатися протягом 
життя, і найголовніше – мати громадянську позицію та бути патріотами рідної 
землі. До тенденцій реформування вищої освіти, на думку науковців, слід 
віднести такі: посилення національної ідеї у вищій освіті, особливо це 
стосується збереження і примноження національних традицій в освіті та 
виховання громадянина держави, для якого набуття фундаментальних знань та 
професійної компетентності асоціюється зі зміцненням власної держави; 
реформування вищої освіти має враховувати особливості ринкової економіки; 
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вираховування таких важливих чинників, як духовні, соціальні, культурні, 
моральні, суспільні, психологічні цінності; розвиток вітчизняної вищої освіти 
відбувається у контексті тенденцій світових освітніх систем [10]. 

Л. Пуховська на основі здійсненого порівняльного аналізу тенденцій 
розвитку інноваційної освіти, поданих у національних та європейських 
документах щодо вищої освіти, виокремила істотні ознаки європейської 
інноваційної освітньої системи, спрямованої на забезпечення: професійного 
освітнього середовища, що відповідає можливостям, потребам й здібностям 
особистості; багаторівневості вищої освіти через розробку різних освітніх 
програм, що мають різні терміни навчання та різні спеціальності; наступності 
освітніх професійних програм; наявності служб супроводу безперервної вищої 
освіти таких, як: діагностичні, адаптаційні, психологічні, дидактичні, центри 
тощо; ефективне використання інноваційних технологій і методів навчання, 
дистанційного навчання та сучасних інформаційних технологій в контексті 
європейського простору вищої освіти [11]. 

К. Дубровіна зазначає з цього приводу, що важливого значення для 
координації сучасних національних інноваційних тенденцій мають заходи 
Європейського Союзу з аналізу, оцінки та розповсюдження інформації про 
особливості освітньої інноваційної діяльності в різних країнах, а також про 
успішні приклади інноваційної діяльності. До таких прикладів віднесено: 
тренди європейських інновацій (The Trend Chart on Innovation in Europe); 
розповсюдження кращих прикладів інноваційної діяльності; інноваційний 
таблоїд Європи (The European Innovation Scoreboad); щорічні відомості про стан 
інноваційного середовища, науки, інноваційної поведінки компаній; 
дослідження окремих аспектів інноваційної політики, у тому числі ставлення до 
інновацій Іннобарометр (The Innonarometer); електронна служба інформації з 
інноваційної політики (CORDIS), що містить відомості про використання 
результатів досліджень за проєктами Європейського Союзу (Technology 
Marketplace) [12]. 

Висновки. Таким чином, аналіз наукової літератури доводить, що 
інновації є рушійною силою конкурентоздатності освіти, а їхнє впровадження 
потребує міждержавного та глобального підходу. Серед інноваційних 
тенденцій розвитку сучасної педагогічної освіти можна виокремити такі: 
формування інноваційної культури педагогів через підвищення якості освіти та 
впровадження кращого практичного досвіду, мобільності науковців та 
студентів, проведення інформаційних форумів та вебінарів щодо освітніх 
інновацій; встановлення ефективного середовища для легалізації інновацій; 
орієнтування на спільні дослідження за проєктами Європейського Союзу. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Анотація. На сучасному етапі економічного та соціально-політичного 

розвитку України практично всі напрямки народного господарства потерпають 
від нестачі кваліфікованих фахівців яких повинні готувати педагоги 
професійного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 
Для системи професійної (професійно-технічної) освіти виникає потреба в 
активізації та інтенсифікації освітньої діяльності здобувачів адаптувавши й 
оптимізувавши освітній процес під нові складні умови. Аграрний ринок 
сьогодні вимагає від підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
сільськогосподарської галузі, окрім технічної та технологічної компетентності, 
ще й компетентностей пов’язаних з плануванням своєї професійної діяльності, 
вмінь самостійно здійснювати пошук та аналіз інформації на основі якої будуть 
вирішувати професійні питання пов’язані з удосконаленням технологічних 
процесів вирощування сільськогосподарських культур та експлуатацією нових 
зразків техніки, вмінь професійно мислити. Забезпечити таку адаптацію 
освітнього процесу та формування зазначених компетентностей у майбутніх 
випускників закладів професійної освіти можна тільки за умови якісної 
професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. 

В умовах сьогодення, вирішити це завдання можливо тільки за рахунок 
інтеграції до традиційних методик інноваційних освітніх технологій, однією з 
яких є проектна технологія.  

Саме тому автори в статті розглянули сутність даної технології, основні 
підходи в педагогічній практиці до класифікації навчальних проектів та їх 
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етапів, розкрили методичні засади застосування проектної технології під час 
вивчення дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні машини» циклу 
професійної підготовки. Авторами проаналізовано сучасну практику 
впровадження проектної технологій навчання у професійну підготовку 
майбутніх педагогів професійного навчання спеціальності 015 Професійна 
освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології), наведено конкретні приклади їх реалізації. 

Ключові слова: інноваційні педагогічні технології, проектна технологія, 
метод проектів, педагог професійного навчання, етапи виконання проекту, 
сільськогосподарські та меліоративні машини. 
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IMPLEMENTATION OF PROJECT TECHNOLOGY DURING 

TEACHERS' STUDY OF PROFESSIONAL TRAINING OF 
TECHNICAL DISCIPLINES OF THE VOCATIONAL  

TRAINING CYCLE 
 
Abstract.  At the current stage of the economic and socio-political 

development of Ukraine, almost all areas of the national economy suffer from a lack 
of qualified specialists who should be trained by teachers of vocational training in 
vocational (vocational and technical) education institutions.  For the system of 
professional (vocational and technical) education, there is a need to activate and 
intensify the educational activities of applicants by adapting and optimizing the 
educational process to new complex conditions.  The agrarian market today requires 
the training of future qualified workers in the agricultural industry, in addition to 
technical and technological competence, as well as competences related to planning 
their professional activities, the ability to independently search and analyze 
information on the basis of which they will solve professional issues related to the 
improvement of technological  the processes of growing agricultural crops and the 
operation of new types of equipment, the ability to think professionally.  It is possible 
to ensure such an adaptation of the educational process and the formation of the 
specified competencies in future graduates of vocational education institutions only 
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under the condition of high-quality professional training of future teachers of 
vocational training. 

In today's conditions, it is possible to solve this task only through integration 
with traditional methods of innovative educational technologies, one of which is 
project technology. 

 That is why the authors in the article considered the essence of this 
technology, the main approaches in pedagogical practice to the classification of 
educational projects and their stages, revealed the methodological principles of the 
application of project technology during the study of the discipline "Agricultural and 
reclamation machines" of the cycle of professional training.  The authors analyzed 
the modern practice of implementing project-based learning technologies in the 
professional training of future teachers of vocational training in the specialty 015 
Vocational education (Agricultural production, processing of agricultural products 
and food technologies), and provided specific examples of their implementation. 

Keywords: innovative pedagogical technologies, project technology, project 
method, professional training teacher, stages of project implementation, agricultural 
and reclamation machines. 

 
Постановка проблеми. Незважаючи на складні політико-економічні та 

соціальні умови, в яких опинилась держава за останні три роки свого шляху до 
Евроінтеграції, науково-технічний розвиток та потреби світового аграрного 
ринку визначають вимоги до змісту та якості підготовки фахівців як 
сільськогосподарської галузі, так і педагогів професійного навчання, що їх 
готують. Впровадження будь-якої інноваційної технології у виробництво або 
освіту повинно відображатись у змісті професійної підготовки майбутніх 
фахівців. Зростання світового попиту на сільськогосподарську продукцію 
спонукає агрокомпанії розробляти й використовувати нові технології 
вирощування та переробки сільськогосподарських культур з використанням 
прогресивних технологічних процесів, новітньої техніки, гібридів сортів, 
систем добрив та захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. Для 
системи професійної (професійно-технічної) освіти виникає потреба в 
активізації та інтенсифікації освітньої діяльності здобувачів адаптувавши й 
оптимізувавши освітній процес під нові складні умови. Аграрний ринок 
сьогодні вимагає від підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
сільськогосподарської галузі, окрім технічної та технологічної компетентності, 
ще й компетентностей пов’язаних з плануванням своєї професійної діяльності, 
вмінь самостійно здійснювати пошук та аналіз інформації на основі якої будуть 
вирішувати професійні питання пов’язані з удосконаленням технологічних 
процесів вирощування сільськогосподарських культур та експлуатацією нових 
зразків техніки, вмінь професійно мислити.  

Таким чином, здобуття професійної освіти повинно стати особистим 
надбанням, що дозволить випускнику самореалізуватися та здійснювати 
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сходження по професійних кар’єрих сходинках. 
Тож, вирішення таких завдань стає не можливим без використання у 

комплексі до традиційних методик і інноваційних освітніх технологій. Сучасні 
інноваційні освітні технології дозволяють вирішити як теоретичні так і 
практичні питання організації освітнього процесу, використання тих чи інших 
методів та засобів професійного навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки вченими 
значна кількість праць присвячена проблемі впровадження різних інноваційних 
освітніх технологій в освітній процес підготовки майбутніх фахівців [1, 2, 4]. 
Серед них можна виокремити дослідження спрямовані на впровадження 
інноваційних педагогічних технологій в освітній процес закладів професійної 
(професійно-технічної) та вищої освіти (В. Бикова, Р. Гуревича, І. Зязюна,                 
Г. Ігнатенко, В. Ковальчука, О. Коваленко, А. Нікуліної, Н. Ничкало,                      
В. Радкевич, В. Скакуна, С. Шевчук, О. Щербак та ін.).  

Не оминули дослідження вчених і проблему формування готовності до 
застосування інноваційних технологій якій присвячені праці Т. Іщенко, 
Н. Рудницької, Н. Доценко, О. Тітової, В. Пришляка, О. Новак, Є. Маринченка. 

У своїх дослідженнях вчені притримуються думки, що під інноваційними 
освітніми (педагогічними) технологіями доцільно розуміти нову систему форм, 
методів та засобів навчання й виховання, яка здатна забезпечити якісний рівень 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Однією із таких інноваційних 
технологій, що здатна забезпечити формування необхідних професійних 
компетентностей майбутніх фахівців є проектна технологія, у процесі реалізації 
якої здобувач проходить всі етапи (стадії) творчого процесу особистості:                   
1-й етап – пошук завдань або виникнення ідеї; 2-й етап –  формулювання 
проблеми або обґрунтування доцільності ідеї, осмислення й прийняття її до 
технологічної розробки; 3-й етап – дослідження або практичної роботи над 
реалізацією ідеї; 4-й етап апробування об’єкта в роботі. 

Відомо, що за своєю суттю проектна технологія являє собою 
функціонування цілісної системи дидактичних засобів (до яких відносять зміст, 
методи та прийоми, тощо), використання яких потребує відповідної організації 
освітнього процесу. У педагогічних науково-методичних джерелах також 
зустрічається, що проектну технологію ще визначають методом, але, на думку 
І. Дрьомової [1], її значення полягає не тільки у використанні характерних 
прийомів навчання, а й відповідних форм організації аудиторних та 
позааудиторних занять, тому що проектне навчання виходить за межі 
традиційної системи організації занять.  

Доцільно також зауважити, що проектна технологія не може розглядатись 
як альтернатива традиційній системі організації навчання. Про це 
наголошували такі вчені як О. Коберник, В. Сидоренко, В. Симоненко, які 
досліджували педагогічну ефективність проектної технології та визначили, що 
вона забезпечується тільки у разі доповнення цією технологією традиційної 
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системи освіти, а в якості форм організації занять пропонують: «тиждень 
проектів», «проектні практикуми», курсове проектування, тощо [2].  

Мета статті – навчальна діяльність студента охоплює всі види і форми 
освітнього процесу, то формування проектних умінь під час такого виду 
діяльності є наскрізною необхідністю підготовки майбутнього фахівця. Це 
вимагає від нас розкрити особливості та загальні вимоги проектної роботи 
майбутніх педагогів професійного навчання під час вивчення ними технічних 
дисциплін циклу професійної підготовки на засадах інтеграції традиційних 
технологій та проектного підходу в освіті. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, використання методу проектів 
в освітньому процесі надає можливість викладачу активізувати розвиток 
пізнавальних навичок здобувачів, їх умінь самостійно здобувати в 
інформаційному середовищі необхідні знання та використовувати їх, 
формувати критичне мислення. Тому, цей метод завжди користувався 
популярністю у викладачів під час організації самостійної діяльності 
здобувачів. Як правило, при його використанні обирають індивідуальну або 
групову форми організації освітньої діяльності, що дозволяє поєднати його з 
груповим підходом в освітньому процесі. В основі методу проектів лежить 
необхідність розв’язання якоїсь проблеми, яка вимагає як, застосування 
декілька методів та комплексу засобів навчання, так і інтегрованих знань та 
умінь з різних галузей. Кожен проект повинен мати кінцевий результат, який 
залежить від сформульованої проблеми.  

Під проектом сучасні дослідники [1, 2, 3] розуміють організовану 
педагогом систему дій яку здобувачі самостійно виконують з метою отримати 
кінцевий результат який являє собою об’єкт праці, що виготовлено в процесі 
проектування та письмової пояснювальної записки до нього. Насьогодні 
розрізняють проекти теоретичного та практичного спрямування. Тобто, під 
теоретичним проектом розуміють такий, під час якого розв’язують проблеми 
теоретичного характеру, а рішення (розв’язок) має вигляд встановлених 
положень, висновків, рекомендацій, математичної моделі, тощо. Проекти 
практичного спрямування передбачають проектування конкретного об’єкту та 
його виготовлення в натурі. У цьому ракурсі процес проектування 
розглядається вченими як діяльність, під час якої відбувається розв’язання 
поставленої проблеми та включає процеси обґрунтування та розробки шляхів її 
розв’язку. Процес проектування є творчим, він спрямований на формування 
нових професійних компетентностей необхідних майбутньому фахівцю, а його 
використання вимагає від викладача високої методичної кваліфікації та глибоке 
знання своєї дисципліни як науки, її практичного спрямування. Зауважимо, що 
використання цього методу дозволяє використовувати в системі професійної 
освіти основні види організації виробничих і технологічних процесів.   

Звернемо увагу на тому, що в сучасній педагогічній практиці навчальні 
проекти класифікують за п’ятьма ознаками [1]:  
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1. За кількістю виконавців;  
2. За видом переважаючої діяльності здобувачів;  
3. За змістом; 
4. За результатами виконання;  
5. За тривалістю виконання.  
За першою класифікацією (за кількістю виконавців) проекти бувають 

груповими або індивідуальними. 
За другою класифікацією (за видом переважаючої діяльності здобувачів 

(у деякій навчально-методичній літературі можна зустріти назву «на підставі 
домінуючої діяльності»)) розрізняють: практико-орієнтовні; дослідницькі, 
інформаційні; творчі; рольові. 

Практико-орієнтовані та інформаційні проекти доцільно використовувати 
на початкових етапах впровадження проектної технології в процес підготовки 
майбутніх фахівців з метою формування початкових проектних умінь та 
адаптації здобувачів оскільки це найбільш прості за складністю види проектів. 
Так, практико-орієнтовані проекти представляють собою посібники чи 
рекомендації щодо розробки та виготовлення конкретного або групи виробів, і 
інформаційні – зібрану, проаналізовану та оброблену інформацію з теми 
проектного завдання чи поставленої викладачем проблеми для презентації її на 
широкий загал. 

Більш складними для виконання та такими, що потребують достатнього 
та високого рівня сформованих професійних компетентностей з наявними 
проектними та дослідницькими уміннями, сформованим технічним та 
креативним мисленням у здобувачів, а також високої кваліфікації викладача є 
дослідницькі, творчі та рольові проекти. Наприклад, дослідницький проект за 
своєю суттю є дослідженням будь-якої проблеми під час якого майбутній 
фахівець проходить всі етапи наукового пізнання від постановки проблеми, 
побудови гіпотези, здійснення пошукової діяльності, експериментального 
дослідження та апробації його результатів під час презентації проекту. Під час 
його реалізації активно використовують засоби наочності та матеріально-
технічне забезпечення оскільки досліджується можливість практичного 
застосування отриманого конкретного результату  

На відміну від дослідницького, творчий проект передбачає більше 
ступенів вільності щодо розв’язання завдання проекту, він розкриває 
авторський, неповторний погляд та підхід на вирішення проблеми. Таким 
чином такий проект не має розробленої спільної структури діяльності для всіх 
здобувачів і залежить від їх інтересів та рівня вже наявних професійних 
компетентностей.  

Під час виконання рольового проекту переважаючим видом діяльності є 
ділові та імітаційні ігри, що передбачає наявність творчого складника. Як правило 
ролі обумовлюються змістом та особливостями поставленого завдання проекту, а 
результат може окреслюватись як на початку, так і по закінченню гри. 
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За третьою класифікацією (за змістом) проекти поділяються на:  
монопредметні (або монодисдиплінарні) які реалізуються на матеріалі 

одного предмета або дисципліни; 
міжпредметні (або міждисдиплінарні) які передбачають інтеграцію тем 

кількох предметів (дисциплін), що необхідно для розв’язання проблеми 
наприклад, сільськогосподарські та меліоративні машини і агрономія, трактори 
та автомобілі і паливо та мастильні речовини тощо; 

надпредметні (наддисциплінарні) реалізуються під час факультативних 
занять, поза аудиторних заходів або курсів. 

Четверта класифікація (За результатами виконання) передбачає 
застосування тільки підсумкових та поточних проектів. Підсумковий проект 
реалізується з метою оцінки засвоєння здобувачем навчального матеріалу з 
модуля чи всього курсу, а поточний – коли на проект виносять тільки деякі 
питання із модуля або теми предмету (дисципліни). 

Відповідно до останньої класифікації (За тривалістю виконання) бувають: 
мініпроекти; короткострокові; довгострокові; тижневі. 

Мініпроектами прийнято вважати ті, що тривають одне заняття. 
Короткострокові проекти реалізуються за декілька занять (як правило 4-6 
занять) вивчення однієї теми чи модуля. Такі проекти як тижневі та 
довгострокові реалізуються більш тривалий час з обов’язковим включенням 
позааудиторної роботи. 

Як бачимо наведені типи проектів не просто мають обмеження у часі, 
свою структуру, передбачають відповідні види діяльності для досягнення 
конкретного результату, а і потребують уже наявних конкретних професійних 
знань та умінь, індивідуальних особливостей здобувачів. 

Ми погоджуємося з І. Дрьомовою щодо необхідності формування 
проектних умінь для забезпечення сформованості професійних (фахових) 
компетентностей у випускників закладів професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти використовуючи метод проектів з першого 
(спочатку впроваджуючи у зміст дисциплін проблемні завдання) до останнього 
курсу (закінчуючи складними реальними проектами). Але ми категорично не 
погоджуємось з тим, що даний метод потрібно використовувати «при вивченні 
всіх дисциплін навчального плану». По-перше використання цього методу 
потребує відповідного рівня сформованих компетентностей у здобувачів коли 
вони вже мають необхідні теоретичні знання та практичні уміння для 
виконання проектного завдання. По-друге проектні завдання повинні бути 
диференційованими за рівнем складності. По-третє перевантаження проектами 
призведе до розосередження уваги та сил, що відобразиться на якості їх 
виконання та як наслідок якості формування проектних умінь.  

Саме тому, на нашу думку, метод проектів повинен застосовуватись 
системно в межах споріднених, пов’язаних тісними міжддисциплінарними та 
міжтемними зв’язками технічних дисциплін професійної підготовки у 
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комплексі з іншими методами професійного навчання., дотримуючись 
принципу науковості, а також враховуючи індивідуальні та вікові особливості 
здобувачів. Окреме ж використання методу проектів не забезпечить 
підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.  

Виконання проектного завдання майбутніми фахівцями може бути як 
самостійно, парами, або з групою під керівництвом викладача. Основним 
завданням, що стоїть перед здобувачем під час використання проектної 
технології навчання, є засвоєння нових для нього професійних знань у процесі 
розв’язання поставленої викладачем проблеми. Розробка проекту, як правило, 
починається з обґрунтування його необхідності, плануються етапи вирішення 
кожного конкретного завдання у відповідності до технології виконання тих чі 
інших виробничих операцій, техніки безпеки, якості виконання роботи. Значна 
увага з боку викладача повинна приділятись організації самоконтролю 
здобувача якості виконання проекту.  

Етапи проектування. Враховуючи те, що на сьогодні існує три основних 
підходи до структури етапів проектного навчання яких притримується 
більшість дослідників, а саме:  

Перший передбачає здійснювати проектне навчання у три етапи 
(В. Симоненко) [1]:  

- Організаційно-підготовчий;  
- Технологічний;  
- Завершальний. 
Другий підхід передбачає організовувати проектну діяльність майбутніх 

фахівців у чотири етапи (О. Коберник)[2]:  
- Організаційно-підготовчий;  
- Конструкторський;  
- Технологічний;  
- Підсумковий. 
Третій підхід передбачає організацію навчальної проектної діяльності 

здобувачів у п’ять етапів (Н. Шиян) [1]:  
- Пошуковий;  
- Аналітичний;  
- Практичний;  
- Презентаційний;  
- Контрольний.  
На нашу думку, для майбутніх педагогів професійного навчання 

ефективними будуть довгострокові групові проекти дослідницького типу, етапи 
виконання яких представлено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Етапи виконання проектів 

Етап Задачі вид діяльності 
здобувачів 

вид діяльності 
викладача 

Організаційно-
підготовчий 

Визначення теми 
проекту, вибір групи 
учасників проекту, 
уточнення проблеми та 
мети 

Уточнюють 
інформацію, 
здійснюють 
обговорення проблеми 

Мотивація 
здобувачів, 
пояснення мети 
проекту, 
спостереження, 
контроль, 
консультування 
здобувачів 

Розроблення 
плану роботи 
над проектом 

Аналіз проблеми, добір 
джерел інформації, 
постановка задач та 
розподіл їх між членами 
групи, визначення 
критеріїв для оцінювання  
результатів 

Опрацювання джерел 
інформації з проблеми, 
визначення задач, 
добір та обґрунтування 
критеріїв та їх 
показників 

Спостереження, 
контроль, 
консультування 
здобувачів 

Аналітичний Збір і уточнення 
інформації з проблеми, 
визначення шляхів 
виконання проектного 
завдання (методів та 
засобів), аналіз 
виробничих та 
технологічних процесів, 
прогнозування 
результату діяльності. 

Аналіз та синтез та 
узагальнення 
інформації, планування 
дослідження, 
планування 
технологічних та 
виробничих процесів, 
самоаналіз планування 

Спостереження, 
контроль, 
консультування 
здобувачів 

Практичний Виконання проекту Здійснюють дослідження 
та розробляють технічну 
документацію, 
виконання виробничих 
операції, здійсненюють 
самоаналіз виконання 
виробничих операцій, 
самоконтроль та 
саморегуляція, 
оформлення проекту 

Спостереження, 
контроль 
виконання 
техніки безпеки 
та правильності 
виконання 
виробничих 
операцій, 
консультування 
здобувачів 

Оцінювання 
результату 

Аналіз виконання мети 
проекту, аналіз об’єкту 
проектування 

Здійснення самоаналізу 
виконання проекту та 
самооцінювання 

Спостереження, 
контроль, 
спрямування 
процесу аналізу  

Захист 
проекту 

Підготовка доповіді, 
обґрунтування процесу 
проектування, захист 
отриманого результату, 
оцінка 

Захист проекту, 
апробація результату, 
самоконтроль та 
саморегуляція 
діяльності  

Корегування 
результатів 
самоаналізу та 
самооцінки, 
оцінювання 

 
Такого типу проекти рекомендуємо презентувати у вигляді наукової 
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доповіді на студентських науково-практичних конференціях, або в мужах 
захисту окремих модулів чи цілого курсу. 

Зауважимо, що критерії та показники оцінювання таких проектів повинні 
бути завчасно доведені майбутнім фахівцям, а найбільша кількість балів 
повинна відводитись на оцінювання саме якості проведених робіт під час 
виконання проекту.  

Отже, методика проведення заняття в основі якої лежить метод проектів 
розглянемо на прикладі дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні 
машини» яка вивчається майбутніми педагогами професійного навчання 
спеціальності 015 Професійна освіта. (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології). 

Тема заняття: «Машини для посіву та посадки». 
Мета заняття – ознайомити студентів з методом проектів, процесом 

проектування, формування умінь та навичок критичного мислення, здійснення 
аналізу, синтезу, самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, самооцінювання, 
підвищення мотивації здобувачів до вивчення сільськогосподарських машин, їх 
конструкцій, налаштувань, створення умов для самореалізації потенціалу 
студентів. 

Організаційна структура. Заняття проводиться з академічною групою зі 
складу якої формуються групи за інтересами відповідно запропонованої 
тематики проектів. У випадку пасивності на початку організаційно-
підготовчого етапу викладач може сам почати розподілю вати студентів. 

До функцій членів проектних груп відноситься право обирати 
відповідальних за організацію та координацію роботи всієї групи. Вони 
звітують тільки перед викладачем про хід виконання проекту на кожному із 
його етапів, а також отримують консультацію викладача, в разі потреби (за 
зверненням групи, чи за рішенням викладача який таким чином керує ходом 
виконання проекту). 

Організаційно-підготовчий етап виконання проекту. Проблема: 
«Переобладнання секційної сівалки під посів з одночасним внесенням рідких 
добрив системою для POP-UP, що б автоматичні насосні системи відповідали 
вимогам сучасного розвиту агротехнологій і забезпечили одночасне внесення 
необхідних доз рідких добрив під різні сільськогосподарські культури. 

На цьому етапі викладач пропонує здобувачам розробити проект 
переобладнання секцій сівалки системою POP-UP для внесення рідких добрив 
під посів. Після чого студенти можуть задати уточнюючі питання та починають 
обговорювати мету та завдання навчального проекту. Відбувається процес 
самоорганізації проектної групи та втягування в процес проектування. 

На цьому етапі викладач повинен проінформувати здобувачів, щодо їх 
функцій як членів групи, терміни виконання проекту, ознайомити з етапами, 
принципами роботи та системою оцінювання результату проектної діяльності.  

Розроблення плану роботи над проектом. Під час здійснення аналізу 
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проблеми яка окреслюється завданням навчального проекту студенти 
опрацьовують інформаційні джерела, визначають та обґрунтовують критерії та 
показники, що необхідно дотримуватись під час розроблення проекту. На 
цьому етапі між членами проектної групи розподіляються задачі визначені для 
вирішення проблеми: визначається хто працює з джерелами інформації, хто 
розробляє проектну документацію, хто практично виконує виробничі операції з 
монтажу та налагодження обладнання, хто відповідає за підготовку 
експерименту тощо.  

Роль викладача на цьому етапі зводиться до спостереження за діяльністю 
проектних груп, аналізує активність їх членів та за необхідності скеровує їх 
роботу у правильному напрямку для запобігання помилок, що можуть привести 
до невиправних наслідків під час проектування. 

Для аналітичного етапу характерна діяльність здобувачів з вивчення 
відповідного теоретичного матеріалу, термінів, побудови математичної моделі 
об’єкту, що проектується тощо. Проектна група визначає як буде працювати 
вищезазначена система під час сівби на різних глибинах, передбачає можливі межі 
регулювань дози внесення під різні сільськогосподарські культури, та залежність 
її від швидкості руху машино-тракторного посівного агрегату тощо [5]. 

Під час практичного етапу відбувається практична реалізація проекту. Як 
правило підготовлюється насосна система з гідропристроями та місцями їх 
установки, виконуються виробничі операції з монтажу системи на висівну 
секцію, проводиться діагностика датчиків тощо. На цьому етапі важливим 
видом навчальної діяльності здобувачів є самоаналіз виконання виробничих 
операцій, самоконтроль та саморегуляція. 

На двох останніх етапах відбувається оцінювання отриманого результату 
проектування та захист проекту. Члени проектних груп готують доповідь та 
презентацію до захисту їх навчальних проектів. Викладач підсумовує бали 
отримані за кожен етап проектної діяльності по кожному конкретному 
студенту, керує процесом обговорення результатів виконання проекту та 
самооцінювання і самоконтролю членів групи. 

Для оцінювання проектної діяльності, ми прийняли запропоновані 
І. Дрьомовою критерії, такі як: актуальність дослідження; доцільність 
використання матеріально-технічних засобів, оригінальність, активність членів 
групи; якість доповіді з презентацією. 

Висновки. Аналіз науково-методичних педагогічних джерел інформації 
та останніх досліджень з проблем впровадження проектної технології навчання 
у здобувачів як закладів професійної (професійно-технічної), так і, закладів 
вищої освіти показав, що за належного планування та узгодження форм 
організації занять та етапів проектної діяльності і засобів навчання, можна 
забезпечити її інтеграцію в освітній процес для підвищення ефективності 
формування професійних компетентностей у студентів і, як наслідок, 
підвищити якість їхньої фахової підготовки. Основною вимогою до структури 
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таких аудиторних занять, організованих на основі проектної технології, є її 
відповідність логіці етапів проектної діяльності.  

Вважаємо за необхідне також звернути увагу на те, що проектна 
діяльність відбувається за певних умов, пов’язаних із дією об’єктивних та 
суб’єктивних чинників. До об’єктивних дослідники відносять: місце та час 
діяльності, засоби та самих здобувачів, які беруть участь у виконанні 
навчального проекту, а до суб’єктивних – наявні компетентності на основі 
набутих професійних знань, вмінь та навичок, що визначають рівень готовності 
майбутніх фахівців до такого виду діяльності.  

Таким чином, відповідно до суб’єктивних чинників у процесі фахової 
підготовки майбутній педагог професійного навчання повинен оволодіти 
системою професійних знань, умінь та навичок, та навчитись використовувати 
їх як для організації проектної діяльності, так і для її здійснення. 
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ІННОВАЦІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА –  

ЇХ СТРУКТУРА ТА СУТНІСТЬ 
 

Анотація. Підготовка кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців 
є одним з головних завдань сьогодення в сучасній системі освіти в Україні, яке 
потребує глибокого наукового аналізу шляхів оновлення змісту навчання та 
виховання у ЗВО; реструктуризації освіти та розробки інноваційних технологій 
у підготовці студентів педагогічних закладів освіти; удосконалення 
професійних знань і вмінь майбутніх професіоналів у галузі початкової освіти 
та соціальної сфери. Професійна діяльність учителя початкової школи серед 
інших педагогічних професій посідає особливе місце. Воно визначається не 
тільки обсягом освітніх завдань, які вирішуються, але й значимістю цього 
періоду для всього розвитку і становлення особистості дитини, її цінностей і 
світогляду. Зважаючи на це, науковці чимало уваги приділяють проблемі 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності. У 
системі сучасної освіти професійно-педагогічна культура вчителів початкової 
школи виявляє себе в здатності свідомо і доцільно практично використовувати 
різноманітні методики і технології навчання і виховання учнів, у різних 
навчальних предметах, відповідно визнаних норм організації навчально-
виховного процесу у початкових класах і еталонів професійно-педагогічної 
діяльності. Зазвичай в освітньому процесі педагогічних вищих навчальних 
закладів практика підготовки студентів до професійної діяльності полягає у 
розгляді його наукових основ і зводиться до засвоєння певних алгоритмів і 
рецептів вирішення педагогічних ситуацій, що відводять на другий план роботу 
зі свідомістю і цінностями особистості, її власним бачення ситуації та 
оточуючої її педагогічної реальності. Проте відомо, в будь-якому процесі 
пізнавальної діяльності присутні два рухи: від об'єкта до суб'єкта, коли дії 
людини визначаються зовнішнім світом; від суб'єкта до об'єкта, коли 
відбувається здійснення дії людини щодо довкілля. При цьому лише в 
останньому виявляється активність людини як суб'єкта пізнавального 
відношення. Тобто об'єкт формує і створює можливості пізнання, а суб'єкт 
вибирає і реалізує їх у ході своєї пізнавальної діяльності. 

Ключові слова: педагог, компетентність, інноваційні технології, заклади 
вищої освіти. 
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INNOVATIVE COMPETENCES OF A TEACHER – 

 THEIR STRUCTURE AND ESSENCE 
 

Abstract. The training of qualified and competitive specialists is one of the 
main tasks of today's modern education system in Ukraine, which requires a deep 
scientific analysis of ways to update the content of education and training in higher 
education institutions; restructuring of education and the development of innovative 
technologies in the training of students of pedagogical educational institutions; 
improvement of professional knowledge and skills of future professionals in the field 
of primary education and the social sphere. The professional activity of a primary 
school teacher has a special place among other pedagogical professions. It is 
determined not only by the amount of educational tasks that are solved, but also by 
the significance of this period for the entire development and formation of the child's 
personality, his values and worldview. Considering this, scientists pay a lot of 
attention to the problem of training future primary school teachers for professional 
activities. In the system of modern education, the professional-pedagogical culture of 
primary school teachers manifests itself in the ability to consciously and expediently 
use various methods and technologies of teaching and educating students, in various 
subjects, in accordance with the recognized norms of the organization of the educational 
process in primary grades and standards of professional-pedagogical activity. Usually, in 
the educational process of pedagogical higher educational institutions, the practice of 
preparing students for professional activity consists in examining its scientific 
foundations and is reduced to the assimilation of certain algorithms and recipes for 
solving pedagogical situations, which relegate to the background work with the 
consciousness and values of the individual, his own vision of the situation and the 
surrounding its pedagogical reality. However, it is known that in any process of 
cognitive activity there are two movements: from the object to the subject, when human 
actions are determined by the external world; from the subject to the object, when the 
human action takes place in relation to the environment. At the same time, only in the 
latter is the activity of a person as a subject of a cognitive relationship revealed. That is, 
the object forms and creates opportunities for cognition, and the subject chooses and 
implements them in the course of his cognitive activity. 

Keywords: teacher, competence, innovative technologies, institutions of 
higher education. 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день основним завданням 

сучасного закладу є розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі  
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уваги - учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, 
а також створення інноваційного простору. В даний період нашого життя, тобто 
в умовах розбудови державності, гуманізації та демократизації суспільства, 
дедалі актуальнішим стає формування інтелектуальної, соціально активної, 
творчої особистості. Стрімке утвердження інформаційної цивілізації ставить 
перед сучасною освітою завдання забезпечити формування та розвиток 
інтелектуальної, творчої, ініціативної та успішної особистості здатної мислити 
нестандартно, швидко та гнучко вирішувати проблеми, здатну до мобільності, 
швидкої зміни соціальних ролей. Еволюція сучасної освіти, її 
інтернаціоналізація, зміна пріоритетів і якості середньої освіти неминуче ведуть 
до зміни тієї ролі, яку традиційно виконував викладач [6]. Сучасні заклади 
втрачають монопольне право на освіту, а викладач перестає бути єдиним носієм 
знань. Безумовно, не тільки викладачі виховують майбутніх громадян, проте 
їхня роль залишається дуже важливою. Щоб зберегти за собою цю роль, 
потрібно прийняти виклик часу, удосконалитися у відповідності з його 
вимогами. Беручи до уваги широке використання молоддю у закладі і поза 
закладом інформаційних та комунікаційних технологій, надзвичайно важливим 
в роботі є необхідність їх використання для підвищення рівня якості сучасного 
уроку. При цьому необхідно враховувати, що ці технології мають доповнювати 
процес вивчення дисциплін новими ресурсними можливостями, розширювати 
можливості обміну та діалогу між учнями на різноманітних рівнях.  

Отже, актуальність даного питання полягає в тому, що ХХІ століття 
вимагає від викладача не лише знань, ерудованості, володіння педагогічною 
майстерністю, а і уміння впроваджувати новітні технології в педагогічну 
діяльність[6].  

Інноваційне середовище – педагогічно доцільно організований простір 
життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; 
інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу 
освітнього закладу. Адже нині, кожен педагог повинен намагатися 
організовувати інноваційний процес під час навчальної діяльності таким чином, 
щоб створити сприятливе навчальне середовище, в якому теорія і практика 
учнів засвоювалась одночасно. Відомо, що інноваційний процес – це 
комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та 
розповсюдженню нововведень.  Інновації, інноваційні технології на сьогодні 
стали невід’ємною складовою діяльності педагога. Інноваційна освітня 
діяльність не підлягає формалізації, оскільки потребує врахування людського 
чинника, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової ідеї 
для удосконалення освітньої практики. Навчання з використанням 
інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує 
процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти [6]. 

У сучасному світі інновації стали необхідністю й умовою розвитку всіх 
сфер суспільства. Однак нинішня вітчизняна система освіти не може повною 
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мірою забезпечити якісну підготовку людини до успішної життєдіяльності в 
умовах стрімких інноваційних змін. Для її модернізації необхідні 
обґрунтування теоретико-методологічних засад інноваційних освітніх процесів, 
розробка та впровадження ефективних моделей і технологій експертизи, 
проєктування, реалізації, моніторингу нововведень у масовій педагогічній 
практиці [4, С. 126]. 

Інноваційні освітні процеси обумовлені соціальною потребою 
модернізації системи вітчизняної освіти в умовах інтеграції України до 
світового освітнього простору. Розробка теоретико-методологічних і 
технологічних засад реалізації освітніх інновацій спрямована на подолання 
суперечності між системним, універсальним, випереджувальним, творчим 
характером інноваційних освітніх процесів і переважно локальним, емпірично-
репродуктивним рівнем нововведень у сучасних навчальних закладах. Провідна 
роль педагогів як основних суб’єктів, ініціаторів і реалізаторів інновацій та 
недостатній рівень їхньої інноваційної компетентності визначає необхідність 
розробки й впровадження системи її розвитку. У сучасному світі інновації 
стали необхідністю й умовою розвитку всіх сфер суспільства. Однак нинішня 
вітчизняна система освіти не може повною мірою забезпечити якісну 
підготовку людини до успішної життєдіяльності в умовах стрімких 
інноваційних змін. Для її модернізації необхідні обґрунтування теоретико-
методологічних засад інноваційних освітніх процесів, розробка та 
впровадження ефективних моделей і технологій експертизи, проектування, 
реалізації, моніторингу нововведень у масовій педагогічній практиці. У 
результаті дослідження здійснено на міждисциплінарному рівні теоретико-
методологічне обґрунтування процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх 
навчальних закладах; систематизовано терміносистему понять педагогічної 
інноватики; окреслено сутнісні характеристики готовності загальноосвітнього 
навчального закладу як соціально-педагогічної системи до сприйняття та 
реалізації інновацій; обґрунтовано теоретичні й процесуально-змістові аспекти 
технологізації процесу нововведень; розроблено концептуально-змістову 
модель реалізації інновацій, яка відображає послідовність етапів 
концептуалізації, адаптації, безпосередньої реалізації, активного продуктивного 
використання й розвитку нововведення та конкретизує зміст інноваційних змін 
у педагогічній системі; визначено критерії, показники та способи моніторингу 
процесу й результатів реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних 
закладах; обґрунтовано систему розвитку інноваційної компетентності 
педагогів [1, С. 46]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За результатами досліджень 
доведено, що вчитель як суб'єкт педагогічної діяльності найбільш продуктивно 
виконує свої професійні завдання у контексті сучасної йому культури. Загальна 
феноменологія культури вчителя знайшла своє відображення у працях                     
О. Барабанщикова, В. Беспалько, Є. Бондаревської, М. Віленського,                            
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В. Гриньової, М. Кларіна, М. Крилова, О. Мудрика, Л. Нечипоренко,                         
А. Овчиннікової, В. Радула, О. Рудницької, В. Серікова, В. Сластьоніна,                    
Л. Хомич, Л. Хоружої, Є. Шиянова, Н. Щуркової та ін [4, С. 84] . 

Мета статті – проаналізувати компетентнісні характеристики вчителів як 
суб’єктів інноваційної діяльності, визначити сутність і структуру інноваційної 
компетентності педагогів та розробити систему її розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Системний підхід дозволив встановити 
цілісний, взаємозалежний характер нововведень та структурних і 
функціональних змін у педагогічній системі, в якій вони реалізуються, й 
характер взаємовідносин між ними в процесі спільного розвитку. Цей підхід 
об’єднує різні фактори, які формують інновації та впливають на них, 
включаючи зовнішні та внутрішні чинники, а також розкриває їх 
взаємозалежність і діалектичну взаємодію. Принципи системного підходу на 
проблеми інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів 
забезпечує розгляд нововведення як цілісного, закономірного за свою 
природою процесу змін у цілях, структурі та функціях педагогічної системи 
школи. Категорії "інновація", "інноваційний процес", "реалізація інновацій" 
есплікуються зі змінами в тій педагогічній системі, в якій нововведення 
реалізуються [1, с. 46]. 

Суб’єктом, носієм інноваційного освітнього процесу визначено педагога-
новатора. Тому на мікрорівні аналізу інноваційного процесу продуктивним 
визнано застосування суб’єктного підходу, який зміщує ракурс аналізу 
інноваційної діяльності з рівня колективного суб’єкта на рівень 
індивідуального, що дозволило виділити її механізм – саморозвиток, зміна 
особистісних і виконавчих, технологічних структур діяльності педагога, що 
забезпечує не тільки адаптацію до швидкозмінної соціальної і професійної 
реальності, але й можливість впливу на неї [1, С. 48]. Тоді готовність до 
інноваційної діяльності можна розглядати як певну сформованість особистісного 
ресурсу педагога, що забезпечує свободу його професійної самореалізації в 
умовах соціальних змін. Доведено, що проблема ефективності й результативності 
реалізації освітніх інновацій знаходиться в площині розвитку інноваційної 
компетентності педагога – інтегративної властивості особистості, яка є 
результатом синтезу базової професійної підготовки та практичного професійного 
й соціально-психологічного досвіду інноваційної діяльності.  

Виділено ознаки інноваційної компетентності педагога:  
 особистісна спрямованість на освоєння нового, готовність до 

змін у способах діяльності, стилях мислення;  
 суб’єктність цілепокладання, цілездійснення й самореалізації;  
 чіткість професійної позиції, усвідомлення соціальної 

значущості інновацій, включення в соціальну творчість;  
 відповідність складу компетентності структурі інноваційної 

діяльності; ефективність дій на всіх етапах інноваційного процесу, 
здатність до творчого підходу у вирішенні професійних задач;  
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 цілісність складових інноваційної компетентності як 
системного утворення; високий рівень професіоналізму, який базується 
на осмисленні й вдосконаленні власного професійного досвіду [1, С. 47].  
У цілому інноваційна компетентність педагога відображається в його 

авторській педагогічній системі. Специфіка інноваційної компетентності 
визначається змістом тих теоретичних і практичних задач, які педагог вирішує 
в процесі реалізації інновацій, та особливими системо утворювальними, 
інтегративними зв’язками між компонентами її структури, до складу якої 
входять:  

• соціальна,  
• мотиваційно-ціннісна,  
• теоретико-методологічна,  
• технологічна,  
• інформаційно-комунікативна,  
• рефлексивно-регулятивна компетентності [2, С. 116].  

Обґрунтовано систему розвитку інноваційної компетентності педагогів, в 
основі якої – інтеграція об’єктів і суб’єктів інноваційного процесу й цілісність 
організаційно-педагогічних моделей, умов, форм, методів, способів, що 
забезпечують включення вчителя як суб’єкта інноваційної діяльності в творче 
розвивальне середовище, в якому актуалізується, зростає й реалізується його 
інноваційний потенціал завдяки взаємодії з іншими педагогами-новаторами, 
швидкому навчанні, обміну знаннями, набутті й рефлексії досвіду реалізації 
інновацій.  

При моделюванні системи розвитку інноваційної компетентності 
педагогів виділено чотири рівні: структурний, функціональний, технологічний, 
результативний [3, С. 30].  

Перший рівень системи розвитку інноваційної компетентності педагогів 
передбачає наявність інноваційно-педагогічного середовища, структуру якого 
створюють загальноосвітні навчальні заклади, що взаємодіють з методичними 
кабінетами (центрами) міських (районних) відділів освіти, обласними ІППО, 
співпрацюють чи є членами навчально-наукових комплексів "Школа-ВНЗ", 
різних асоціацій та об’єднань інноваційних навчально-виховних установ, шкіл 
новаторства та інших соціальних інститутів.  

На другому рівні для організації процесів взаємодії і співробітництва 
суб’єктів інновацій, поширення інноваційного досвіду запроваджуються 
нелінійні моделі інноваційного процесу: інтеграції, інноваційних мереж, обміну 
знаннями, досвідом і швидкого навчання.  

Третій рівень конкретизується в таксономії цілей, змісті, формах і 
методах підготовки вчителів до реалізації інновацій.  

Четвертий рівень орієнтований на відстеження, аналіз змін в 
особистісних (потреби, цінності, цілі, мотиви, установки, рівень домагань) і 
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технологічних складових (зміст, форми, методи, способи) інноваційної 
діяльності [1, С. 49].  

Для цього застосовується комплексний моніторинг, який включає 
критерії та показники діагностики рівня інноваційної компетентності педагогів, 
способи її контролю, самооцінки й експертної оцінки. Результатом розвитку 
інноваційної компетентності педагогів є зростання інноваційного потенціалу 
загальноосвітнього навчального закладу[1, С. 46]. 

Більш активне використання сучасних моделей інноваційних освітніх 
процесів – інтеграції, інноваційних мереж, швидкого навчання, обміну досвідом 
і знаннями; формування інноваційних стратегій саморозвитку різних типів 
освітніх закладів як унікальних інноваційних соціально-педагогічних систем; 
розробка науково-методичного супроводу інноваційної діяльності педагогів; 
організація роботи шкіл новаторства, навчально-наукових виробничих 
комплексів; створення цілісної системи формування інноваційної 
компетентності педагогів під час навчання у вищих навчальних закладах, 
післядипломної освіти, в процесі професійної, методичної роботи й самоосвіти. 
Запропоновані теоретичні конструкти, моделі, системи й технології не є 
універсальним і завершеним продуктом[1, С. 48].  

Висновки. В умовах зростання складності й розширення функцій 
інноваційних освітніх процесів необхідні постійний пошук та апробація нових 
гнучких моделей і технологій реалізації нововведень, що дозволяло б 
адаптувати їх до конкретних стратегій, планів, задач, обставин, суб’єктів та 
об’єктів інноваційних освітніх процесів. Подальшої розробки потребують 
питання, що пов’язані з реалізацією масштабних інноваційних проектів на 
всеукраїнському та регіональному рівнях. Водночас існує потреба подальшого 
розвитку теоретичних і технологічних засад як самостійних галузей наукового 
знання, що досліджують процеси впровадження, реалізації та розповсюдження 
освітніх нововведень. Нагальним завданням сьогодення є також введення до 
навчальних планів педагогічних вищих навчальних закладів та інститутів 
післядипломної педагогічної освіти блоку навчальних курсів, спрямованих на 
підготовку студентів й учителів до інноваційної освітньої діяльності. 
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СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 
Анотація. Стрімкий розвиток цифрових технологій у світі та їх 

проникнення у всі сфери життєдіяльності людини зумовлює нові кваліфікаційні 
вимоги й до педагогів. Слід зазначити, що неперервна професійна підготовка 
вчителів здатна забезпечувати три основні напрями просування 
професіоналізму педагога: поступове зростання професійного рівня, 
удосконалення наявної кваліфікації та відповідність кваліфікаційного рівня до 
потреб освітнього процесу, що обумовлює необхідність набуття педагогом 
нових компетентностей, і цифрової зокрема. Значущість формування цифрової 
компетентності сучасного педагога на високому рівні підкреслюється й 
активним впровадженням в Україні протягом останніх років освітньої реформи, 
переходом від традиційної очної форми навчання до онлайн, дистанційного 
навчання, котрі спрямовані на активне впровадження новітніх цифрових 
педагогічних технологій в освітній процес.  

Але, варто зауважити, що у численних наукових розвідках дуже мало 
уваги приділено питанню формування та розвитку цифрової компетентності 
педагогів, її структурі, саме у середовищі неперервної освіти, що вимагає 
подальшої наукової роботи у цьому напрямку. 

В даному контексті, важливим завданням, що стоїть перед системою 
освіти, для забезпечення ефективного формування кожним педагогом власної 
цифрової компетентності, необхідно чітко визначити її структуру, 
систематизувати компонентний склад, для забезпечення належного рівня 
цифрових навичок, вмінь, знань, як важливої складової професійної 
педагогічної майстерності.  

Саме тому, метою статті є дослідження структури цифрової 
компетентності педагогів та виділення її компонентного складу в 
інформаційно-освітньому середовищі неперервної освіти з визначенням їх 
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функцій. Проведено аналіз теоретичних наукових напрацювань у даній 
площині, розглянуто різноманітні структури, описи, схеми цифрової 
компетентності, визначено її компоненти та запропоновано власну, 
узагальнюючу схему. Подана структурно-компонентна схема може 
використовуватися для забезпечення безперервного розвитку та професійного 
зростання вчителів, для побудови ефективної освітньої траєкторії кожного 
педагога.  

Відзначено, що сформована на гідному рівні цифрова компетентність 
педагога забезпечить йому у педагогічній роботі прийняття ефективних рішень 
стосовно використання цифрових технологій у певній педагогічній ситуації, 
ураховуючи при цьому потреби та можливості сучасних учнів, надасть йому 
нові можливості, дозволяючи організувати процес спілкування та зворотнього 
зв'язку, полегшить роботу з інформацією, допоможе автоматизувати свою 
роботу, підвищить якість управління освітнім процесом. 

Ключові слова: цифрова компетентність, неперервна освіта, 
інформаційно-освітнє середовище, післядипломна освіта, рамка цифрової 
компетентності. 

 
Rublova Nataliia Oleksandrivna Graduate student of the 2nd year of study at 

the Department of Theory and Methodology of Primary Education of the             
Lesya Ukrainka Volyn National University (academic supervisor - Prima Raisa, head 
of the Department of Theory and Methodology of Primary Education Lesya Ukrainka 
Volyn National University, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor), deputy 
director of the Volyn In-Service Teachers Training Institute for project activities and 
paid services, Vinnichenka St., 31, Lutsk, 43006, tel.: (050) 678-01-51, 
https://orcid.org/0000-0001-8341-7095 

 
STRUCTURAL AND COMPONENT CHARACTERISTICS OF THE 
DIGITAL COMPETENCE OF TEACHERS IN THE INFORMATION 

AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF CONTINUOUS 
EDUCATION 

 
Abstract. The rapid development of digital technologies in the world and their 

penetration into all spheres of human life causes new qualification requirements for 
teachers as well. It should be noted that the continuous professional training of 
teachers is able to provide three main areas of promotion of the teacher's 
professionalism: gradual growth of the professional level, improvement of the 
existing qualification and compliance of the qualification level with the needs of the 
educational process, which determines the need for the teacher to acquire new 
competencies, and digital in particular. 

The importance of forming the digital competence of a modern teacher at a 
high level is also emphasized by the active implementation of educational reform in 
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Ukraine in recent years, the transition from traditional face-to-face education to 
online, distance learning, which are aimed at the active introduction of the latest 
digital pedagogical technologies into the educational process. 

However, it is worth noting that in numerous scientific studies, very little 
attention has been paid to the issue of the formation and development of digital 
competence of teachers, its structure, specifically in the environment of continuous 
education, which requires further scientific work in this direction. 

In this context, an important task facing the education system, in order to 
ensure the effective formation of each teacher's own digital competence, it is 
necessary to clearly define its structure, systematize the component composition, to 
ensure the proper level of digital skills, abilities, and knowledge, as an important 
component of professional pedagogical skills. 

That is why the purpose of the article is to study the structure of the digital 
competence of teachers and highlight its component composition in the information 
and educational environment of continuous education with the definition of their 
functions. An analysis of theoretical scientific developments in this area was carried 
out, various structures, descriptions, schemes of digital competence were considered, 
its components were determined, and an own generalizing scheme was proposed. The 
presented structural-component scheme can be used to ensure the continuous 
development and professional growth of teachers, to build an effective educational 
trajectory of each teacher. 

It was noted that the digital competence of a teacher formed at a decent level 
will allow him to make effective decisions regarding the use of digital technologies in 
a certain pedagogical situation in his professional activities, taking into account the 
needs and capabilities of modern students, will provide him with new opportunities, 
allowing him to organize the process of communication and feedback , will make it 
easier to work with information, help automate your work, increase the efficiency of 
managing the educational process and education in general. 

Keywords: digital competence, continuous education, information and 
educational environment, postgraduate education, digital competence framework. 

 
 Постановка проблеми. Неперервність освіти педагогів прямо впливає 

на формування та розвиток їхньої педагогічної майстерності загалом, і 
професійної успішності зокрема, з урахуванням загального симетричного 
розвитку усіх компетентностей. А тотальна цифровізіція освіти, різноманітні 
виклики сьогодення, коли відбувається заміщення традиційної очної форми 
навчання онлайн, дистанційною формами, виводить чи не на перший план 
розвиток саме цифрової компетентності педагогів. 

 Значущість формування цифрових умінь та навичок, технологічних 
якостей, інформаційної грамотності сучасного педагога підкреслюється тим, що 
в Україні, в останні роки, впроваджується нова освітня реформа, відбувається 
стрімкий перехід до нових форм навчання, котрі спрямовані на активне та 
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неперервне впровадження новітніх цифрових педагогічних технологій. А 
оскільки цифрова компетентність (ЦК) не є базовою, окремо не вивчається, а 
скоріше інтегрується у різних дисциплінах, під час отримання фахових 
навичок, при здобутті вищої освіти, то і її формування та розвиток лягає 
повністю у площину самоосвіти, післядипломної освіти, освіти впродовж 
життя. Та й формування даної компетентності відбувається не по одному 
наперед визначеному вектору, а скоріше різнонаправлено, у міру виникнення 
навчальних потреб, педагогічних проблем, професійних ситуацій. Тому, для 
можливості побудови кожним педагогом ефективної траєкторії розвитку 
цифрової компетентності, необхідно визначити її структуру, систематизувати 
компонентний склад, для забезпечення належного рівня цифрових навичок, 
вмінь, знань, як важливої складової професійної педагогічної майстерності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідні ідеї дослідження 
проблеми формування цифрової компетентності педагогів ґрунтуються на 
фундаментальних працях вітчизняних і зарубіжних учених. Принципи розвитку 
сучасного інформаційного суспільства, що обґрунтовують саму сутність 
процесу діджиталізації та його дію на освітню систему, розглянуто в наукових 
працях В. Бикова, А. Гуржія, М. Кириченка, В. Кременя, В. Олійника та ін. 
Склад та структуру цифрової компетентності у своїх наукових розвідках 
розглядали Р. Александрова та В. Кірєєва, Л. Гаврілова та Я. Топольник,                    
О. Іваницький, О. Сисоєва, К. Гринчишина та ін. Найбільш повно викладена та 
систематизована вона у методичних рекомендаціях «Основи стандартизації 
інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України»               
(О. Овчарук, М. Спірін) та розвідці О. Овчарук, у цих матеріалах ЦК 
характеризується як інтегративне утворення різнобічних здатностей людини.  

 Опрацювання суті поняття «цифрова компетентність» та її складових 
компонентів науковцями та методистами суттєво пожвавилося у зв’язку з 
модернізацією освітньої галузі в рамках імплементації Закону України «Про 
вищу освіту» і, особливо, у процесі обговорення проєкту концепції «Нової 
української школи». 

Але, варто зауважити. що у наукових працях дуже мало уваги приділено 
питанню формування та розвитку цифрової компетентності педагогів саме у 
інформаційно-освітньому середовищі (ІОС) неперервної (післядипломної 
освіти), її структурі та механізмам формування, що вимагає подальшої наукової 
роботи у цьому напрямку. 

Мета статті – дослідити структуру цифрової компетентності педагогів 
та виділити її компонентний склад в інформаційно-освітньому середовищі 
неперервної освіти, систематизувати її складники визначивши їх функції. 

Виклад основного матеріалу. Автори нового освітнього стандарту [1] 
розглядають цифрову компетентність педагога як впевнене й водночас 
критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 
створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у публічному 
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просторі та приватному спілкуванні. Ця компетентність включає інформаційну 
й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, уміння 
працювати з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеки, а 
також розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна 
власність тощо). У Концепції «Нова українська школа» також виділено 
аналогічні складові цифрової компетентності педагогів [2]. 

Виходячи з даного трактування цифрової компетентності як сукупності 
певних складників, котрі формують успішну професійну педагогічну діяльність 
вчителя, пов’язану з визначенням траєкторії власного професійного розвитку та 
формування ЦК, розглянемо різні наукові підходи до структурно-компонентної 
побудови цифрової компетентності педагогів в ІОС неперервної освіти та 
систематизуємо їх. 

Поняття «цифрова компетентність» сформувалося у результаті низки 
досліджень, присвячених застосуванню комп’ютера та інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі, що розглядаються у працях В. 
Бикова, В. Олійника, О. Буйницької, Р. Гуревича, Л. Жиліної, М. Кадемія, Н. 
Морзе, О. Овчарук, О. Співаковського, О. Спіріна та ін. У їхніх наукових 
розвідках найбільш повно обґрунтовано теоретичні і методичні основи 
застосування ІКТ в освітньому процесі та означено що «цифрова 
компетентність» це здатність особистості впевнено та ґрунтовно користуватися 
засобами цифрових технологій (ЦТ) у таких сферах, як професійна діяльність і 
працевлаштування, освіта, дозвілля, громадська діяльність, що є життєво 
необхідними для участі у щоденному соціально-економічному житті [3]. 

Визначенням цифрової компетентності, запропонованим М. Спіріним та 
О. Овчарук, оперує і багато інших дослідників, пропонуючи її компонентний склад. 
Зокрема, Н. Морзе пропонує таку структуру ЦК компетентності педагога:  

- технологічна компонента (усвідомлення комп’ютера як універсального 
автоматизованого робочого місця); 

- алгоритмічна компонента (усвідомлення комп’ютера як 
універсального виконавця алгоритмів і універсального засобу конструювання 
алгоритмів); 

- модельна компонента (усвідомлення комп’ютера як універсального 
засобу інформаційного моделювання, зокрема природничих процесів); 

- дослідницька компонента (усвідомлення комп’ютера як універсального 
технічного засобу автоматизації навчальних досліджень); 

- методологічна компонента (усвідомлення комп’ютера як основи 
інтелектуального технологічного середовища); 

- аксіологічна компонента (усвідомлення комп’ютера як цінності) [4]. 
Отже, виходячи з даної структури та визначення складників цифрової 

компетентності, що означені у Концепції «Нової української школи», складові 
ЦК педагога можна об’єднати у три змістовні блоки, які відображають 
компетентнісні засади педагогічної діяльності:  
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- комп’ютерно-технологічний (охоплює впевнене та критичне 
застосування ІКТ на роботі, в публічному просторі й приватному спілкуванні та 
навички роботи та безпеки в Інтернеті та кібербезпеки); 

- алгоритмічний (включає володіння основами програмування, 
роботи з базами даних та алгоритмічне мислення); 

- інфомедійний (містить інформаційну й медіа-грамотність і 
культуру, розуміння етики роботи з інформацією, авторське право, 
інтелектуальну власність тощо).  

Цей поділ досить умовний, але всебічно акумулює усі складові цифрової 
компетентності педагога. 

Нині у сфері освітніх стандартів у площині формування цифрової 
компетентності педагогів найсучаснішим стратегічним документом є Рамка 
цифрової компетентності для громадян DigComp 2.0: Digital Competence 
Framework for Citizens, розроблена європейською спільнотою, яка визначає 
основні складові цифрової компетентності у п’яти сферах: 

- інформація та цифрова грамотність; 
- комунікація та співробітництво; 
-  створення цифрового контенту; 
-  безпечність; 
-  вирішення проблем [5]. 
 Концептуальна еталонна модель цифрової компетентності педагога 

DigCompEdu, розроблена дослідницьким центром Європейської Комісії у 2017 
році, орієнтована на фахівців усіх рівнів освіти, починаючи з раннього 
дитинства до вищої освіти та освіти дорослих, включаючи загальноосвітню та 
професійну підготовку, навчання осіб з особливими потребами та формальне, 
неформальне, інформальне навчання.  

В даному документі уміщено дескриптори, які описують шість рівнів 
майстерності, визначених у формі конкретних результатів навчання, та подано 
таку структуру цифрової компетентності педагога: 

· сфери (шість компонентів цифрової компетентності); 
· дескриптори та назви компетентностей (відповідно до кожної сфери); 
· рівні грамотності (за кожним компонентом компетентності); 
· приклади знань, навичок та ставлення (застосовані до кожного 

компонента компетентності). 
У даній моделі чітко визначено 22 складові у шести сферах ЦК педагога: 
· професійне залучення (використання засобів цифрових технологій для 

спілкування, співпраці та професійного розвитку); 
· цифрові ресурси (пошук, створення та поширення цифрових ресурсів); 
· навчання та викладання (управління та організація використання 

засобів цифрових технологій у навчанні); 
· оцінювання (використання засобів цифрових технологій і стратегій для 

вдосконалення цифрового оцінювання); 
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· розширення можливостей тих, хто навчається (упровадження 
цифрових технологій для вдосконалення інклюзивної, індивідуальної освіти та 
активного залучення учнів та студентів); 

· сприяння цифровій компетентності учнів (забезпечення можливостей 
креативного та відповідального використання цифрових технологій для роботи 
з інформацією, комунікації, створення контенту та розв'язування проблем) [5].  

Слід зазначити, що розглянуті вище рамка ЦК та модель DigCompEdu 
активно вивчаються українськими педагогами та науковцями, зокрема деякі 
рекомендації подані в них, взято до уваги розробниками сучасних освітніх та 
кваліфікаційних стандартів і навчальних програм.  

А саме, А. Мірошниченко, яка, ґрунтуючись на дослідженнях О. 
Іваницького, О. Трифонової та моделі DigCompEdu запропонувла наступну 
структуру цифрової компетентності вчителя: 

• Інформаційно-пошукова компонента: комплекс знань, умінь, навичок 
вчителя, що забезпечує йому у професійній діяльності здатність до пошуку, 
розуміння, обробки, організації та архівування цифрової інформації, її 
критичного осмислення та створення навчальних матеріалів з використанням 
цифрового ресурсу. 

• Онлайн-комунікативна компонента: комплекс знань, умінь, навичок 
педагога, що забезпечує йому у професійній діяльності здатність до онлайн-
комунікації з колегами та учнями в різних формах, розширюючи можливості 
учнів та сприяючи формуванню їхньої цифрової компетентності. 

• Безпеково-технічна компонента: комплекс знань, умінь, навичок 
учителя, що забезпечує йому здатність до безпечного використання 
комп’ютера, програмного забезпечення, навчальних комп’ютерних програм у 
професійній діяльності [6]. 

У свою чергу, В. Ребрина в своїх дослідженнях, спираючись на означену 
рамку цифрової компетентності, виділяє чотири структурних компоненти ЦК 
педагога: мотиваційну (особистісна потреба у використанні ІКТ у професійній 
діяльності), інформаційну (навички опрацювання інформації), дидактичну 
(розуміння ролі ІКТ в освіті та їх дидактичних можливостей) та технологічну 
(навички роботи з технічними пристроями та програмним забезпеченням) [7]. 

Підсумовуючи різноманітні наукові описи структури цифрової 
компетентності педагогів та аналіз світових і вітчизняних нормативних 
документів з даного питання, можемо стверджувати, що ця компетентність є 
інтегративним утворенням, що має складну структуру і міждисциплінарний 
характер формування та розвитку. Однак, у різних дослідженнях виділяють 
структурні компоненти цифрової компетентності що мають певні відмінності у 
напрямах застосування. 

Найбільш повно структура ЦК педагога описана в рекомендаціях 
ЮНЕСКО і включає 6 модулів: 
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• розуміння ролі ІКТ в освіті, 
• навчальна програма й оцінювання, 
• педагогічні практики, 
• технічні і програмні засоби ІКТ, 
• організація й управління навчальним процесом, 
• професійний розвиток. 
У своєму науковому дослідженні Л. Петрова та О. Подліняєва створили 

модель розвитку цифрової компетентності педагогів на основі мережевої 
взаємодії в системі післядипломної освіти, яка містить взаємопов’язані етапи, 
які в сукупності створюють можливість реалізації змісту освітньої діяльності, 
спрямованої на розвиток ЦК педагогів. Кожен етап має власні мету, результат, 
форми й методи реалізації. Модель складається з двох модулів: «навчальна 
діяльність» і «розуміння ролі ЦТ в освіті та їх використання». Окрім цього, для 
оцінки розвитку ЦК педагога виділено рівні її сформованості: низький 
(базовий), середній (предметно-орієнтований) і високий (професійний та 
вузькопрофесійний) [8]. 

 Отже, в якості показників досягнення певного рівня готовності педагогів 
до застосування цифрових технологій (рівня розвитку їхньої цифрової 
компетентності) можемо виділити відповідні компоненти цифрової 
компетентності: мотиваційно-ціннісна, когнітивно-навчальна та операційно-
діяльнісна. 

Мотиваційно-ціннісна компонента - динамічна комбінація знань, умінь, 
мотивації і відповідальності педагога, що забезпечує йому у професійній 
діяльності здатність до пошуку, критичного аналізу, модифікації, 
використання, організації та архівування цифрової інформації, її аналітичного 
осмислення. Складник мотивації передбачає формування осмисленої потреби в 
цифровій компетентності як основи адекватної цифрової активності, що 
доповнює життєдіяльність та професіоналізм людини в сучасну епоху. 
Складник цінності пов'язаний як з онлайн-безпекою (вміння забезпечення 
безпеки при роботі в інтернеті з інформацією, в процесі онлайн-комунікацій, у 
навчальному процесі, при роботі з комп’ютером та засобами мультимедіа, а 
також вміння забезпечувати технічну безпеку при здійсненні всіх цих дій), так 
із здатністю забезпечувати всі аспекти академічної доброчесності. 

Когнітивно-навчальна компонента - динамічна комбінація знань, умінь, 
навичок педагога, що надає змогу йому у професійній діяльності забезпечувати 
онлайн-комунікацію з усіма часниками освітнього процесу в різних формах, 
розширюючи можливості школярів та сприяючи формуванню їхньої цифрової 
компетентності. Також надає можливості до створення, розвитку і застосування 
у процесі педагогічної діяльності навчального та наукового контенту з 
використанням цифрового ресурсу для організації освітнього процесу та 
забезпечує здатність до визначення власного рівня цифрових знань, їх 
поповнення та перенесення у професійно-практичну діяльність.  
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Операційно-діяльнісна компонента - динамічна комбінація знань, умінь, 
навичок педагога, що забезпечує йому здатність до пошуку, обробки, 
зберігання цифрових даних, їх критичного осмислення, інтеграції інформації в 
наявний набір знань, вміння організовувати інформаційну взаємодію між усіма 
учасниками освітнього процесу засобами ЦТ, використовувати педагогічні 
методики контролю та оцінювання рівня знань учнів, самооцінки власної 
професійної підготовки.  

 Проаналізувавши вище розглянуті структурні моделі ЦК можемо 
визначити такі функції цифрової компетентності педагогів: 

- пізнавально-адптивна (поглиблення знань, умінь, навичок, способів 
і досвіду професійної діяльності за допомогою ЦТ та пристосування до умов і 
праці в нинішньому світі, здатність задовольняти соціальне замовлення, 
відповідати професійному стандарту); 

- розвиваюче-спонукальна (розвиток професійної компетентності, 
інтелекту, самостійності, ініціативи, професіоналізму); 

- оціночно-рефлексивна (самооцінювання, розвиток професійних 
здібностей, освітня та професійна індивідуальна траєкторія, безперервний 
саморозвиток, реалізація концепції життєвого успіху). 

Тому, ґрунтуючись на попередніх дослідженнях науковців стосовно 
структури ЦК педагогів, її складових компонентів, шляхів її формування 
визначених в Концепції розвитку цифрових компетентностей педагогів 
відобразимо структурно-компонентну схему цифрової компетентності 
педагогів (включаючи функції, що виконує кожна запропонована компонента) в 
інформаційно-освітньому середовищі неперервної освіти, що відображена в 
Таблиці 1.  

 
Таблиця 1.  

Структурно-компонентний склад цифрової компетентності педагогів 
в середовищі неперервної освіти 

 
Підкомпетентості Комоненти Функції 
мотиваційна 
(потреби у використанні 
цифрових технологій у 
професійно-педагогічній 
діяльності) 

 
 
 
 
Мотиваційно-
ціннисний  

Розвиваюче-спонукальна 
(розвиток професійної 
компетентності, інтелекту, 
самостійності, ініціативи, 
професіоналізму) 

дидактико-методична 
(розуміння ролі цифрових 
технологій в освіті та їхніх 
дидактичних можливостей) 
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комунікативна (здатність до 
онлайн-комунікації з 
учасниками освітнього 
процесу у різних формах) 

 
 
 
Когнітивно-
навчальний  

Пізнавально-адаптивна 
(поглиблення знань, умінь, 
навичок, способів і досвіду 
професійної діяльності за 
допомогою ЦТ, здатність 
задовольняти соціальне 
замовлення, відповідати 
професійному стандарту) 

безпекова (безпека суб’єктів 
освітнього процесу в 
цифровому просторі) 

інформаційна (навички 
опрацювання інформації) 

 
Операційно-
діяльнісний  

Оціночно-рефлексивна 
(самооцінювання, розвиток 
професійних здібностей, 
освітня та професійна 
індивідуальна траєкторія, 
безперервний саморозвиток) 

технологічна (навички роботи 
з технічними пристроями та 
програмним забезпеченням) 

 
Дана схема може використовуватися для забезпечення безперервного 

розвитку та професійного зростання педагогів, для побудови ефективної моделі 
власної освітньої траєкторії у ІОС неперервної освіти, формування високого 
рівня цифрових умінь, знань та навичок. 

Висновки. Відповідно до представленої схеми ефективно сформована ЦК 
дозволить педагогу не лише використовувати цифрові засоби та цифрові 
технології для ефективної взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, 
власного професійного розвитку, забезпечення відповідних якісних стратегій 
навчання, орієнтованих на учнів, їх оцінювання, покращить ефективність 
зворотного зв'язку, але й забезпечить набуття ним умінь та навичок формування 
цифрової компетентності учнів. Варто наголосити, що формування ЦК педагога 
можливе за умови організації активної навчально-пізнавальної діяльності 
вчителів. Саме тому перед сучасною системою освіти постає завдання 
забезпечити особистісне та професійне зростання педагогів в середовищі 
неперервної освіти так, щоб рівень компетентності вчителя відповідав потребам 
та викликам сьогодення та дозволив забезпечити якісну освіту школярів. 
Виконання даного завдання забезпечується врахуванням усіх структурних 
складових ЦК педагогів при формуванні ними вектора свого професійного 
розвитку у середовищі неперервної освіти та формуванні високого рівня 
власної цифрової компетентності. 
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УЧАСТЬ О. ПАЩЕНКО У РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ 
НА ПОДІЛЛІ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. 

 
Анотація. У статті розглядається участь відомої громадської діячки 

О. Пащенко у розбудові початкової та середньої ланок освіти у Кам’янецькому 
повіті Подільської губернії в період Української революції 1917–1921 рр. Праця 
виконана на основі базових для історико-педагогічних студій принципах 
історизму, системності та об’єктивності, що дало змогу розглянути предмет 
дослідження у просторі та часі. Також авторкою були використанні історико-
педагогічні методи: проблемно-хронологічний, історико-ретроспективний, 
аналітико-синтетичний та мікроісторичного аналізу. З’ясовано, що з падінням 
інституту самодержавства в росії у лютому 1917 р. перед народами імперії 
відкрилися нові можливості для реалізації проєктів національного відродження. 
Якісно новою суспільною ситуацією скористалися, зокрема, громадські діячі 
Поділля, які гуртувалися навколо просвітницьких товариств. Завдяки їхній 
ініціативі, вдалося досягти якісних зрушень в організації освітньої справи. 
Принципові рішення у цьому напрямі були реалізовані уже в середині березня 
1917 р., коли Подільське губернське земське зібрання ухвалило постанову про 
переведення навчання у початкових школах з наступного навчального року на 
українську мову. Цей процес набув подальшого розвитку в період Директорії 
Української Народної Республіки, коли рідна мова масово упроваджувалася в 
навчальний процес на рівні закладів, що надавали середню освіту. 
Проаналізовано гуманітарні ініціативи О. Пащенко в царині розвитку мережі 
закладів освіти на Кам’янеччині, зокрема відриття нових початкових та вищих 
початкових шкіл у повіті, а також гімназії в с. Кутківцях. Показано процес 
ухвалення відповідними державними та самоврядними органами знакових 
рішень, зосереджено увагу на публічних дискусіях, які при цьому проявлялися. 
Констатовано, що завдяки організаційним та інтелектуальним зусиллям 
О. Пащенко та кам’янецьких просвітян, прихильників національного 
відродження, які працювали в органах місцевого самоврядування, за роки 
Української революції 1917–1921 рр. вдалося повністю перевести навчання в 
краї на українську мову, вирішити питання щодо забезпеченості навчальних 
закладів українськими підручниками, підготувати шляхом організації різних 
підготовчих курсів відповідний учительський персонал та вирішити при цьому 
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багато матеріально-фінансових проблем, від яких у значній мірі залежало 
становище учителя.  

Ключові слова: громадська діячка, Олімпіада Пащенко, націоналізація 
школи, революція, початкова школа, середня школа, Подільська губернія, 
Кам’янеччина.  
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PARTICIPATION OF O. PASHCHENKO IN THE DEVELOPMENT OF 

THE NATIONAL SCHOOL IN POIDILLIA REGION DURING THE 
UKRAINIAN REVOLUTION OF 1917–1921 

 
Abstract. The article examines the participation of the well-known public 

figure O. Pashchenko in the development of primary and secondary education in the 
Kamianets district of the Podillia province during the Ukrainian Revolution of 1917–
1921. The research is written on the basic for historic-pedagogical studies principles 
of historical method, systematicity and objectivity, which made it possible to consider 
the subject of research in space and time. The author also used historical-pedagogical 
methods: problem-chronological, historical-retrospective, analytical-synthetic and 
micro-historical analysis. It is found out that with the fall of the institution of 
autocracy in Russia in February 1917, new opportunities for the implementation of 
national revival projects opened up for the peoples of the empire. The qualitatively 
new social situation was taken advantage of, in particular, by public figures of 
Podillia region, who rallied around educational societies. Thanks to their initiative, it 
was possible to achieve qualitative changes in the organization of educational affairs. 
Principal decisions in this direction were implemented already in the middle of 
March 1917, when the Podillia provincial Zemstvo Assembly adopted the resolution 
on the transfer of education in primary schools to the Ukrainian language since the 
next academic year. This process gained further development during the period of the 
Directory of the Ukrainian People’s Republic, when the native language was 
massively introduced into the educational process at the level of institutions 
providing secondary education. The humanitarian initiatives of O. Pashchenko in the 
sphere of development of the network of educational institutions in Kamianets-
Podilskyi region have been analyzed, in particular, the opening of new primary and 
higher primary schools in the district, as well as a gymnasium in the village of 
Kutkivtsi. The process of adoption of landmark decisions by relevant state and self-
governing bodies has been shown, attention is focused on public discussions that took 
place at the same time. It has been stated that thanks to the organizational and 
intellectual efforts of O. Pashchenko and the Kamianets-Podilskyi region “Prosvita” 
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members, the supporters of national revival who worked in local self-government 
bodies, during the years of the Ukrainian Revolution of 1917–1921, it was possible to 
completely transfer education in the region into the Ukrainian language, to resolve 
the issue of provision of educational institutions with Ukrainian textbooks, to prepare 
appropriate teaching staff through the organization of various preparatory courses and 
at the same time to solve many material and financial problems on which the position 
of the teacher depended to a large extent. 

Keywords: social activist, Olimpiada Pashchenko, school nationalization, 
revolution, primary school, secondary school, Podillia province, Kamianets-Podilskyi 
region. 

 
Постановка проблеми. Падіння самодержавства у росії в лютому 1917 р. 

детермінувало процеси національного відродження народів, що входили до 
складу імперії. Українці не становили винятку у цьому. Ба більше, в питанні 
здобуття автономії та перетворення імперського державного комплексу на 
федерацію вони вагомо впливали на розвиток революційного руху, призводячи 
навіть до системних владних криз у Петрограді. Крім іншого, революція 
відкрила нові можливості для здійснення якісних перетворень у галузі освіти, 
де накопичилося чимало проблем. Однією із них і, мабуть, найвагомішою 
виступала неможливість проводити навчання у школах рідною мовою. Тому 
громадські активісти відразу розпочали боротьбу за націоналізацію школи. До 
когорти останніх беззастережно належить непересічна особистість 
Подільського краю, якою була Олімпіада Пащенко.          

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку освіти на 
Поділлі у добу Української революції 1917–1921 рр. неодноразово потрапляла у 
поле зору дослідницької уваги. Різні її аспекти в новітній історіографічний 
період розглядали відомі вітчизняні науковці. Зокрема, О. Завальнюк дослідив 
діяльність української інтелігенції, спрямовану на оперативне реформування 
успадкованої від російської держави загальноосвітні школи, через перебудову її 
навчального процесу на засадах українізації, відкриття нових українських шкіл, 
що стало одним із важливих реальних результатів національного відродження у 
революційну добу [1]. 

У спільній монографії О. Завальнюка та Ю. Телячого предметом аналізу 
виступає управлінська складова становлення національної системи освіти у 
знаковий період вітчизняної історії. Автори виокремили її специфіку за різних 
політичних режимів, що почергово змінювалися у ході визвольних змагань [2]. 
Наразі Л. Березівська зосередила свою увагу на загальних процесах 
реформування шкільної освіти в Україні впродовж усього ХХ ст., зокрема 
виділяючи специфічні риси, що були притаманними добі Української революції 
1917–1921 рр. [3].  

Проблема українізації загальноосвітніх шкіл за часів виборювання 
державності на початку ХХ ст. проаналізована А. Боровиком. Особливу увагу 
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автор звернув на підготовчі заходи з вироблення планів українізації та їх 
безпосередньої реалізації урядами Центральної Ради, Гетьманату 
П. Скоропадського та Директорії УНР, реформування підготовки педагогічних 
кадрів, забезпечення шкіл підручниками та іншими засобами навчання [4]. 
Аналогічні питання стали предметом дослідницької студії за авторством 
Д. Розовика [5]. Розбудова національної системи освіти винятково за доби 
Української Центральної Ради перебуває у полі зору І. Передерій [6]. У 
контексті історії освіти України В. Прокопчук досліджує процес зародження, 
становлення і розвитку освіти на Дунаєвеччині, де певний час працювала у 
початковій школі О. Пащенко [7]. 

Попри значний інтелектуальний доробок з історії освітніх процесів 
періоду Української революції 1917–1921 рр., який слугує основою для 
осмислення засад, на яких вибудовувалася національна школа, на сьогодні 
існує чимало питань, що потребують свого подальшого дослідження. До таких, 
зокрема, відноситься регіональна специфіка становлення української школи та 
учать у цьому процесі представників національної еліти.           

Метою статті є висвітлення діяльності громадської діячки Поділля 
О. Пащенко у царині розбудови початкової та середньої ланок освіти на 
Кам’янеччині в період Української революції 1917–1921 рр.    

Виклад основного матеріалу. Успадкована від імперського режиму шкільна 
система не відповідала запитам українства. Необхідно було, по-перше, значно 
розширити її мережу, аби максимально охопити дитячий контингент, а, по-друге, 
перевести навчання на зрозумілу для більшості учнів українську мову.  

Система загальноосвітньої школи складалася із трьох ступенів. На 
першому із них базувалася нижча початкова школа, за нею йшла вища 
початкова школа і на третьому ступені, який завершувався отриманням 
середньої освіти, була середня школа, репрезентована гімназіями, реальними 
школи, семінаріями та іншими закладами.             

На сьогодні уже достеменно доведено, що міністерські та земські 
однокласні школи у плані предметного забезпечення навчального процесу 
практично не відрізнялися одні від одних. Базовими предметами викладання 
виступали Закон Божий, арифметика та російська мова. Натомість у двокласних 
школах учні додатково студіювали природознавство, географію, історію, 
основи планіметрії, креслення та церковний спів. Крім того, у деяких 
навчальних закладах цього типу дітей навчали певним ремеслам [8, с. 413]. 

Станом на 1917 р. у Кам’янецькому повіті рахувалося біля 200 нижчих 
початкових шкіл. Відкриття нових шкіл відбувалося доволі непросто, оскільки 
при цьому необхідно було вирішити низку організаційних, матеріальних, 
фінансових та інших питань. За констатацією О. Пащенко, у червні 1918 р. в 
Кам’янецькому повіті було зареєстровано 205 початкових шкіл, але 50 із них не 
функціонувало [9, ф. 2201, оп. 1, спр. 976, арк. 8]. На початку 1919/20 
навчального року їхня кількість зросла до 230 [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 119].     



               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            202 

Українізаційні процеси на рівні початкової школи розпочалися на Поділлі 
відразу після перемоги революції. Уже 16 березня 1917 р. Подільське 
губернське земське зібрання за ініціативи О. Пащенко та інших кам’янецьких 
просвітян ухвалило з цього питання принципове рішення, яке містило десять 
пунктів. У них достатньо всеохопно розписувався процес переведення навчання 
на українську мову уже із 1917/18 навчального року [10, с. 68–70]. Як згодом 
писала О. Пащенко, «запам’ятайте дату цю, діти Поділля, України! Не знати, чи 
тоді у березні 17 року, це була перша і єдина така постанова на Україні? Певне і 
по інших місцевостях чи явочним, чи офіційним порядком народ України теж 
розпочав відроджувати українську школу» [11, с. 264].    

Наступний крок був зроблений наприкінці травня 1917 р. під час роботи 
Подільського губернського вчительського з’їзду. На форумі було ухвалено 
низку постанов, які спрямовувалися на вирішення різних освітніх проблем [10, 
с. 263–268].  

Щодо українізації почакових шкіл, то як стверджував Подільський 
губернський комісар освіти у листопаді 1917 р., попри незначний спротив 
русифікаторськи налаштованих учителів, «… з кожним днем проводиться все 
ширше і глибше» [1, с. 14].            

Другим ступенем єдиної школи в Україні була вища початкова школа. У 
ній навчалися діти 10-12 років. Навчання було платним і становило від 17 до 50 
карб. на рік. Однак діти з бідних родин могли звільнятися від внесення плати. 
Учні вивчали біля сімнадцяти предметів.   [7, с. 101]. 

На протязі 1918/19 навчального року Міністерство народної освіти 
відкрило на Поділлі 63 нових вищих початкових школи. Крім того, було взято 
29 вищих початкових шкіл на державне утримання, відкритих у 1917/18 
навчальному році [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 155, арк. 6]. На Кам’янеччині 
функціонувало 14 вищих початкових шкіл [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 119]. 
Відтак досить гостро постала проблема щодо підготовки вчительського 
персоналу, здатного проводити навчання у цих закладах. З цією метою 
кам’янецькі просвітяни вийшли з ініціативою відкрити у Кам’янці-
Подільському підготовчі курси для вчителів вищих початкових шкіл. За 
задумом ініціаторів, курси повинні мати подвійне значення: «1) дати 
педагогічну підготовку для осіб з середньою освітою і 2) дати середню  
загальну освіту для осіб, котрі не мають її, а також підготовити їх з боку 
педагогичного» [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 155, арк. 6 зв.]. З огляду на ці чинники 
встановлювався термін навчання на курсах: для тих, хто мав середню освіту – 
один рук, для інших – два роки.      

Особливе занепокоєння в громадських діячів викликав стан справ, що 
склався у закладах середньої освіти, зокрема на Кам’янеччині. До революції у 
повіті їх існувало 14: одна хлоп’яча гімназія, три дівочих гімназій, дві змішаних 
та одна доросла гімназії, одна реальна школа, одна – технічна, дві – 
комерційних, єпархіальна дівоча школа, духовна семінарія та вчительська 
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семінарія [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 118б]. Однак лише дві з них 
розташовувалися поза межами Кам’янця-Подільського. Це реальна школа та 
дівоча гімназія [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 118б]. За 1917 р. та 1918 р. нових 
закладів середньої освіти відкрито не було. Із функціонуючих, три школи 
проводили навчання на українській мові, дві – на польській, три – на російській. 
Інформація з решти була відсутньою. Також п’ять середніх шкіл фінансувалося 
з державного бюджету, ще п’ять – з приватних коштів. Про інші заклади знову 
ж таки інформації не було [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 118 зв.]. 

Готуючись до нового 1919/20 навчального року Подільська губернська 
народна управа поставила завдання перед повітовими народними управами, аби 
ті розробили план, згідно з яким усі терени Подільської губернії мали бути 
більш-менш рівномірно забезпечені закладами середньої освіти. Конкретно 
завдання формулювалося в такий спосіб: «1) Доручити Народній Управі до 
слідуючого Народнього Зібрання подати розроблений доклад про утворення на 
Поділлю сітки середніх шкіл. 2) Прохати Повітові Народні Управи, аби вони, 
якомога швидше, доставили Губерніяльній Народній Управі свої матеріяли по 
цьому питанню» [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 118в].   

Для Кам’янеччини це питання було вкрай актуальним. Ще наприкінці 
1918 р. із відповідним проєктом виступили селяни с. Кутківець, а на рівні 
повіту ідею гаряче підтримала О. Пащенко. У підготовленій нею доповіді 
зазаначалося, що північна частина Кам’янецького повіту, яка лежить в 
найбільшій віддалі від осередку культури Поділля м. Кам’янця, має значну 
кількість учнів середньої школи. Через дорожнечу життя вони були позбавлені 
можливості навчатися в губернському центрі.  

Водночас за останній період у цьому районі були відкриті вищі початкові 
школи в містечку Городку, самих Кутківцях та Гусятині, а невдовзі 
планувалося відкриття нових вищих початкових шкіл у містечку Смотричі та 
с. Купині. Усі вони могли забезпечити контингент вступників до середньої 
школи. Крім того, дана місцевість знаходилася поруч з Галиччиною, де пункт 
Гусятин-Галичський також мав велику кількість потейнційних учнів для 
гімназії. Щобільше, стверджувалося в доповіді, поруч знаходився і 
Проскурівський повіт з районом Сатанова. Ця місцевість перетиналася з 
районом розташування середньої школи залізницею Ярмолинці-Гусятин та 
низкою шосейних доріг [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 84].  

Виходячи з цього, констатувала О. Пащенко, виникла гостра потреба у 
заснуванні в цьому районі середньої школи. Такою, на її думку, могла бути 
«Українська Селянська 8-ми класова гімназія». Завершуючи доповідь, авторка з 
оптимізмом стверджувала, що «Управа рахує дуже бажаним мати в повіті хоть одну 
середню школу, чисто селянського типу, тим більше, що і Міністерство Освіти йде 
на зустріч цьому доброму почину» [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 84 зв.].  

Кам’янецька повітова народна управа не лише підготувала обгрунтоване 
клопотання, але й, з свого боку, також ухвалила окреме рішення, яке містило 
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три пункти: «а) доручити Управі підтримати прохання селян с. Кутківці (які 
дають під усадьбу гімназії 20 дес. землі, 20000 карб. і потрібний будівельний 
матеріал) та Кутківського споживчого товариства (яке дає допомоги на 
відкриття гімназії 8000 карб.); б) вибір місця між Кутківцями та Вишневчиком 
передати на розгляд Губерніяльної Управи і Ради; в) асигнування на гімназію в 
кошторис цього року не вносити» [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 84 зв.].   

17 березня 1919 р. ця ухвала була направлена на розгляд до Подільської 
губернської народної управи. Остання, розглянувши подання, підтримала його, 
ухваливши постанову з чотирьох пунктів: «1) Підтримати прохання про 
відкриття в північній частині Кам’янецького повіту Української Селянської 
Гімназії; 2) зазначити остаточно пункт для цієї гімназії; 3) що торкається до 
коштів, то Повітове Народне Зібрання повинно першим піти на зустріч 
потребам гімназії, позаяк відкриття в селах гімназії – справа Повітового 
Земства; Губерніяльне Народне Зібрання може дати тільки ту чи иншу 
матеріяльну допомогу; 4) коли гімназія утворюється в тім пункті, де є               
багато вищих початкових шкіл, то її слід відкрити в складі 4 старших                 
класів» [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 85].   

25 березня 1919 р. питання розглядала шкільно-освітня комісія 
Подільського губернського народнього зібрання. Вона ухвалила прийняти 
доповідь в редакції Управи, асигнувавши на цю справу 20000 карб. Таке ж 
рішення по даній доповіді підтримала й фінансова комісія [9, ф. 2582, оп. 1,  
спр. 129, арк. 85 зв.].  

Врешті, 3 квітня 1919 р. питання слухалося гласними Подільського 
губернського народного зібрання. У своєму виступі О. Пащенко наполягала, 
аби гімназія була відкрита саме в селі Кутківцях, позаяк місцеве селянство дуже 
активно підтримало цей проєкт. Вони були готові виділити під гімназію один 
двоповерховий будинок, який, щоправда, потребував великого ремонту, два 
одноповерхові будинки і декілька службових будівель. О. Пащенко запевнила 
також присутніх, що це були не лише гасла, а селяни с. Кутківець на своєму 
сході уже затвердили відповідне рішення [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 129, арк. 83]. 

У результаті обговорення губернські гласні ухвалили наступне рішення: 
«1) Клопотатись перед Міністерством Народньої Освіти про відкриття в 
північній частині Кам’янецького повіту Української селянської гімназії; 
2) Пунктом для цієї гімназії згідно постанови Повітової Народньої Ради і 
пропозиції гласного Губерніяльної Народньої Ради О. М. Пащенко зазначити 
село Кутківці; 3) Асигнувати в допомогу гарному почину громадян села 
Кутківців на потреби гімназії 20 (двадцять) тисяч карбованців [9, ф. 2582, оп. 1, 
спр. 129, арк. 83–84].  

Реалізація проєкту була завершена 1 жовтня 1919 р., коли відбулася здача 
іспитів та прийом до гімназії. Набір здійснювався в 1-й, 2-й – 5-й і 6-й класи 
гімназії. Відповідні прохання з документами в 1-й та 2-й класи подавалися на 
ім’я інспектора, а в 5-й та 6-й класи – на ім’я директора [9, ф. 2582, оп. 1,              
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спр. 129, арк. 88]. Директором гімназії призначили А. Залевського [9, ф. 2582, 
оп. 1, спр. 129, арк. 86].  

Згадуючи про цей освітній проєкт в роботі «Народне земство 
Кам’янеччини на Поділлі за 1917–1920 рр.», завершену в 1938 р., О. Пащенко 
писала: «„Українська гімназія на селі!!” – посміхались міські українофоби, а їх 
тоді було чимало… Ох, як багато! Аж шипіли на саме слово „Україна”. Навіть 
учителі російських шкіл перед дітьми українськими кепкували з їх природної 
мови. Так, конче треба було мати свою середню школу, мати освічених людей – 
працівників і власне із свого народу. Тому повітова Управа намітила поки що 
дві сільські гімназії: в південній частині повіту в с. Кутківцях…» [11, с. 312].            

Наразі кам’янецькими просвітянами та вчительською спілкою в середині 
серпня 1919 р. перед Міністерством народної освіти ініціювалося прохання 
улаштувати в Кам’янці-Подільському тритижневі курси українознавства для 
вчителів середніх шкіл. Програма курсів включала виклади з української мови в 
обсязі 6 год. на тиждень, українського письменства – 6 год., нарису історії 
української культури – 2 год., а також коротких курсів термінології: з мови та 
письменства, історії, фізики та математики, природознавства та геометрії по 2 
год. на тиждень для кожного курсу. Крім того, для практичних вправ з 
української мови вводився окремий семінар, на що передбачалося 6 год. на 
тиждень. Міністерство народної освіти УНР підтримало цю ініціативу, на що 
асигнувало 8400 гривень [9, ф. 2582, оп. 1, спр. 143, арк. 94].            

Висновки. Таким чином, відродження національного руху після падіння 
самодержавства в росії у лютому 1917 р. вагомо позначилося на розвитку 
культурно-освітніх сегментів державотворення. На рівні регіонів і, зокрема, на 
Поділлі провідну роль у цьому відіграли представники української інтелігенції, 
котрі за досить непростих умов зуміли реалізувати багато проєктів. Серед 
останніх своєю організаційною та інтелектуальною діяльністю вирізнялася 
О. Пащенко. Завдяки її старанням за роки Української революції 1917–1921 рр. 
у Кам’янецькому повіті вдалося розвинути мережу початкової ланки освіти, 
провести її українізацію, організувати різноманітні курси з підготовки 
вчительських кадрів. За досить короткий період був реалізований знаковий 
проєкт з відкриття гімназії в с. Кутківцях. За ініціативою О. Пащенко його 
підтримали Подільське губернське народне зібрання та Міністерство народної 
освіти. Усі освітні заходи у своїй сукупності створили умови, які дозволяли 
поетапно наповнювати навчальний процес українським змістом.               
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КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ – АГРАРНИКІВ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Анотація. У статті проаналізовано організаційно-педагогічні умови 
формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників-
аграрників в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

На основі проаналізованих наукових поглядів вчених, запропоновано 
розглядати організаційно-педагогічні умови як сукупність чинників підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників, спрямованих на формування 
у них професійної компетентності в інформаційно-освітньому середовищі 
аграрного закладу професійної освіти. Під час визначення організаційно-
педагогічних умов підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в аграрній 
сфері було враховано сучасні вимоги суспільства до кваліфікованого фахівця і 
визначено, що організація підготовки таких фахівців повинна здійснюватися в 
інформаційно-освітньому середовищі з використанням засобів інформаційно-
комунікативних технологій, що сприятиме удосконалення навчального 
процесу. 

Отже, з метою формування професійної компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників-аграрників в умовах інформаційно-освітнього 
середовища визначено такі  організаційно-педагогічні  умови:  

перша - формування позитивної мотивації майбутніх кваліфікованих 
робітників-аграрників на досягнення успіху в навчальній діяльності – закріплює 
позитивне ставлення тих: хто навчається, до обраного фаху; 

друга– професійна спрямованість змісту навчальних предметів 
професійної підготовки для організації підготовки майбутніх кваліфікованих-
робітників в умовах інформаційно-освітнього середовища, а саме 
вдосконаленні змісту підготовки майбутніх фахівців, що зумовило вибір; 

третя– оптимізація репродуктивної та творчої діяльності на основі 
застосування інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-
комунікативних технологій з метою формування професійної компетентності в 
умовах інформаційно-освітнього середовища. 

На основі проведеного дослідження зроблено висновки, що кожна з вище 
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зазначених організаційно -педагогічних умов спрямована на формування 
професійної компетентності майбутніх кватіфікованих робітників аграрного 
профілю в умовах інформаційно-освітнього середовища. Водночас, кожна взята 
окремо умова не може повною мірою забезпечити ефективність освітнього 
процесу, і лише їх системна єдність дає змогу успішно здійснювати професійну 
підготовку майбутніх фахівців- аграрників системно. 

Ключові слова: професійна компетентність, організаційно-педагогічні 
умови, інформаційно-освітнє середовище, професійна спрямованість, 
мотивація, інноваційні педагогічні технології. 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 
QUALIFIED WORKERS - FARMERS IN THE INFORMATION AND 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
Abstract. The article analyzes the organizational and pedagogical conditions 

for the formation of professional competence of future qualified agricultural workers 
in the conditions of an informational and educational environment. 

On the basis of the analyzed scientific views of scientists, it is proposed to 
consider the organizational and pedagogical conditions as a set of factors for the 
preparation of future qualified agricultural workers, aimed at forming their 
professional competence in the informational and educational environment of an 
agrarian institution of professional education. When determining the organizational 
and pedagogical conditions for the training of future qualified workers in the 
agricultural sector, the modern requirements of society for a qualified specialist were 
taken into account and it was determined that the organization of the training of such 
specialists should be carried out in an informational and educational environment 
using the means of informational and communication technologies, which will 
contribute to the improvement of the educational process . 

Therefore, with the aim of forming the professional competence of future 
qualified agricultural workers in the conditions of an informational and educational 
environment, the following organizational and pedagogical conditions have been 
defined: 

the first - the formation of positive motivation of future qualified agricultural 
workers to achieve success in educational activities - consolidates the positive 
attitude of those: who are studying, to the chosen profession; 

the second – the professional orientation of the content of educational subjects 
of vocational training for the organization of training of future qualified workers in 
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the conditions of an informational and educational environment, namely the 
improvement of the content of the training of future specialists, which determined the 
choice; 

the third – optimization of reproductive and creative activity based on the 
application of innovative pedagogical technologies, information and communication 
technologies with the aim of forming professional competence in the conditions of 
the information and educational environment. 

On the basis of the conducted research, it was concluded that each of the 
above-mentioned organizational and pedagogical conditions is aimed at forming the 
professional competence of future qualified agricultural workers in the conditions of 
an informational and educational environment. At the same time, each condition 
taken separately cannot fully ensure the effectiveness of the educational process, and 
only their systemic unity makes it possible to successfully carry out the professional 
training of future agrarian specialists systematically. 

Keywords: professional competence, organizational and pedagogical 
conditions, informational and educational environment, professional orientation, 
motivation, innovative pedagogical technologies. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні у аграрних закладах професійної освіти 

особлива увага приділяється якісним змінам у сторону компетентнісної освіти, 
що передбачає створення спеціального інформаційного освітнього середовища, 
з  метою забезпечення процесу формування компетенцій майбутніх фахівців. З 
огляду на це, процес формування професійної компетентності у майбутніх 
кваліфікованих робітників-аграрників передбачає використання в освітньому 
процесі єдиного інформаційного простору навчального закладу, котрий 
забезпечить цілісну підтримку професійної підготовки зазначених фахівців. 

А ефективність такої підготовки залежить від організаційно-педагогічних 
умов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існує велика 
кількість вчених, які займалися професійною підготовкою фахівців аграрного 
профілю, а саме: Л. Барановська, О. Герасимова, В. Луганець, А. Каплун,                    
О. Левчук, В. Лозовецька, В. Манько, Л. Романенко, В. Рябець.  

Крім того, існують такі наукові дослідження вчених, щодо визначення 
педагогічних умов професійної підготовки, які такі вчені, як: Л. Аврамчук,               
В. Багрій. Н. Бахмат, І. Герасимова,  Д. Костюк, С. Максименко, В. Зайчук 
розуміють певні обставини, які здійснюють вплив на освітній процес та 
спрямовані у контексті здійснення цієї підготовки на формування професійної 
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю. 

Проаналізувавши наукові праці вчених, можемо стверджувати, що 
виокремлення організаційно-педагогічних умов професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників- аграрників на сьогодні залишається  
вивченою на не достатньому рівні.. 



 
Журнал « Наукові інновації та передові технології»                                              № 9(11) 2022 

                         (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  
            Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)  
 
 

                                                                                                        
                                                                                                     211 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Дослідженнями відомих авторів підтверджується актуальність досліджуваної 
проблеми. У цьому контексті актуальним залишається вивчення проблеми 
компетентнісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників аграрного профілю, де саме організаційно-педагогічні умови 
допомагають сформувати  професійну компетентність майбутніх 
кваліфікованих робітників-аграрників в умовах інформаційно-освітнього 
середовища. 

Мета статті – проаналізувати організаційно-педагогічні умови 
формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників-
аграрників в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

Виклад основного матеріалу. Процес професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників-аграрників є складним, суперечливим і 
багатоетапним. Відповідно до значної кількості психолого-педагогічних 
досліджень проблеми, було визначено, що освітні знання виступають основою 
для вищої форми людського пізнання – професійного мовлення та мислення 
індивіда та передбачають: оволодіння термінологією навчальних дисциплін; 
грамотність в усному і писемному мовленні; уміння проводити бесіду, 
переконувати, доводити, тобто вирішувати комунікативні завдання відповідно 
до обраного фаху.  

Але, без врахування особливостей освітньої діяльності, визначення всіх її 
складових, які здійснюють вплив на навчання майбутнього кваліфікованого 
робітника-аграрника, неможливо дану наукову проблему розглянути 
комплексно. 

З метою успішного її здійснення необхідна відповідна організація 
освітнього процесу та створення системи відповідних організаційно-
педагогічних умов. 

У сучасному тлумачному словнику української мови лексема «умова» 
розглядається як необхідна обставину, яка робить можливим здійснення, 
створення, утворення чого-небудь або сприяє виникнення чомусь [8, с. 918]. 

Таким чином, можемо констатувати, що поняття «умова» є філософською 
категорією, в якій відображено відношення до певних чинників, за допомогою 
яким виникає певна обставина та продовжує існувати. Отже, через існування 
відповідних умов властивості певних речей переходять у реальну дійсність. 
Тому, педагогічні умови розглядаються як сформовані певні дії з метою 
удосконалення освітнього процесу. 

Сьогодні предметом значного обсягу наукових досліджень виступають 
педагогічні умови реалізації навчальних процесів, але в сучасній науці існують 
прослідковується відмінності щодо визначення терміну «педагогічна умова». 
Так, український вчений В.Манько зазначав, що педагогічні умови створюють 
взаємозв’язану систему внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик 
функціонування, що сприяє отриманню результативність навчальної діяльності 
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і відповідає психолого-педагогічним критеріям оптимальності [5, с.159]. Інший 
дослідник О. Пюра вивчаючи організацію навчального процесу підкреслив, що 
основним є створення сприятливих педагогічних умов, які він характеризував 
як комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених чинників, які допомагають 
отримати результативність навчального процесу та сприяють реалізації чітко 
визначених цілей та завдань [7, с.172]. 

Група вчених » А.Алексюк, А.Аюрзанайн, В. Козаков і П.Підкасистий  у 
своїх наукових доробках трактували  поняття «педагогічні умови» як чинники, 
які здійснюють вплив на процес досягнення поставленої цілі, при цьому 
поділяють їх на зовнішні (позитивні стосунки науково-педагогічного 
працівника і студента; об’єктивне оцінювання навчальної діяльності; місце 
навчання, клімат в групі) і внутрішні (особистісні якості майбутніх                   
фахівців) [6, с.85].  

Різновидом педагогічних умов є організаційно-педагогічні умови, які 
залежать від особливостей організації навчальної та виховної діяльності. З 
позиції вченого Б. Чижевського організаційно-педагогічні умови відображають 
функціональну залежність важливих складових педагогічного явища від 
сукупності об’єктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних              
вираженнях [3, с.82].  

Н. Болюбаш організаційно-педагогічні умови у своїх наукових 
дослідженнях характеризує як сукупність взаємопов'язаних факторів, які 
важливі для цілеспрямованого процесу формування професійної 
компетентності [2]. Таким чином, на основі проведеного аналізу, можемо 
підсумувати, що в сучасній науці не існує єдиного визначення таких понять, як: 
«педагогічні умови» і «організаційно-педагогічні умови».  

Проаналізувавши та систематизувавши сутнісні характеристики 
розглянутого вище зазначеного поняття, пропонуємо розглядати організаційно-
педагогічні умови як сукупність чинників підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників-аграрників, спрямованих на формування у них професійної 
компетентності в інформаційно-освітньому середовищі аграрного закладу 
професійної освіти. Під час визначення організаційно-педагогічних умов 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в аграрній сфері ми 
враховуємо сучасні вимоги суспільства до кваліфікованого фахівця і вважаємо, 
що організація підготовки таких фахівців повинна здійснюватися в 
інформаційно-освітньому середовищі з використанням засобів інформаційно-
комунікативних технологій, що сприятиме удосконалення навчального 
процесу. Все це забезпечуватиме  у студентів розвиток готовності до 
майбутньої професійної діяльності та сприятимуть розширення їх умінь та 
практичних навичок. Розглянемо організаційно-педагогічні умови як важливі 
чинники, умови, методи й засоби, що мають позитивний вплив на формування 
професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників в 
умовах інформаційно-освітнього середовища. 
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Крім того, важливо зазначити, що умови, що сприяють формування 
професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників в 
умовах інформаційно-освітнього середовища, на наш погляд,  можна 
розподілити наступним чином: 

1. Мотиваційні (професійна підготовка з урахуванням її спрямованості 
на самопізнання, саморозвиток майбутнього кваліфікованого робітника, його 
здатності вирішувати різноманітні завдання навчального характеру). 

2. Технологічні (застосування викладачами сучасних педагогічних 
технологій навчання, інформаційно-комунікативних технологій та організації 
самостійної роботи). 

3. Організаційні (постійне стимулювання пізнавального інтересу 
майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників у процесі навчальної 
діяльності). 

Таким чином, організаційно-педагогічні умови розглядаються як один з 
складових педагогічної системи, відображають сукупність можливостей 
освітнього та матеріально-просторового та інформаційно - освітнього 
середовища аграрного закладу професійної освіти, що здійснюють вагомий 
вплив на складові зазначеної системи, у комплексі забезпечують її успішне 
функціонування і розвиток. 

Основними завданнями формування професійної компетентності в 
умовах інформаційно-освітнього середовища майбутніх кваліфікованих 
робітників - аграрників спрямовані на отримання її відповідно до Державного 
стандарту повної загальної середньої освіти за допомогою удосконалення 
навчально-матеріальної бази аграрного закладу професійної освіти із 
залученням сучасного обладнання та навчальної літератури; підвищення 
об'єктивності підсумкової атестації випускників; забезпечення загальної 
комп'ютерної грамотності науково-педагогічних працівників та майбутніх 
кваліфікованих робітників аграрного профілю одночасно з включенням таких 
установ до мережі Інтернет та локальних інформаційних мереж; забезпечення 
знання випускниками аграрних закладів як мінімум однієї іноземної мови на 
рівні функціональної грамотності (рівень А), тобто посилення педагогічних 
можливостей складових інформаційно-освітнього середовища закладу при 
здійсненні професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників-
аграрників. 

Таким чином, на основі вищевикладеного можна зробити висновок, що 
формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників-
аграрників в умовах інформаційно-освітнього середовища буде ефективнішою 
при обґрунтуванні конкретних організаційно-педагогічних умов її здійснення.  

Перша організаційно-педагогічна умова - формування позитивної 
мотивації майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників на досягнення 
успіху в навчальній діяльності – закріплює позитивне ставлення тих: хто 
навчається, до обраного фаху. 
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Як відомо, мотивація є внутрішньо психологічною характеристикою 
особистості, яка знаходить виявлення у зовнішніх проявах, у її відношенні до 
навколишньої дійсності, різних видів діяльності. Здійснення будь-якої 
діяльність без мотиву або з низьким його рівнем прояву або не здійснюється 
або є нестійкою. Від того, як відчуває себе майбутній фахівець у будь-якій 
ситуації, залежить обсяг його зусиль, які він докладає до навчальної діяльності 
У зв’язку з цим, важливим є те, щоб навчальний процес викликав у нього 
виражене внутрішнє бажання до отримання професійних знань, та активізації 
розумової діяльності. Вважаємо, що розвиток майбутнього кваліфікованого 
робітника аграрного профілю буде більш активним і успішним, якщо він 
включений до діяльності, відповідній зоні його найближчого розвитку, коли 
навчання викликатиме лише позитивні емоції та почуття, а педагогічна 
взаємодія суб’єктів навчання буде відбуватися на довірі і цим буде 
підсилюватися значення його емоцій. А однією з основних умов виконання 
даної діяльності, тобто реалізації поставлених цілей в будь-якій сфері знань, є 
мотивація, в основі якої лежать потреби та інтереси особистості. 

Це обумовлено тим, що система мотивів завжди організована і 
структурована. Але однакові мотиви можуть бути різним чином організовані, 
тобто знаходитися у різній супідрядності, також різними можуть бути провідні 
мотиви особистості, неоднорідні за походженням, характером зв'язку з об'єктом 
(майбутньою професією).  

Мотив, що має тісний зв'язок  зі змістовним наповненням або процесом 
майбутньої професійної діяльності, забезпечує постійну увагу до неї, 
зацікавленість, що призводять до розвитку відповідних здібностей, спонукає 
особистість оцінювати себе, свої знання і моральні якості відповідно до 
обраного фаху. 

Таким чином, необхідно зазначити, щоб досягти успішних результатів під 
час формування професійної компетентності у майбутніх кваліфікованих 
робітників аграрного профілю в умовах інформаційно-освітнього середовища, 
необхідно, щоб вони активно включилися в навчальний процес, тобто створити 
стимул з метою активізації їхнього процесу мислення. Таким прийомом є 
створення, проблемних ситуацій на заняттях, що сприяє підтримці інтересу до 
змісту навчального матеріалу, загальним прийомам пізнавальних дій, 
формуючи тим позитивну мотивацію до навчальної діяльності.  

З метою формування позитивної стійкої мотивації навчальної діяльності 
необхідно, щоб ключовим в навчальній діяльності майбутніх фахівців, був 
якісний аналіз цієї діяльності, тобто врахування всіх позитивних її моментів, 
успішне просування в оволодінні навчальної інформації, визначення основних 
причин виражених недоліків, а не лише їх констатація. Цей якісний аналіз 
повинен спрямовуватися на формування в майбутніх кваліфікованих 
робітників-аграрників, адекватної самооцінки своєї роботи, рефлексії, 
визначення основних причин небажання навчатися і прагнути їх зменшити, 
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одночатно максимізуючи те, що викликає і підтримує їхню мотивацію для 
реалізації пізнавальної діяльності [1, с. 27]. 

Основними напрями роботи науково-педагогічних працівників в умовах 
інформаційно-освітнього середовища, орієнтовані на процес розвитку 
позитивної мотивації майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників, можуть 
бути наступними: використання ситуації вибору; завдання, які передбачають 
різні напрями для їх виконання; сформованість навичок самостійних дій. 

Таким чином, позитивна мотивація майбутніх кваліфікованих робітників-
аграрників на досягнення успіху в навчанні є головною умовою відповідного 
рівня їхньої професійної підготовки, що спонукає до вибору конструктивного 
способу отримання навчальної інформації на засадах взаємної співпраці з 
викладачем. 

У свою чергу, виникає необхідність в організації підготовки майбутніх 
кваліфікованих-робітників в умовах інформаційно-освітнього середовища, а 
саме вдосконаленні змісту підготовки майбутніх фахівців, що зумовило вибір 
другої організаційно-педагогічної умови – професійної спрямованості змісту 
навчальних предметів професійної підготовки. 

Важливість посилення змістовного наповнення професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників компонентою професійної 
спрямованості передбачає проектування в даному напрямі освітнього процесу в 
аграрних закладах професійної освіти. Це обумовлює реалізацію нових підходів 
до її змістовно-структурних та організаційних засад, які сприяють формуванню 
професійної компетентності. 

Професійна спрямованість закладається впродовж індивідуального 
практичного досвіду, тобто має зв’язок з проблемою життєвого 
самовизначення, необхідністю своєчасного виявлення здібностей і 
можливостей особистості до оволодіння обраного фаху, розвитком соціально 
важливих мотивів її вибору.  

Необхідно зазначити, що у підлітковому віці отримує подальший 
розвиток потреба особистості обрати майбутню професійну діяльність. 
Проходячи складні процеси усвідомлення і мотивації, ця потреба призводить до 
руху різноманітні потреби та інтереси. Найбільш ефективно формується 
професійна спрямованість за умов, якщо майбутній фахівець усвідомлює та 
правильно розуміє не лише особистісні потреби та інтереси, але й те, як цей 
процес проходить під впливом різних суперечливих факторів. У зв’язку з цим, 
формування професійної спрямованості потребує приведення в дію суспільно 
важливих стимулів, що здійснюють вплив на мотиваційну сферу індивіда, яка 
закладається у позитивному відношенні студентів до обраного фаху. 

Вагомого значення дана проблема набуває у зв'язку з прийняттям нових 
Державних стандартів професійно-технічної освіти. В наш час, науково-
педагогічний працівник має побудувати інформаційно-освітнє середовище не 
лише як набуття професійних знань, умінь, практичних навичок і формування 
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професійної компетентності, що складають основу навчальної діяльності 
майбутніх фахівців, але і як процес розвитку особистості, прийняття нею таких 
цінностей,  а саме: моральних, соціальних, родинних та інших. 

У наукових джерелах професійна спрямованість розглядається як стійкий 
інтерес до професії в поєднанні з суспільною і пізнавальною активністю 
особистості, що проявляється у її бажанні і готовності відповідально 
реалізовувати професійні завдання та функціональні обов'язки [3; 7]. Крім того, 
необхідно зазначити, що процес професійної спрямованості є складним, на який 
здійснюють вплив значна кількість чинників, насамперед, до своєї структури 
вона включає як формування соціальної та психологічної готовності майбутніх 
кваліфікованих робітників аграрного профілю до професійної діяльності, так і 
систему міжпредметних зв'язків в змістовному наповненні навчальних 
дисциплін. 

У наукових дослідженнях таких відомих педагогів В. Олійника, В. 
Сєрікова, Л. Сподіна зазначається, що професійна спрямованість залежить 
також як від майбутнього кваліфікованого робітника, тобто своєрідності 
зовнішніх стосовно особистості умов, які взаємопов’язані з особливостями 
навчальної діяльності у професійно-технічній освіті, що в сукупності 
обумовлює динаміку її розвитку, ієрархію структурних елементів індивіда,  а 
також формування домінування конкретного виду діяльності у межах 
майбутньої професії, тобто через прийняття нею цінності майбутньої професії, 
усвідомлення власних професійних здібностей, а також можливості їх 
змінювати та покращувати за допомогою активізації усвідомлення ними 
цінностей майбутньої професії, прояв зацікавленості до навчання, а також своїх 
здібностей. 

У зв’язку з цим, суть професійної спрямованості закладається в орієнтації 
завдань, змісту, методів і форм організації професійної підготовки в умовах 
інформаційно-освітнього середовища на майбутню професію. Оволодіння 
професійними знаннями поєднується з навчальним матеріалом, найбільш 
важливим для аграрної професії. Як відомо, уявлення про майбутню професію є 
найбільш стійким, що надає важливе значення навчальній діяльності майбутніх 
фахівців на заняттях, що спонукає науково-педагогічних працівників до пошуку 
матеріалів, форм, засобів і методів їх застосування. Таким чином, на основі 
вище зазначеного, під професійною спрямованістю змістовного наповнення 
навчальних в умовах інформаційно-освітнього середовища  розуміємо 
організацію такого навчального процесу, в результаті якого відбувається 
формування професійної компетентності, а також набуття продуктивних знань, 
умінь і практичних навичок у обсязі освітніх програм, але з акцентом на 
можливість застосування отриманих знань при вивченні конкретної майбутньої 
професії. 

Третя організаційно-педагогічна умова - оптимізація репродуктивної та 
творчої діяльності на основі застосування інноваційних педагогічних 
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технологій, інформаційно-комунікативних технологій з метою формування 
професійної компетентності в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

Професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників- аграрників 
потребує застосування інноваційних педагогічних технологій. Як відомо, що 
інновації в освітній сфері, в першу чергу, орієнтовані на створення успішної 
особистості. Тобто, педагогічні інновації – це цілеспрямована, усвідомлена 
зміна педагогічної діяльності за допомогою розробки та впровадження в 
освітній процес педагогічних нововведень навчання, виховання, управління; 
нових організаційних форм та ін. Відповідно, розвиток інноваційних процесів 
виступає способом забезпечення удосконалення навчального процесу, 
підвищення його результативності та доступності [4, с. 17]. 

Таким чином, інновації в інформаційно-освітньому середовищі є 
процесом оптимізації педагогічних технологій, системи методів, прийомів і 
засобів навчання. В наш час, інноваційна педагогічна діяльність є одним з 
основних складових освітньої діяльності будь-якого закладу професійної 
освіти. Вона не лише створює основу для конкурентноздатності, а й визначає 
основні кроки професійного зростання майбутніх фахівців, тобто його творчого 
пошуку. 

Застосування інноваційних технологій може бути надійним підгрунтям 
для розробки стратегії та тактики розвитку освітньої сфери, зокрема, механізмів 
впровадження освітніх нововведень; здійснення оцінювання їх ефективності у 
діяльності закладів професійної освіти. Тобто, вони сприяють залученню 
майбутніх кваліфікованих робітників- аграрників до активної взаємодії один з 
одним, формуванню умінь працювати в групах і підгрупах, формуванню 
позитивного ставлення до навчання і прагненням до його високих результатів. 

Крім того, інформаційне забезпечення є важливою складовою 
професійної підготовки майбутнього кваліфікованого робітника-аграрника, 
сприяє підвищенню рівня теоретичних знань та професійному 
самовдосконаленню. Під інформаційним забезпеченням закладу професійної 
освіти розуміється надання відповідної навчальної інформації і вільний доступ 
до неї майбутніх фахівців для задоволення інформаційних потреб. Перед 
аграрними закладами професійною освіти стоїть декілька завдань, що 
стосуються інформатизації навчального процесу, а саме: створення локальної 
навчальної комп’ютерної мережі; доступ майбутніх фахівців до навчальної 
мережевої системи з використанням Wi-Fi зони, що повинна охоплювати 
навчальні приміщення, бібліотеки, об’єкти рекреації, гуртожитки; створення 
електронних навчальних посібників та підручників; організація дистанційного 
навчання; створення модульного середовища, організація самостійної роботи, 
умов для виконання творчих завдань, здійснення наукових досліджень; 
організація контролю якості знань. При використанні інформаційних освітніх 
систем автоматизованого навчання удосконалюється професійна підготовка 
майбутніх кваліфікованих робітників-аграників шляхом формування в них 
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навичок самостійної роботи, розвитку професійної мобільності. 
Висновок. Таким чином, кожна з вище зазначених організаційно -

педагогічних умов спрямована на формування професійної компетентності 
майбутніх кватіфікованих робітників аграрного профілю. В умовах 
інформаційно-освітнього середовища. Водночас, кожна взята окремо умова не 
може повною мірою забезпечити ефективність освітнього процесу, і лише їх 
системна єдність дає змогу успішно здійснювати професійну підготовку 
майбутніх фахівців- аграрників системно. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО 
 
Анотація. Сучасний період розвитку суспільства характеризується 

сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які 
проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення 
інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний 
простір. Невід’ємною і важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація 
освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на 
входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес 
супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього 
процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які 
повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти 
гармонійному входженню студента в інформаційне суспільство. Комп’ютерні 
технології покликані стати невід’ємною частиною цілісного освітнього 
процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп’ютеризації 
разом з кадровим і методичним забезпеченням освітнього процесу є 
вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а 
й закладу вищої освіти. Обов`язковим компонентом оцінки сучасного 
викладача є оволодіння ним сучасними технологіями отримання і передачі 
студентам нової інформації. Одним із важливих напрямків розвитку 
інформатизації освіти є нові комп’ютерні технології. Інтерактивність, 
інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв’язок –помітні переваги цих 
технологій, котрі зумовили необхідність їх застосування у різних галузях 
людської діяльності, насамперед у тих, які пов’язані з освітою та професійною 
підготовкою. Оскільки, застарілі методи та засоби навчання не відповідають 
нинішнім вимогам і не підлягають тенденціям стрімкого розвитку науково-
технічного прогресу, то це спонукає до впровадження інноваційних методів 
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навчання та використання й адаптування цих технологій в навчальний процес. 
Особливо ця проблема гостро постає при формуванні професійних умінь та 
навичок, оскільки для ефективнішого їх засвоєння, навчальний процес вимагає 
використання великої кількості наочних матеріалів, та інтерактивних засобів, 
які в свою чергу позитивно сприяють покращенню досягненню навчальної 
мети.  

Ключові слова: модернізація освіти, глобалізація, якість освіти, риси 
особистісно-орієнтованого способу навчання, інформаційно-освітнє 
середовище. 
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MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGH SCHOOLS 
 
Abstract. The modern period of the development of society is characterized by 

a strong influence on it of information and communication technologies (ICT), which 
penetrate into all spheres of human activity, ensure the spread of information flows in 
society and form a global information space. Computerization of education is an 
integral and important part of these processes. Currently, Ukraine is developing a 
new education system focused on entering the global informational and educational 
space. This process is accompanied by significant changes in the pedagogical theory 
and practice of the educational process, related to the introduction of corrections in 
the content of learning technologies, which must be adequate to modern technical 
capabilities and contribute to the harmonious entry of the student into the information 
society. Computer technologies are designed to become an integral part of the holistic 
educational process, to significantly increase its effectiveness. Therefore, the level of 
computerization, together with personnel and methodical support of the educational 
process, is a decisive indicator for assessing the effectiveness not only of a modern 
school, but also of a higher education institution. A mandatory component of the 
assessment of a modern teacher is his mastery of modern technologies for obtaining 
and transmitting new information to students. New computer technologies are one of 
the important areas of development of informatization of education. Interactivity, 
intensification of the learning process, feedback are notable advantages of these 
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technologies, which necessitated their use in various fields of human activity, 
primarily in those related to education and professional training. Since outdated 
methods and means of education do not meet current requirements and are not subject 
to the trends of rapid development of scientific and technical progress, this 
encourages the introduction of innovative methods of education and the use and 
adaptation of these technologies in the educational process. This problem is 
especially acute in the formation of professional skills and abilities, since for their 
more effective assimilation, the educational process requires the use of a large 
number of visual materials and interactive tools, which in turn positively contribute to 
the improvement of the achievement of the educational goal. 

Keywords: modernization of education, globalization, quality of education, 
features of a person-oriented way of studying, informational and educational 
environment. 

 
Постановка проблеми. Нові тенденції та стратегії інтеграції ІКТ у 

повсякденну навчальну практику – необхідна умова модернізації системи 
освіти. 

Сьогодні ІКТ – рушійна сила та координатор зростаючої глобалізації 
освітнього середовища. Педагоги розуміють, що поєднання цифрових 
технологій і ресурсів дає більше можливостей для поліпшення якості навчання 
та викладання, ніж усі попередні освітні технології. Цифрові навчальні 
матеріали відрізняються від традиційних своєю можливістю керувати ними. 

ІКТ є координатором, оскільки інтернет – унікальний засіб для широкого 
доступного поширення освітнього матеріалу. Оскільки інтернет став і засобом 
взаємодії, його потенціал для викладання та навчання зріс. Найголовніше, що 
саме студенти впливають на використання ІКТ на всіх рівнях навчання. 

Нині дедалі більше зростає роль інформаційно-соціальних технологій у 
освіті, які забезпечують загальну комп’ютеризацію студентів і викладачів лише 
на рівні, що дозволяє вирішувати, як мінімум, три основні завдання: 

– забезпечення виходу в мережу Інтернет кожного учасника навчального 
процесу, причому, бажано, в будь-який час і з різних місць перебування; 

– розвиток єдиного інформаційного простору освітніх індустрій і 
присутність у ньому в різний час і незалежно один від одного всіх учасників 
освітнього та творчого процесу; 

– створення, розвиток та ефективне використання керованих 
інформаційних освітніх ресурсів, у тому числі особистих користувальницьких 
баз і банків даних і знань студентів та педагогів з можливістю повсюдного 
доступу для роботи з ними. 

Виходячи із сформованих темпів комп’ютеризації галузі безперервної 
освіти, вважаємо, що повинні бути розроблені нові теорії навчання, такі як 
конструктивізм, освіта, орієнтована на студента, навчання без тимчасових та 
просторових кордонів. Для підвищення якості освіти передбачається 
інтенсивно використовувати нові освітні технології. 
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Різні підходи до визначення освітньої технології можна підсумовувати як 
сукупність способів реалізації навчальних планів та навчальних програм, що є 
системою форм, методів і засобів навчання, що забезпечує досягнення освітніх 
цілей. Відмінність освітніх технологій фахівці зазвичай виводять із відмінності 
засобів навчання. Інформаційні освітні технології виникають за допомогою 
засобів інформаційно-обчислювальної техніки. Освітнє середовище, в якому 
здійснюються освітні інформаційні технології, визначають працюючі з нею 
компоненти: 

–  технічна (вид використовуваних комп’ютерної техніки та засобів зв’язку); 
– програмно-технічна (програмні засоби підтримки технології навчання, 

що реалізується); 
– організаційно-методична (інструкції учням та викладачам, організація 

навчального процесу). 
Під освітніми технологіями у вищій школі розуміється система наукових 

та інженерних знань, а також методів та засобів, які використовуються для 
створення, збору, передачі, зберігання та обробки інформації у предметній 
галузі вищої школи. Формується пряма залежність між ефективністю 
виконання навчальних програм та ступенем інтеграції в них відповідних 
інформаційно-комунікаційних технологій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині помітно зросла кількість 
досліджень, предметом яких стало використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі. Вітчизняні та зарубіжні вчені Н. В. Бахмат, 
В. Ю. Биков, Я. В. Булахова, О. М. Бондаренко, Т. А. Вакалюк, О. Г. Глазунова, 
В. Ф. Заболотний, Г. О. Козлакова, О. М. Маркова, , О. А. Міщенко, 
Н. В. Морзе, В. П. Олексюк, О. П. Пінчук, А. М. Стрюк, О. М. Спірін, 
О .В. Шестопал, М. П. Шишкіна, Guolei Zhang, Jia Li, Li Hao, U. Singh, 
P. К. Baheti, Md Hossain Masud Anwar, and Jianming Yong та ін.) у своїх 
дослідженнях наголошують на важливості застосування інформаційно-
комунікаційних технологій для вищої освіти. Як свідчать дослідження учених, 
основними напрямами формування перспективної системи освіти, що мають 
принципово важливе значення для України є такі: підвищення якості освіти 
шляхом її фундаменталізації, інформування вихованців, учнів і студентів про 
сучасні досягнення науки у більшому обсязі та швидшими темпами; 
забезпечення орієнтації навчання і виховання  на нові технології ІС і 
насамперед на ІКТ; забезпечення більшої доступності освіти для різних верств 
населення; підвищення творчого потенціалу освіти. 

Мета статті – висвітлити основні риси особистісно-орієнтованого 
способу навчання при використанні інформаційних технологій у освітній сфері 
та вплив інформаційно-освітнього середовища на якість навчання та підготовки 
фахівців в ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. Базовою метою використання 
інформаційних технологій у освітній сфері є підвищення якості освіти; 
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створення ефективної мотивації студентів до освітнього процесу. Педагог за 
допомогою інформаційних технологій може яскраво та наочно представляти 
навчальну інформацію, створювати умови для самостійного пошуку та 
отримання інформації студентами, здійснювати контроль знань, 
використовуючи комп’ютерне тестування – потенціал таких технологій 
величезний, залежний від педагога. Застосування інформаційних технологій 
сприяє розвитку варіативності, індивідуалізації процесу навчання, мотивує 
процеси сприйняття інформації та отримання нових знань студента, розвиває 
його інтелектуальні та творчі здібності. До того ж, інформаційні технології 
стали невід’ємним атрибутом життя сучасної людини, а тому і використання їх 
студентами не вимагає довгої адаптації, звикання.  

Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на 
освітню практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть 
перед їх впровадженням є адаптація людини до життя в інформаційному 
суспільстві. По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює 
передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду 
людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої. 
По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу 
людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до 
соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні 
знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві. По-третє, активне й 
ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником 
створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і процесу 
модернізації традиційної системи освіти в світлі вимог постіндустріального 
суспільства. 

Одне з визначень інформаційного освітнього середовища формулює його 
розуміння як інформаційну систему, що об’єднує за допомогою мережевих 
технологій, програмні та технічні засоби, організаційне, методичне та 
математичне забезпечення, призначене для підвищення ефективності та 
доступності освітнього процесу підготовки фахівців. 

У Доповіді ЮНЕСКО про основні напрями діяльності в галузі освіти та 
інформатики після Першого Міжнародного конгресу “Інформатика та освіта” 
зазначено, що важливою є не сама технологія, а її взаємодія з навчанням та її 
роль у контексті системи освіти в цілому. 

Сьогодні однією з характерних рис освітнього середовища є можливість 
студентів та викладачів звертатися до структурованих навчально-методичних 
матеріалів, що навчають мультимедійних комплексів усього університету у 
будь-який час та у будь-якій точці простору. Крім доступності навчального 
матеріалу, необхідно забезпечити студенту можливість зв’язку з викладачем, 
отримання консультації в он-лайн або офф-лайн режимах, а також можливість 
отримання індивідуальної “навігації” в освоєнні того чи іншого предмета. 
“Студенти прагнутимуть гнучкого режиму навчання, модульних програм з 
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численними надходженнями та відрахуваннями, які дозволять накопичувати 
залікові одиниці, вільно переводитися з одного вишу до іншого з урахуванням 
попереднього досвіду, знань та навичок. Як і раніше, важливою для студентів 
залишиться можливість особистого розвитку та професійного зростання; 
програми отримання ступеня та короткі курси, можливо, матимуть однаковий 
попит; різко зросте потреба у програмах професійного навчання та 
аспірантських програмах” [5]. 

Розробники дистанційної освіти (ДО) конкретизують індивідуалізацію 
освітньої поведінки наступним чином, вважаючи, що в ДН найбільш яскраво 
виявляються риси особистісно-орієнтованого способу навчання: гнучкість - 
той, хто навчається, вільний самостійно планувати час, місце і тривалість 
занять. 

Модульність – матеріали для вивчення пропонуються у вигляді модулів, 
що дозволяє студенту генерувати траєкторію свого навчання відповідно до 
своїх запитів та потенційних можливостей. 

Доступність – незалежність від географічного та тимчасового положення 
навчальної та освітньої установи дозволяє не обмежувати в освітніх потребах 
населення країни. 

Рентабельність – економічна ефективність проявляється за рахунок 
зменшення витрат на утримання площ освітніх установ, економії ресурсів 
тимчасових, матеріальних (друк, розмноження матеріалів та ін.). 

Мобільність – ефективна реалізація зворотного зв’язку між викладачем та 
студентом є однією з основних вимог та підстав успішності процесу ДО. 

Охоплення – одночасне звернення до багатьох джерел навчальної 
інформації (електронних бібліотек, банків даних, баз знань та ін.) великої 
кількості студентів. 

Технологічність – використання в освітньому процесі нових досягнень 
інформаційних та телекомунікаційних технологій. 

Соціальна рівноправність – рівні можливості здобуття освіти незалежно 
від місця проживання, стану здоров’я, елітарності та матеріальної 
забезпеченості студента. 

Інтернаціональність – експорт та імпорт світових досягнень на ринку 
освітніх послуг. 

Інформаційні технології приносять можливість та необхідність зміни 
самої моделі навчального процесу: перехід від репродуктивного навчання – 
“переливу” знань з однієї голови в іншу, від викладача до студентів – до 
креативної моделі (коли в навчальній аудиторії за допомогою нового 
технологічного та технічного забезпечення моделюється життєва ситуація або 
процес, студенти під керівництвом викладача повинні застосувати свої знання, 
виявити творчі здібності для аналізу моделюваної ситуації та виробити рішення 
на поставлені завдання). Як зазначає Шевченко В. В. “в освітніх цілях 
найчастіше використовують такі сервіси та послуги, як сервіси спілкування: 
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електронна пошта, форуми, блоги, чати, i і т. ін.-телефонія, (Skype) тощо; 
ослуги зберігання та обміну даними: ftp та файлообмінні мережі; оціальні 
мережі: Twitter, Facebook, та ін; потокове мультимедіа: YouTube, Інтернет-
телебачення та ін; інструменти web 2.0.: wiki-сторінки та ін.” [3]. 

Мережа Інтернет є джерелом різноманітної інформації. Виходячи з 
навчальної мети, це можуть бути, наприклад, освітні ресурси, яких нині є 
багато і в подальшому кількість їх збільшиться. Майже всі навчальні заклади, 
дослідницькі установи мають свої сайти, що постійно поповнюються 
інформацією. Корисними є Інтернет-ресурси, які використовуються для 
одержання подальшої освіти, вибору професії та сфери діяльності, постійного 
підвищення фахових знань, кваліфікації та ін. Інтерактивні технології мають 
певний вплив на студента сприяючи їх взаємодії з оточуючими. При цьому 
інтерактивні технології навчання засновані на прямій взаємодії студентів з 
навчальним середовищем, що покладено в основу здійснення дистанційного 
навчання. Навчальне оточення виступає як реальність, в якій студенти 
знаходять для себе область засвоюваного досвіду. 

Переваги використання ІКТ в ЗВО, на думку Г. Г. Швачич: “підвищення 
інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки новим формам роботи і 
причетності до пріоритетного напряму науковотехнічного прогресу; 
індивідуалізації навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє; 
об’єктивність контролю; активізація навчання завдяки використанню 
привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації, змаганню студентів з 
машиною та з самими собою, прагненню отримати вищу оцінку; формування 
вмінь та навичок для здійснення творчої діяльності; виховання інформаційної 
культури; оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній 
ситуації; доступ студентів до банків інформації, можливість оперативно 
отримувати необхідну інформацію. інтенсифікація самостійної роботи 
студентів; зростання обсягу виконаних на урок завдань” [2, c. 14]. 
Інформаційно- комунікативні технології навчання досить перспективні для 
підвищення творчої активності. Студент відходить від позиції об’єкта 
навчання, отримувача готової навчальної інформації, стає активним суб’єктом 
навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти 
винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій. 

ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання 
студентів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. 
Разом з тим, упровадження ІКТ у систему освіти не тільки впливає на освітні 
технології, а й уводить до процесу освіти нові. Вони пов’язані із застосуванням 
комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних та 
апаратних засобів, систем обробки інформації. Вони пов’язані також зі 
створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких належать 
електронні підручники і мультимедіа; електронні бібліотеки й архіви, глобальні 
та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові 
системи. 
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З появою комп’ютерних мереж та інших, аналогічних їм засобів ІКТ 
освіта набула нової якості. Це пов’язано в першу чергу з можливістю 
оперативно отримувати інформацію з будь-якої точки земної кулі. Через 
глобальну комп’ютерну мережу Інернет можливий миттєвий доступ до 
світових інформаційних ресурсів (електронних бібліотек, Баз даних, сховищ 
файлів, і т.д.). У найпопулярнішому ресурсі Інтернет – всесвітній павутині 
WWW опубліковано близько двох мільярдів мультимедійних документів. 

Як зазначає І. В. Ставицька, “інтернет швидко знайшов застосування в 
науці, освіті, зв’язку, засобах масової інформації, включаючи телебачення, в 
рекламі, торгівлі, а також в інших галузях людської діяльності. Перші кроки із 
впровадження Інтернету в систему освіти показали його величезні можливості 
для її розвитку. Разом з тим, вони виявили труднощі, котрі необхідно подолати 
для повсякденного застосування мережі в навчальних закладах. Проте 
необхідно враховувати, що це потребує значних затрат на організацію навчання 
порівняно з традиційними технологіями, що пов’язане з необхідністю 
використання значної кількості технічних (комп’ютери, модеми тощо), 
програмних (підтримка технологій навчання) засобів, а також з підготовкою 
додаткової організаційно-методичної допомоги (спеціальні інструкції для тих, 
хто навчається, та для викладачів), нових підручників і навчальних посібників. 
Нині відбувається накопичення досвіду, пошук шляхів підвищення якості 
навчання і нових форм використання ІКТ у різних навчальних процесах. Певні 
труднощі використання ІКТ в освіті виникають у зв’язку з відсутністю не 
тільки методичної бази їх використання, а й методології розробки ІКТ для 
освіти, що примушує педагога на практиці орієнтуватися лише на власний 
досвід і вміння емпірично шукати шляхи ефективного застосування 
інформаційних технологій” [1, c. 2-3]. 

Таким чином, “інтернет – гіпертехнологія, що включає в себе всі інші, і її 
успіх пояснюється тим, що вона може “дати всім усі”… Проте завжди 
знайдеться область для застосування технологій нижчого рівня, таких як 
комп’ютерні конференції чи електронна пошта… Також ще не настав час 
відмовитися від курсів дистанційного навчання, що мають глобальний 
характер, але не використовують жодних комп’ютерних чи комунікаційних 
технологій” [6]. 

На думку Nicholas Burbules, найважливішою особливістю цієї нової 
технології є те, що вона дозволяє створювати мережеві громади. На думку 
автора: “Однією з найважливіших особливостей такого простору є його 
глобальний характер, що дозволяє здійснювати практично миттєвий зв’язок та 
спілкування. Інтернет є як головною причиною глобалізації, так і її найбільш 
наочним проявом” [4]. 

Завдяки Інтернету різні сторони глобалізації (наукова, технологічна, 
економічна, культурна та освітня) справили значний вплив як на традиційні 
очні навчальні заклади, так і на розвиток різноманітних освітніх нововведень, 

https://monster-evo.ru/uk/bystro/40-trenirovochnyh-variantov-oge-s-resheniem-elektronnaya-biblioteka/
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таких як дистанційне навчання та віртуальні університети. У всіх цих 
організаціях глобалізація потребує глибоких та радикальних змін структури, 
методики викладання та досліджень, а також підготовка управлінського та 
викладацького персоналу. 

Аналіз переваг та недоліків, існуючих інформаційних освітніх середовищ 
(ІОС), та сучасного стану інформаційних технологій та засобів 
телекомунікацій, дозволяє сформулювати наступні принципи, на яких мають 
будуватися проектовані в даний час інформаційно-освітні середовища: 

Багатокомпонентність – інформаційно-освітнє середовище є 
багатокомпонентним середовищем, що включає навчально-методичні 
матеріали, наукомістке програмне забезпечення, тренінгові системи, системи 
контролю знань, технічні засоби, бази даних та інформаційно-довідкові 
системи, сховища інформації будь-якого виду, включаючи графіку, відео та ін, 
взаємопов’язані між собою. 

Інтегральність – інформаційна компонента ІОС повинна включати всю 
необхідну сукупність базових знань у галузях науки і техніки з виходом на 
світові ресурси, що визначаються профілями підготовки фахівців, враховувати 
міждисциплінарні зв’язки, інформаційно-довідкову базу додаткових 
навчальних матеріалів, що деталізують і поглиблюють знання. 

Розподіл – інформаційна компонента ІОС оптимальним чином 
розподілена по сховищам інформації (серверам) з урахуванням вимог та 
обмежень сучасних технічних засобів та економічної ефективності. 

Адаптивність – інформаційно-освітнє середовище має не відторгатися 
існуючою системою освіти, не порушувати її структури та принципи побудови, 
також має дозволити гнучко модифікувати інформаційне ядро ІОС, адекватно 
відображаючи потреби суспільства. 

Сформульовані принципи побудови ІОС роблять необхідним розгляд 
інформаційно-освітнього середовища, з одного боку, як частини традиційної 
освітньої системи, а з іншого боку, як самостійної системи, спрямованої на 
розвиток активної творчої діяльності студентів із застосуванням нових 
інформаційних технологій. 

Сучасна людина має володіти не системою завчених знань, а системою 
навичок, умінь, пов’язаних з творчістю, здатністю до оновлення, самонавчання, 
підключенню до нових масивів інформації. Майбутня виробнича діяльність 
студентів, які закінчують вузи і коледжі, має соціальну значимість, бо рішення 
як технологічних, так і морально-етичних, економічних, соціальних проблем у 
світі глобалізації економіки, політики і свідомості людини стає необхідним для 
сучасного працівника. Традиційна, існуюча нині система освіти не в змозі 
кардинально змінити характер його мислення. Новим напрямком підвищення 
ефективності впровадження ІКТ є інтеграція інформаційно-комунікаційних 
технологій та технологій навчання. 
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Інформаційні та комунікаційні технології за визнанням фахівців є одним 
із пріоритетних напрямів науки і техніки, які у ХХІ столітті стануть 
вирішальними, критичними. 

Під критичними розуміють такі технології, які мають міжгалузевий 
характер, створюють суттєві передумови у розвиток багатьох технологічних 
галузей чи напрямів досліджень і розробок, дають разом головний внесок у 
вирішення ключових проблем розвитку та прогресу. 

У освіті роль критичних безперечно належить базовим інформаційним 
технологіям, тобто. такими, що є основою освітніх технологій, які 
використовують засоби інформаційно-обчислювальної техніки та в сукупності 
утворюють технологічну інфраструктуру навчального закладу. 

Критичні освітні технології забезпечують створення на основі 
інфраструктури корпоративних телекомунікаційних мереж освітніх установ 
розподілених баз освітніх технологій, які завдяки цій інфраструктурі можуть 
використовуватись у будь-якому місці освітнього простору, у тому числі й у 
процесі реалізації ідеології дистанційної освіти. 

У цьому найважливішими напрямами інформатизації освіти є: реалізація 
віртуального інформаційно-освітнього середовища на рівні навчального 
закладу, що передбачає виконання комплексу робіт із створення та 
забезпечення технології його функціонування; системна інтеграція 
інформаційних технологій в освіті, що підтримують процеси навчання, 
наукових досліджень та організаційного управління; побудова та розвиток 
єдиного освітнього інформаційного простору. 

По суті йдеться про вирішення проблеми якісної зміни стану всього 
інформаційного середовища системи освіти, про представлення нових 
можливостей як для випереджувальної, розвиваючої освіти кожної особистості, 
так і для зростання сукупного суспільного інтелекту. 

Важливою та ефективною умовою прогресу будь-якого суспільства було і 
є створення та розширення єдиного інтерактивного інформаційного простору. 
Саме єдині інформаційні простори історично значною мірою сприяли 
прискоренню розвитку всього людства загалом, були вирішальним чинником 
удосконалення цивілізації в усіх галузях (духовної, професійної, тілесної, 
культурної та інших). Обмін знаннями, об’єднання зусиль щодо подальшого 
пізнання природи, розвитку науки, техніки, культури — все це сприяє 
ефективному підвищенню матеріального рівня. Тому створення єдиного 
інтерактивного інформаційного простору можна вважати стратегічною метою 
впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у всі 
сфери людської діяльності. 

Основні цілі побудови єдиного інформаційного простору освіти пов’язані 
з наданням принципово нових можливостей для пізнавальної творчої діяльності 
людини. Це може бути досягнуто завдяки сучасному інформаційному та 



               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            230 

технічному оснащенню основних видів діяльності в освіті: навчальній, 
педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській, експертній та ін. 

Побудова єдиного інформаційного простору в освіті дозволить досягти: 
– підвищення ефективності та якості процесу навчання; 
– інтенсифікації процесу наукових досліджень в освітніх установах; 
– скорочення часу та покращення умов для додаткової освіти та освіти 

дорослих; 
– підвищення оперативності та ефективності управління окремими 

освітніми установами та системою освіти в цілому; 
– інтеграції національних інформаційних освітніх систем у світову 

мережу, що значно полегшить доступ до міжнародних інформаційних ресурсів 
у галузі освіти, науки, культури та інших сфер. 

Фахівці так формулюють основні напрями та проблеми створення та 
розвитку єдиного інформаційного освітнього простору: 

1. Технічне оснащення навчальних закладів є одним із першочергових 
завдань, вирішення якого стримується в основному організаційно-
економічними факторами, пов’язаними з тим, що "мала" інформатизація 
виявляється неефективною, а “велика” – надмірно дорогою, що не дає негайної 
віддачі. Все більш актуальною стає проблема реалізації освітніх інформаційних 
технологій в інваріантних середовищах та стандартах. 

2. Організація підготовки спеціалістів. Нестача фахівців у галузі нових 
інформаційних технологій (особливо мережевих технологій) посилюється 
процесами їх “вимивання” зі сфери освіти в комерційні та інші структури, що 
особливо характерно для країн з перехідною економікою. 

3. Організаційні заходи. Створення єдиної системи інформаційних 
ресурсів неможливе без постійної координуючої участі та контролю з боку 
педагогічної та наукової громадськості, вираженої у тій чи іншій формі. 

4. Переведення інформаційних ресурсів суспільства на електронні носії. 
Лише переклад більшої частини накопиченої людством інформації на носії, що 
сприймаються комп’ютерами, дозволить створити реальні можливості доступу 
до цієї інформації всіх членів суспільства. Удосконалення існуючих технологій 
такого перекладу залишається однією з актуальних проблем розвитку 
інформаційних технологій. 

5. Інтеграція національних інформаційних ресурсів у світове 
інформаційне середовище. 

Як вважає Г. Г. Швачич, “перші і необхідні кроки, що сприяють 
прискореному впровадженню процесу інтеграції інформаційно-комунікаційних 
технологій та технологій навчання в систему освіти, можна рекомендувати: 
організацію семінарів і навчальних курсів для адміністрації і співробітників 
вузів, викладачів шкіл і навчальних центрів по застосуванню в навчанні нових 
ІТЗ; створення умов для стимулювання розвитку інтернет-послуг, пов’язаних із 
застосуванням нових ІТЗ; активізацію роботи зі створення системи 
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“тематичної” ІТЗ в рамках міжнародної інформаційної мережі по ІТ; підготовку 
відповідного комплексу заходів для включення їх в “Програму руху України в 
інформаційне суспільство”; розробку методологічних і методичних основ 
системного аналізу і синтезу ІТЗ, методів оцінки навчання і освіти на їх основі; 
розробку пропозицій щодо фінансування впровадження інтегрованих 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіту за рахунок міжнародної 
спільноти” [2, с. 12-13]. 

Таким чином, впровадження інформаційних технологій у освітній процес 
сприяє становленню принципової нової форми безперервної освіти, 
фундаментальною основою якої виступає самоаналіз самоосвітньої діяльності 
учня, що підтримується сучасними засобами ІКТ. Тобто інформаційні 
технології роблять процес освіти безперервним – той, хто навчається, 
навчається не тільки в освітньої організації, він шукає інформацію, аналізує її, 
пізнає світ, навіть вибудовує контакт із педагогом та за її межами. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку суспільства загалом та освіти 
зокрема інформаційні технології – це не допоміжний інструмент 
координування процесу творення, а невід’ємна частина процесу навчання, що 
має величезний потенціал. Повторимося, потенціал інформаційних технологій в 
освіті може бути розкрито при сформованості в учасників освітнього процесу 
відповідних компетенцій (ІКТ-компетенцій), прагнення педагога зробити 
процес навчання ефективним, інноваційним та, відповідно, застосувати 
творчий, нетривіальний підхід для його організації. 

Зазначимо, що інформатизація та цифровізація системи освіти є 
безперервним процесом і неминучою тенденцією розвитку сучасної освіти, а 
тому педагог повинен піти шляхом прийняття, освоєння інформаційних 
технологій, а не протидії, відторгнення. На етапі розвитку освіти інформаційні 
технології – це один із базових (а не допоміжних) методів, форм навчання, які 
мають великий освітній та виховний потенціал. 

Отже, проникнення ІКТ у навчальний процес створює передумови для 
кардинального оновлення як змістово-цільових, так і технологічних сторін 
навчання, що проявляється у суттєвому збагаченні системи дидактичних 
прийомів, засобів навчання і на цій основі формуванні нетрадиційних 
педагогічних технологій, заснованих на використанні комп’ютерів. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВОЇ 

 ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Анотація. У статті розкриті особливості підготовки вчителя початкової 

школи до формування критичного мислення молодших школярів. З’ясовано, 
що у Концепції Нової української школи передбачено те, що заклади освіти 
повинні формувати у кожного школяра звичку брати активну участь у 
вирішенні важливих проблем колективного життя, формувати, висловлювати та 
відстоювати думки. Школярі повинні мати достатньо свободи думати і 
самостійно вирішувати найскладніші завдання. Визначено, що дуже 
ефективними у формуванні критичного мислення молодших школярів є 
прийоми зробити навчальний процес більш творчим, навчити мислити, 
виділяти тезу, висловлювати власну думку та самостверджуватися. Доведено, 
що важливим етапом системної підготовки майбутніх вчителів до 
дослідницької роботи є знання структури уроків та вміння будувати їх плани-
конспекти на розвиток критичного мислення. Встановлено, що системна 
підготовка майбутніх вчителів початкової школи до формування критичного 
мислення молодших школярів є основною складовою діяльності ЗВО, тому 
навчання має бути зосереджене на засвоєнні студентами як майбутніми 
вчителями початкових класів змісту, форматів, методів та інструментів для 
розвитку навичок критичного мислення в молодших школярів. Виявлено, що 
основними чинниками ефективної реалізації навичок критичного мислення в 
початковій школі є: особистісно-типологічні характеристики молодших 
школярів, педагогічна майстерність вчителів, зміст навчання, методика 
навчання та матеріально-технічне забезпечення. Виявлено, що підготовка 
майбутніх вчителів початкових класів до формування критичного мислення 
молодших школярів повинна бути спрямована на набуття та вдосконалення 
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професійних знань студентів, розвиток педагогічних умінь, розвиток 
особистісних і професійних якостей, мотивації та ціннісного ставлення. 

Ключові слова: критичне мислення, початкова школа, молодший 
школяр, вчитель, ЗВО. 
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PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS  

FOR THE FORMATION OF CRITICAL THINKING OF 
 YOUNGER SCHOOL STUDENTS 

 
Abstract. The article reveals the features of primary school teacher training for 

the formation of critical thinking in younger schoolchildren. It was found that the 
Concept of the New Ukrainian School stipulates that educational institutions should 
form in each student the habit of actively participating in solving important problems 
of collective life, forming, expressing and defending opinions. Schoolchildren should 
have enough freedom to think and independently solve the most difficult tasks. It was 
determined that the methods of making the educational process more creative, 
teaching to think, highlight a thesis, express one's opinion and assert oneself are very 
effective in forming the critical thinking of younger schoolchildren. It has been 
proven that an important stage of systematic training of future teachers for research 
work is knowledge of the structure of lessons and the ability to build their plans-
summaries for the development of critical thinking. It has been established that the 
systematic training of future primary school teachers for the formation of critical 
thinking in junior high school students is the main component of the activity of 
higher education institutions, therefore training should be focused on mastering by 
students as future teachers of primary classes the content, formats, methods and tools 
for the development of critical thinking skills in junior high school students. It was 
revealed that the main factors of effective implementation of critical thinking skills in 
primary school are: personal and typological characteristics of younger 
schoolchildren, pedagogical skills of teachers, content of education, teaching methods 
and material and technical support. It was revealed that the preparation of future 
primary school teachers for the formation of critical thinking of junior high school 
students should be aimed at acquiring and improving students' professional 
knowledge, developing pedagogical skills, developing personal and professional 
qualities, motivation and value attitudes. 
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Keywords: critical thinking, primary school, junior high school student, 
teacher, secondary school. 

 
Постановка проблеми. За останні роки в системі початкової освіти 

відбулися значні зміни. Так, затверджено новий Державний стандарт 
початкової освіти [1], створено нові навчальні програми та підручники, 
стандарти оцінювання навчальних досягнень школярів. З іншого боку, практика 
засвідчує, що в учнів початкових класів знижується мотивація до навчання. 

У багатьох школярів початкових класів виникають проблеми з 
адаптацією до школи, інколи з негативним ставленням батьків до організації 
навчального процесу в початковій школі. З огляду на те, викладачі з 
високорозвиненою дослідницькою якістю, знаннями та вміннями повинні 
адекватно реагувати на зміни, допомагати швидко опанувати нові інформаційні 
сфери, приймати нестандартні рішення, бути креативними та ефективно діяти. 
Тому важливо спрямувати підготовку майбутніх вчителів на формування 
критичного мислення молодших школярів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику підготовки 
вчителів початкової школи до формування критичного мислення в молодших 
школярів в умовах сьогодення досліджують Н. Андросова, А. Варениченко, 
Т. Васютіна, Г. Волошина, Н. Гадасюк, В. Мелаш, В. Молодиченко 
Т. Олексенко, О. Пометун, Л. Роєнко, А. Семененко, І. Сущенко, О. Шквир та 
інші. 

Незважаючи на значний обсяг досліджень, присвячених загальним 
проблемам професійної підготовки, вирішення проблем підготовки студентів 
ЗВО як майбутніх вчителів початкової школи до розвитку критичного мислення 
молодших школярів є недостатнім. 

Мета статті виступає розкриття особливостей підготовки вчителя 
початкової школи до формування критичного мислення молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначено в Концепції Нової 
української школи [2], заклади освіти зараз формують у кожного школяра 
звичку брати активну участь у вирішенні важливих проблем колективного 
життя, формувати, висловлювати та відстоювати думки. Сучасні молодші 
школярі повинні жити в умовах демократії. Тому, щоб підготувати дітей до 
життя в таких умовах, потрібно формувати у них рису критично мислити. 

Новий Державний стандарт початкової освіти (2018 р.) [1] спрямовує 
вчителів на розвиток критичного та системного мислення школярів, 
формування вміння логічно обґрунтовувати позиції, здатності приймати 
рішення та розв’язувати проблеми. 

Критичне мислення – це незалежне мислення. Школярі повинні мати 
достатньо свободи думати і самостійно вирішувати найскладніші завдання. 
Критично мислити можна в будь-якому віці. Навіть першокласники 
накопичили для цього достатньо життєвого досвіду та знань. Саме завдяки 
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критичному мисленню традиційні когнітивні процеси знаходять 
індивідуальність і стають усвідомленими, безперервними та продуктивними. 

Дуже ефективними у формуванні критичного мислення молодших 
школярів є прийоми зробити навчальний процес більш творчим, навчити 
мислити, виділяти тезу, висловлювати власну думку та самостверджуватися. 

Тому, готуючи вчителя до формування критичного мислення молодших 
школярів, слід звернути увагу на використання високорівневих запитань для 
аналізу, узагальнення та оцінювання у змістовній подачі цього процесу. Це дає 
змогу вчителю ефективно розвивати критичне мислення молодших школярів, 
використовувати спеціальні питальні слова для задач кожного рівня, 
формулювати пізнавальні завдання для забезпечення досягнення різного рівня 
результатів навчання. Такі завдання можна сконструювати за допомогою 
спеціальних дієслів, які «програмують» мисленнєву діяльність молодших 
школярів на певному рівні. Так, наприклад, формулювання питання для вищого 
рівня мислення для аналізу включає початок речення: «У чому схожість 
(відмінність) між..?», «Який зв’язок з ...?», «Які причини ...?» [3]. 

Крім того, важливим етапом системної підготовки майбутніх вчителів до 
дослідницької роботи є знання структури уроків та вміння будувати їх плани-
конспекти на розвиток критичного мислення. Зокрема, молодші школярі 
повинні набути вміння розрізняти звичайну структуру уроку та етапи уроку 
розвитку критичного мислення. Розминка замінює так званий організаційний 
момент, основним завданням якого є створення сприятливої психологічної 
обстановки на уроці; включає розвиток внутрішньої мотивації до навчання [3]. 

Як пріоритетний напрямок виховання особистості сучасної молоді 
системна підготовка майбутніх вчителів початкової школи до формування 
критичного мислення молодших школярів є основною складовою діяльності 
ЗВО. Таке навчання має бути зосереджене на засвоєнні студентами як 
майбутніми вчителями початкових класів змісту, форматів, методів та 
інструментів для розвитку навичок критичного мислення в молодших 
школярів. 

Майбутні вчителі початкових класів повинні розуміти, що мислення дітей 
молодшого шкільного віку перебуває на перехідному етапі розвитку. У цей 
період відбувається перехід від наочно-образного мислення до словесно-
логічного. Словесно-логічне мислення формується поступово протягом 
шкільного віку. Особливо важко встановити причинно-наслідковий зв'язок у 
молодших школярів. Молодшим школярам легше зв’язати причину з 
наслідком, ніж наслідок з причиною. Це можна пояснити встановленням 
прямого зв'язку під час міркування від причини до наслідку. А при висновку з 
фактів про наявність наслідку такий зв'язок прямо не вказується, оскільки той 
чи інший факт може бути результатом різних причин, які потребують 
спеціального аналізу. Тому на цьому ж рівні знань і розвитку для молодших 
школярів постає питання: «Що станеться, якщо рослину не поливати?», 
відповісти на яке їм легше, ніж на питання: «Чому це дерево висохло?» [4]. 
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Критичне мислення потрібно формувати та розвивати у молодших 
школярів, оскільки воно підвищує успішність, рівень засвоєння знань, якість 
освіти, а головне – мотивує дітей до навчання. Майбутні вчителі повинні 
розуміти, що, формуючи та розвиваючи критичне мислення молодших 
школярів, вони спонукають їх до самостійного вирішення проблем, створюють 
нові можливості та пошук необхідної інформації. Це особливо важливо в 
сьогоднішній ситуації. Майбутні вчителі початкових класів повинні 
усвідомлювати особливості розвитку критичного мислення у молодших 
школярів [5]. 

Враховуючи сутнісні характеристики «критичного мислення молодших 
школярів», воно є частиною навчально-виховного процесу, спрямованої на 
створення у молодших школярів оптимальних умов для повної реалізації 
внутрішніх ресурсів у навчально-пізнавальній діяльності. Основними 
чинниками ефективної реалізації навичок критичного мислення в початковій 
школі є: особистісно-типологічні характеристики молодших школярів, 
педагогічна майстерність вчителів, зміст навчання, методика навчання та 
матеріально-технічне забезпечення. 

Якісна професійна підготовка майбутніх вчителів початкової школи 
залежить від реформування системи вищої освіти України. Це передбачає 
пошук найкращої відповідності між усталеними традиціями українських ЗВО 
та новими інноваціями, пов’язаними із вступом. Глобальний європейський 
освітній простір та інноваційні процеси в освіті визначаються багатьма 
факторами. Серед них важливе місце займає інтенсивний розвиток 
інформаційних технологій; оновлення змісту сучасної початкової освіти; тісна 
взаємодія учасників навчально-виховного процесу; необхідність підвищення 
рівня активності та відповідальності вчителя за власну професійну діяльність, 
спрямовану на формування синтетично розвиненого та творчого школяра; 
готовність до роботи в нових соціально-економічних умовах. Сучасні вимоги 
початкової освіти вимагають інноваційних підходів до здійснення навчально-
виховного процесу в початковій школі. 

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до формування 
критичного мислення молодших школярів повинна бути спрямована на набуття 
та вдосконалення професійних знань студентів, розвиток педагогічних умінь, 
розвиток особистісних і професійних якостей, мотивації та ціннісного 
ставлення. Це систематичний процес, сфера, накопичення та збагачення 
особистого та професійного досвіду з використанням інноваційних методів 
навчання, формування психоосвітньої та практичної підготовки до критичного 
мислення. Тому підготовка певної професійно-навчальної діяльності, особливо 
молодших школярів до критичного мислення, є дуже важливим чинником 
підготовки вчителя з одного боку та важливим результатом з іншого. Таким 
чином, елементи майбутньої професійної підготовки вчителя до формування 
критичного мислення молодших школярів це мотивація та пізнання. 
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Визначаючи найважливіші якості вчителів початкової школи, які допомагають 
їм застосовувати критичне мислення, доцільно відзначити ще такі якості, якими 
вони повинні володіти, це: креативність, комунікабельність, відкритість, 
винахідливість та наполегливість. 

У ході дослідження з’ясовано, що педагогічні умови підготовки 
майбутніх вчителів до формування критичного мислення молодших школярів, 
це: активізація мотивації майбутніх вчителів до ефективного використання 
прийомів критичного мислення; удосконалення змістової складової 
професійної підготовки, спрямованої на розширення методичних уявлень про 
критичне мислення молодших школярів; використання практичних занять з 
реалізації критичного мислення в початковій школі. 

Висновки. Таким чином, визначено, що під час професійної підготовки 
вчителя початкової школи до формування критичного мислення у молодших 
школярів слід зосередити увагу на формуванні вмінь забезпечувати навчальні, 
виховні та розвивальні потреби школярів, стимулювати їхню самостійну 
діяльність, спонукати до рефлексії. Важливо, щоб вчителі початкових класів 
знали та вміли застосовувати стратегії формування критичного мислення. 
Логічна побудова уроків за допомогою сучасних інформаційних технології, 
поєднання специфічних методів і прийомів, характерних для кожного етапу 
таких уроків, розвиток поглиблення предметних знань, розвиток критичного 
мислення повинні доповнюватися практичними заняттями та тренуваннями. 
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ГЕНЕЗИСНІ ВИТОКИ ПОНЯТТЯ «ЕЛІТА» У ПРОСТОРІ 

НАУКОВОГО ДИСКУРСУ  
 
Анотація. Відповідно до суспільних запитів сьогодення, особливо 

актуальною постає проблема еліти. У статті зроблено акцент на тому, що еліта 
відображає реалії структури суспільства в певний період історії. З точки зору 
різноманітних підходів до визначення понятійно-категоріального апарату 
визначено, що еліта це особи, які є носіями вищого рівня культури та 
цивілізованості та займають провідне або керівне становище в будь-якій галузі 
людської діяльності; які досягли вищого рівня компетентності у своїй сфері; які 
володіють інтелектуальною, моральною перевагою, мають найвище почуття 
відповідальності; яким притаманні такі соціальні або інтелектуальні 
властивості, що дають їм можливість відігравати провідну роль у суспільстві чи 
в певній сфері діяльності. Визначено, що українська філософсько-освітня думка 
зосереджується на проголошенні еліти носієм культури й цивілізованості 
вищого рівня, творцем і проповідником свободи, справедливості, культурної 
самобутності народу. Наголошено на тому, що саме від педагогічної еліти 
залежить процес динамічних змін сучасного суспільства, збереження 
культурних традицій, забезпечення просвітництва. В декількох наукових 
контекстах педагогічна еліта представлена як продуктивна частина фахівців 
найвищого рівня професійної компетенції, високих інтелектуальних і духовних 
властивостей, вирізнювана за професійними (професіоналізм на основі 
високого рівня освіти та досвіду, ерудиція, прагнення до самовдосконалення), 
діловими (креативність, організаторські здібності) рисами та 
загальнолюдськими цінностями; частина суспільства, яка спонукає до розвитку 
його інтелектуального потенціалу; подає приклад, як творити елітарну 
національну та світову культуру, є взірцем професійності, відповідальності, 
покликання, вдосконалення себе в процесі педагогічної діяльності, мовленнєвої 
культури. Окреслено фактори формування еліти, одним із яких є освіта. 

Ключові слова: еліта, національна еліта, педагогічна еліта. 
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GENESIS ORIGINS OF THE CONCEPT "ELITE" 
 IN THE FIELD OF SCIENTIFIC DISCOURSE 

 
Аbstract. In accordance with today's public demands, the problem of the elite 

becomes especially relevant. It is updated that the elite reflects the realities of the 
structure of society in a certain period of history. 

From the point of view of various approaches to the definition of the 
conceptual and categorical apparatus, it is determined that the elite are individuals 
who are carriers of the highest level of culture and civility , they are occupying a 
leading or managerial positions in any field of human activity; they have achieved the 
highest level of competence in their field; they have an intellectual, moral advantage, 
also have the highest sense of responsibility and characterises by social or intellectual 
properties , that give them the opportunity to play a leading roles in society or in a 
certain field of activity.  

It was determined that the Ukrainian philosophical and educational intention 
focuses on declaring the elite as carriers of culture and civilization of the highest 
level, the creators and preachers of freedom, justice, and the cultural identity of the 
people.  

It is emphasized that the process of dynamic changes in modern society, the 
preservation of cultural traditions, and the provision of enlightenment depends on the 
pedagogical elite. 

In several scientific contexts, the pedagogical elite is presented as a productive 
part of specialists of the highest level of professional competence, high intellectual 
and spiritual properties, distinguished by professional (professionalism based on a 
high level of education and experience, erudition, striving for self-improvement), 
managing (creativity, organizational skills) traits and common to all mankind values; 
a part of society that encourages the development of its intellectual potential; 
provides an example of how to create national elite and world culture, they are 
constant model of professionalism, responsibility, vocation, self-improvement in the 
process of pedagogical activity and speech culture. Factors of elite formation are 
outlined, one of those is an education.  

Keywords: elite, national elite, pedagogical elite. 
 
Постановка проблеми зумовлюється сучасною ситуацією в Україні, 

світоглядною трансформацією суспільства, істотними змінами його цінностей 
та норм. Вирішення низки соціальних та культурних проблем потребує 
формування еліти, зокрема педагогічної, здатної намічати перспективи 
розвитку майбутнього, бути провідниками у зростанні покоління з високим 
соціокультурним й інтелектуальним рівнем, здатної вийти на світовий рівень. 
Відповідно, до мінливих вимог суспільства, нашій країні вкрай необхідно 
забезпечувати якісну підготовку педагогічної еліти, дійсно елітарного рівня, що 
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потребує пошуку нових, ефективних шляхів, засобів і педагогічних технологій, 
необхідність у новій парадигмі освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звернення до наукового 
дискурсу з проблеми еліти засвідчив, що вона не тільки не втрачає своєї 
актуальності, але й все більше зростає. Проблема еліт розглядається в наукових 
дослідженнях у таких аспектах: походження, розвиток, історичне існування            
(Е. Гамільтон, Т. Джефферсон, Дж. Мільтон, Ф. Ніцше та інш.); основні 
принципи та характерні ознаки політичної еліти (В. Парето, Г.Моска,                        
Р. Міхельс та інш.); еліта як суспільний феномен (М. Вебер, Р.Дал,                          
У. Домхофф, В. Ліпинський, М. Міхновський, Х. Ортега-та-Гассет, А. Тойнбі, 
Е. Тоффлер та інш.); філософські аспекти еліти (Г. Ашин, Г.Задорожний,                
О. Криштановська, Н. Ракитянський, В. Федотова та інш.); функції еліти                
(О. Гаман-Голутвін, У. Кленнер, О. Крюков, Б. Кухта, Л.Мандзій,                          
Т. Мотренко, М. Нарти, О. Понедєлков та інш.); ідентифікація та 
функціонування національної еліти (С. Вовканич, М.Пірен, С.Серьогін,                
Г. Щерба та інш.); сутність і зміст понять «управлінська еліта» 
(В.Андрущенко, Б. Кухта, В. Ніконенко та інш.); процес становлення 
української еліти та концептуальні засади її розвитку (В. Кремень, В. Ільїн,              
С. Пролєв, Ф. Рудич, О. Сугоняко та ін.); шляхи формування української еліти 
(І. Бех, І. Зязюн, О. Майборода, Г. Савоненко та інш.); аспекти інтелектуальної 
й наукової еліти З. Коробкіна, В. Ломовицька, В.Омельченко, Б. Фірсов та 
інш.); вплив педагогічної еліти на розвиток особистості й суспільства                     
(В. Бабаєв, Л. Губерський, В. Олійник, М.Розумний, П. Саух, І. Сурай та інш.). 

Мета статті - визначити нарощення потенціалу понятійного апарату 
еліти з позицій наукового дискурсу. 

Виклад основного матеріалу. Термін «еліта», походить від латинського 
«eligere» і французького «elite», що означає «краще», «відібране», «вибране». 
Великий тлумачний словник сучасної української мови подає кілька значень 
слова еліта такі як: найкращі екземпляри рослин і тварин, здобуті в результаті 
селекції й призначені для дальшого розмноження; люди, які виділяються                   
з-поміж інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями та ін. 
Згідно зі словником іншомовних слів «еліта», – це люди, що виділяються серед 
інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями та ін.; 
привілейована верхівка суспільства або якої-небудь його частини; елітарний – 
вибраний, доступний не для всіх, призначений для еліти; кращий, добірний [1]. 
Філософський енциклопедичний словник визначає еліту як групу осіб, яка 
займає провідне або керівне становище у будь-якій галузі людської діяльності: 
політичній, економічній, науковій, культурній, інтелектуальній тощо. 
Консервативна соціальна філософія, котра складає основу елітарних концепцій, 
зазначає, що на вершині вертикально організованих структур перебувають 
охоронці цінностей даної культури, організатори, творчі особистості, а на 
нижчих шаблях – виконавці [2].  
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Погоджуємося з А. Романченко, яка наголошує, що поняття еліта зазнало 
певної динаміки у філософських та соціологічних працях різних періодів:                  
1) владна верхівка, що має найбільший престиж, статус, багатство (Т. Дай,                    
Г. Лассуел, С. Келлер, Г. Моска); 2) особи, які досягли вищого рівня 
компетентності у своїй сфері (В. Парето); 3) люди, які володіють 
інтелектуальною, моральною перевагою, мають найвище почуття 
відповідальності (Х. Ортега-і-Гассе); 4) група осіб, яким притаманні такі 
соціальні або інтелектуальні властивості, що дають їм можливість відігравати 
провідну роль у суспільстві чи в певній сфері діяльності (В.Ронке) [3]. 

Підтвердження цієї класифікації, знаходимо у філософських працях 
Сократа, Платона, Аристотеля, які в своїх оригінальних думках і поглядах 
визначають ціннісну спрямованість культури, що покликана відповідати 
потребам аристократії, орієнтаціям та вимогам «кращої влади». Поділяючи 
людей на керованих і тих, хто керує, ідею еліти Конфуцій вбачав у 
відповідальності, справедливості і самоповазі, і водночас любові до людей В 
розумінні давніх мислителів (Ф. Ніцше, Ф. Аквінський та ін.) еліта– це 
панівний клас або служителі церкви, призначення яких у тому, що краща від 
інших людина повинна займатись управлінням державою [4].  

На початку ХХ століття В. Парето по-новому трактує поняття «еліта» і 
поділяє її на дві підгрупи: правлячу та не правлячу еліти, яка згодом отримала 
назву «політична еліта», або просто «еліта» у його вузькому трактуванні. Як 
пояснює Р. Міхельс «політична еліта» «складається з людей, які вільно 
переходять від командних ролей у верхах однієї із пануючих ієрархій до 
подібних ролей в іншій ієрархії». Г. Моска переконує, що до еліти можна 
віднести людей, які досягли вищого рівня компетентності у своїй сфері, і 
пропонує три шляхи входження в еліту: на засадах крові, багатства, особистого 
професійного, духовного рівня. При цьому, Ч. Міллс акцентує на 
корумпованості, самозбагаченні «владної еліти». На провідну роль в 
суспільстві чи в певній сфері діяльності вказує В. Ронке. Думка А.Тойнбі дає 
можливість розглянути еліту як творчу меншість, яка у протилежність масі 
здатна очолити зміни культур, спрямувати історичний процес. Водночас                       
Х. Ортега-і-Гассет поняття «еліта» пов’язує із інтелектуальною, моральною 
перевагою, найвищими почуттями відповідальності. «Це не той, хто вважає 
себе вище за інших, а той, хто до себе самого вимогливіше, ніж до інших».                   
Х. Ортега-і-Гассет доповнює, що головною загрозою для еліти є втрата 
людяності, відчуття трагізму, перебування у стані самозаспокоєності. Г. Ласуел 
відмічає, що еліта керується в суспільстві найбільшим престижем, багатством, 
статусом. За ствердженням Р. Мілс, еліта займає найвищі позиції у соціальній 
системі діючих інститутів. Дж. Сарторі вказує на те, що еліту відрізняють 
здібності, розум, передбачливість, рішучість у керуванні суспільством, 
вирішенням конфліктів та протиріч. Дж. Гелбрейт зауважує, що регулює 
соціальні відносини науковим впливом. М. Пірен, звертаючи увагу на те, що 
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«справжня еліта» в суспільстві покликана генерувати нові ідеї, ставити та 
вирішувати розумово-життєві питання, повинна бути інтелектуальною, 
культурною, духовно розвинутою [5]. 

Отже, у вимірі зазначених підходів до визначення поняття «еліта» 
очевидним стає акцент на деяких із них: нормативний (ціннісний); структурно-
функційний та інституційний. За ціннісним підходом еліта має бути носієм 
вищого рівня культури та цивілізованості, творцем та охоронцем таких 
цінностей, як свобода, справедливість, правовий порядок (стабільність). На наш 
погляд, нехтування ціннісними критеріями руйнує концепт еліти, бо відкриває 
можливість вважати елітою будь-яку групу, яка будь-якими засобами здобуває 
та утримує керівне становище. Структурно-функційний підхід спирається на 
важливість функцій управління й винятковість людей, які їх виконують. За 
інституційного підходу елітою вважають групу людей, які обіймають керівні 
посади у впливових соціальних інститутах [6]. Суттєвим є доповнення                       
С. Вовканич, щодо виконання елітою певних функцій, що зумовлюють 
еволюційну динаміку суспільства, регулюють адаптаційні суспільні процеси на 
шляху поступу; поширюють національний досвід та знання [7]. 

О. Кучеренко зазначає, що на сучасному етапі суспільного розвитку окремо 
слід виділити такі концептуальні напрямки, як доктрина «соціально-політичного 
плюралізму» (Р. Даль, П. Бахрах, Р. Холлінгер, Р. Ландберг, А.Роуз); концепція 
«корпоратизму» (Ф. Шміттер, С. Роккан, Г. Пуле, А.Кавсон); теорія 
«демократичного елітизму» – Дж.Філд, Дж.Хіглі, Є.Етціоні-Хейлі, Е. Карлтон, 
Ф. Хантер, Д. Маркус, Р. Девіс, К.Грохолт, М.Бартон, У. Хофманн-Ланге,                 
С. Келлер; нова парадигма еліти, що побудована на соціально-політичних 
подіях в Центральній та Східній Європі (В. Весоловський, Я. Пакульський, 
Р.Путмен, І. Тарусіна, Д.Трейман, О. Шкаратан та інш.) [8]. Сьогодні, як 
зазначає О. Будник, поняття «еліта» замінюється термінами – «кліократія», 
«технократія», «когнітаріа».  

У нашому дослідженні пріоритетним є з’ясування сутності поняття 
«педагогічна еліта». Важливі положення знаходимо в традиційних цінностях 
українського національного світогляду, які проголошують педагогічну еліту як 
особистість, що вирізняється з-поміж інших моральними  якостями, талантами 
й природними здібностями (Г.Сковорода); ментальним світом, високим 
фаховим рівнем, свободою дій і поглядів (В. Липинський); справедливістю, 
гідністю, цілеспрямованістю  (І. Франко, Л. Українка); наявністю національної 
ідеї та соціальної справедливості, сформованістю власних духовно-культурних 
цінностей (М.Грушевський, М. Драгоманов); культурою, звичаями, духом 
народу та Батьківщини (О. Бочковський, Д. Донцов, С. Рудницький); 
соціальною спрямованістю (Л. Бевзенко, Є. Головаха, В. Пазенок, Н. Паніна,  
Г.Сафонова, В. Танчер та інш.).  

Л. Ткаченко зазначає, що українська філософсько-освітня думка 
зосереджується на проголошенні еліти носієм культури й цивілізованості 
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вищого рівня, творцем і проповідником свободи, справедливості, культурної 
самобутності народу [8]. Найбільш наближеним до нашого розуміння є позиція  
С. Вовканич, який зазначає, що «до національної еліти може долучитися кожен, 
хто здатний своїм інтелектом, духом, хистом, творчістю та іншими 
достоїнствами, особистими якостями збагатити національну скарбницю знань, 
досвіду, цінностей, здобутків» [7]. 

Ці характеристики допомогли встановити, що важливою частиною 
національної еліти є педагогічна еліта, яка у зв’язку з останніми подіями, за 
словами Н. Пархоменко, стала справжнім освітнім потенціалом. Саме від 
педагогічної еліти, як зазначає Л. Ткаченко, залежить процес динамічних змін 
сучасного українського суспільства, збереження української культури, її 
традицій, забезпечення просвітництва нації [8]. О. Картавов трактує 
«педагогічну еліту» таку, що володіє високим рівнем соціокультурного й 
інтелектуального розвитку, усвідомлює національно-культурну специфіку й 
історію свого народу, рефлексує своєрідність національного духа, мови, 
культури, традицій, формулює духовні, інтелектуальні, економічні, освітні, 
релігійні ідеали, інтереси, потреби своїх народів».  

Слушною є позиція Г. Васинович, який уважає, що діяльність 
«педагогічної еліти» ґрунтується на засадах наукового світогляду, 
гуманістичних цінностях та здійснюється у напрямі духовно-морального, 
культурно-освітнього і професійного зростання суб’єктів навчально-виховного 
процесу.  

Водночас, з’ясовуючи проблему еліти, М. Кармазіна, Т. Бевз, відмічають, 
що у вітчизняному соціумі, існує дві полярні думки: Україна – держава, в якій 
немає еліти: «немає взагалі», «брак еліти» ; «справжньої» «еліти для еліти»                  
(В. Куйдан,  В. Самійленко ); друга –- сьогодні, на жаль сам термін «еліта» 
самочинно привласнили представники владних структур (О.Куроп’ятник,                  
Д. Яневський).  

За даними Швейцарського інституту Санкт-Галлена якість української 
еліти оцінена як «середня», Серед 151 країн Україна знаходиться на 76 місце у 
рейтингу Elite Quality Report 2021.  

У цьому контексті Г. Васинович, О. Будник відмічають, що педагогічна 
еліта почала втрачати одну із найбільш сутнісних своїх рис – 
безкомпромісність, почала втрачати своє «Я»; її конформізм став надто 
відчутним, що мало свої негативні наслідки, одним із яких стало роздвоєння 
свідомості, деформація світогляду. В. Стець наголошує, що знизився не лише 
рівень духовності, моральності пересічного громадянина України, а й еліти, 
педагогічної зокрема, яка за її словами, володіє значним культурним 
потенціалом. 

Питання про еліти суспільства, на думку І. Аракелян, постає саме у 
кризові моменти для нього. У своїй концепції науковець наголошує, що люди 
мігрують у пошуках нового місця реалізації свого трудового та освітнього 
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потенціалу, з урахуванням професійної підготовки та рівня кваліфікації. Так, з 
одного боку, здійснюється двосторонній обмін освітньо-людськими ресурсами, 
і для обох сторін, як для країни-імпортера, так і для країни-експортера, 
характерні як «відплив інтелекту» (brain drain), так і «приплив» (brain gain), а з 
іншого – це розтрата інтелекту, тобто «brain waste». Відплив 
висококваліфікованих спеціалістів істотно підриває здатність країни до 
соціально-економічного розвитку, що, в свою чергу, призводить до зниження 
рівня життя населення [10]. Саме міграція, на погляд «Communication ACM» 
дозволяє поєднувати міжнародні міграції з подальшим поверненням до своєї 
країни, але вже з набутим професійним досвідом та знаннями [11].  

Важливі завдання «формування еліти» покладено на державні установи. 
Так, Указом № 217/2021 «Питання проєкту «Президентський університет» 
стратегічно визначено завдання професійної підготовки еліти для розвитку 
держави, відповідно до викликів сучасного мінливого світу. При цьому 
основною умовою визначено освіту, що змінюється, модернізується і 
наближається до кращих світових зразків.  

Слушним є ствердження С. Пролєва, який уважає, що університет є 
силою, руйнуючою традиційне суспільство, його систему цінностей та 
соціальні інституції. Дослідник додає, що з появою університету поступово 
починає формуватися тенденція переходу від «еліти крові» та «еліти багатства» 
до «еліти знання». При цьому засадниче завдання університету полягає у 
відстоюванні прав розуму та організації найліпшого використання людської 
здатності мислення та раціонального пізнання [12]. 

Оскільки сьогодні найбільш актуальною проблемою для України є 
формування нової «педагогічної еліти», то її підготовка потребує інноваційних 
підходів, принципово нових цілей і засобів освіти, нової організації освітнього 
процесу. На думку О. Романовського ці завдання, з одного боку, повною мірою 
зумовлюють необхідність підготовки фахівців дійсно елітарного рівня, а з 
іншого – формування еліти у її справжньому розумінні, яка сьогодні вкрай 
потрібна нашій країні, неможливе без належної якості цілеспрямованої 
професійної підготовки її майбутніх представників. Цілком погоджуючись із 
окресленим О. Романовським системою взаємозв'язків між цими двома вкрай 
важливими і відповідальними завданнями сучасної освіти, зауважимо, що, 
якість професійної підготовки фахівців, і процес формування національної 
еліти взаємно посилюють один одного і збагачують можливості успішного 
розв'язання цих важливих завдань сучасної педагогічної теорії і практики [13]. 
Підтримуючи ідею формування педагогічної еліти, В. Стець зазначає, що саме 
сучасна освіта націлена на реалізацію триєдиного завдання: навчання, 
дослідження і виховання. У дослідженні В. Стець представлені принципи, за 
якими повинна формуватися еліта: універсальність і фундаментальність, 
максимально широке коло дисциплін, постійна націленість на відповідність 
структури навчальних програм дисциплінарній структурі досягнутого знання; 
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навчання через посередництво дослідження, представленого науковою 
діяльністю професорів, і залучення студентів у дослідницький процес; 
досягнення і постійна підтримка паритету між традиціями та інноваціями в 
навчальному процесі і дослідницькій діяльності; трансляція цінностей 
культури, акцент на гуманітарній складовій освіти, що має першочергове 
значення для формування істинно освіченої еліти. С. Толочко довела, що нині 
особливого значення набуває інтегроване транснаціональне співробітництво у 
вищій освіті, дослідженнях та інноваціях заради зростання мобільності 
педагогічних працівників, студентів і дослідників, а також збільшення кількості 
спільних освітньо-наукових програм в Європейському просторі вищої освіти. 
За словами Ю.Прохасько, сьогодні доречніше говорити про «еліти» у множині, 
«еліти галузевих компетентностей», «еліти кваліфікацій». О. Васинович, 
О.Будник відмічають, що педагогічна еліта сьогодні має презентувати 
досконале володіння інформаційними технологіями, іноземними мовами, а 
головне – прагнути пізнавати і розуміти душу, смисли буття і духовно-моральні 
цінності свого вихованця, світитися відповідальністю, оскільки йому довірено 
найдорожче – живі душі дітей. Автори зазначають, що наряду з високим рівнем 
відповідальності педагога тісно взаємопов’язана його честь і гідність. 
Справжній педагог, на їх думку, – честь нації, і там, де бракує поваги до 
педагога, там марно шукати гідно вихованої нації. Концепція педагога, на 
думку В. Стець, є насамперед людино - і культуроємною, і може реалізуватися 
в кожній конкретній освітянській ситуації. В. Кузь уточнює, що педагогічна 
еліта є носієм високої культури, моральності, честі і сумління, які думають 
найперше про благо народу, всієї країни, людства, своєю креативністю вони 
вносять найбільший доробок у прогресивний розвиток суспільства.  

Суттєвим є висновок О. Криштановської про те, що педагогічну еліту слід 
формувати, створювати умови для її становлення, становлення її високої 
культури як важливого елементу підвищення культури всього народу. 
Уважаємо за необхідне підкреслити, що авангардом у формуванні еліти є 
освіта. У рамках реалізації стратегії розвитку освіти, як зазначають Г. 
Дмитренко, Т. Ріктор, є всі шанси органічним чином, починаючи з сім’ї та 
завершуючи вищими навчальними закладами, готувати елітні кадри. М.Чепіга 
зазначає, що у третьому тисячолітті особливу роль посідає елітна освіта, яка 
тісно пов’язана з виробництвом і підготовкою кадрів, які володіють високими 
технологіями, методологією аналізу наукової інформації, кадрів супер високої 
кваліфікації, які відкривають нові горизонти перед людством, способом, 
існування котрого є неперервний і стрімкий розвиток, особливо, якщо знання 
швидко старіють і тому потрібне їх постійне оновлення і переосмислення, а 
отже на часі нові підходи, нові ідеї, нові узагальнюючі теорії. 

Важливе значення для нашого дослідження має також врахування 
сутнісних ознак педагогічної еліти. Центральним положенням цього підходу 
для нас стає орієнтація на особистість педагога, результат і головний критерій 



               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            248 

його ефективності. Підтримуємо ідею В. Кременя, що педагогічна еліта є 
складником національної еліти, до якої належить продуктивна частина фахівців 
найвищого рівня професійної компетенції, високих інтелектуальних і духовних 
властивостей, вирізнювана за професійними (професіоналізм на основі 
високого рівня освіти та досвіду, ерудиція, прагнення до самовдосконалення), 
діловими (креативність, організаторські здібності) рисами та 
загальнолюдськими цінностями; це частина суспільства, яка спонукає до 
розвитку його інтелектуального потенціалу, подає приклад, як творити елітарну 
національну та світову культуру, є взірцем професійності, відповідальності, 
покликання, вдосконалення себе в процесі педагогічної діяльності, мовленнєвої 
культури [14]. За словами В. Андрущенко «поняття педагогічна еліта» містить ідею 
природженої обдарованості людини, наявність у неї таких якостей, які зумовлюють 
здатність найкращого виконання владних функцій у суспільстві» [15]. 

Спираючись на позиції дослідників ми з’ясували, що формування 
національної еліти зв’язано з рядом факторів: якістю життя народу і престижу 
країни в світі (О. Барвенко); наявним культурним середовищем, духовністю 
нації, організацією державних інституцій, добробутом громадян (Ю. 
Конотопцева); підвищенням професійної компетентності представників 
структур різного рівня, їх освіти, культурних і моральних характеристик, 
авторитету, легітимності і ефективності їх діяльності (К.Баранцева); 
інтелектуальними аспектами, що визначають потенціал еліти, і, відповідно, 
місце у світовій спільноті (К. Михайлова); забезпеченням духовно-
інтелектуального підґрунтя самоорганізації та розвитку суспільства (С. 
Щербина) . 

Висновки. Простежуючи нарощення потенціалу понятійно-
категоріального апарату еліти з позицій системного наукового дискурсу, 
відзначимо, що під елітою розумієм людей вищого рівня культури та 
цивілізованості, що займають провідне або керівне становище в будь-якій 
галузі людської діяльності; які досягли вищого рівня компетентності у своїй 
сфері; які володіють інтелектуальною, моральною перевагою, мають найвище 
почуття відповідальності; яким притаманні такі соціальні або інтелектуальні 
властивості, що дають їм можливість відігравати провідну роль у суспільстві чи 
в певній сфері діяльності. Складником національної еліти є педагогічна еліта, 
до якої належить продуктивна частина фахівців найвищого рівня професійної 
компетенції, високих інтелектуальних і духовних властивостей, що 
відрізняється  за професійними (професіоналізм на основі високого рівня освіти 
та досвіду, ерудиція, прагнення до самовдосконалення), діловими 
(креативність, організаторські здібності) рисами та загальнолюдськими 
цінностями; це частина суспільства, яка спонукає до розвитку його 
інтелектуального потенціалу, подає приклад, як творити елітарну національну 
та світову культуру, є взірцем професійності, відповідальності, покликання, 
вдосконалення себе в процесі педагогічної діяльності.  
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ЗАСОБОМ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Анотація. У статті висвітлено технології формування екологічної 
компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. 
Акцентовано увагу на значенні тренінгових технологій у формуванні 
екологічної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти. 

У статті визначено ієрархію технологій у площині від загального 
сприйняття до конкретного застосування: освітні технології – педагогічні 
технології – технології навчання (дидактичні технології), технології виховання, 
технології управління освітнім процесом.  

З-поміж низки педагогічних технологій авторами відібрано ті, які найбільш 
повно забезпечують ефективність і продуктивність процесу формування 
екологічної компетентності майбутніх учителів біології і враховують особливості 
їхньої реалізації в умовах закладу вищої освіти. Це технологія проєктного навчання, 
тренінгова технологія, кейс-технологія, квест-технологія, інформаційно-
комунікаційна технологія, технологія дистанційного навчання. Наголошено, що їх 
застосування здійснює вплив на розвиток усіх структурних складників 
екокомпетентності студентів: знаннєво-змістового, ціннісно-мотиваційного, 
діяльнісно-технологічного, професійно-рефлексивного. 

Особливу увагу в статті приділено тренінговій технології, яка 
зорієнтована на розвиток умінь майбутніх педагогів застосовувати теоретичні 
знання на практиці, усвідомлення та визначення власної екологічної позиції, 
моделювання різноманітних педагогічних ситуацій в екологічній площині та їх 
роз в’язання. 

У статті визначені основні функції тренінгів, принципи їх проведення, 
вимоги до їх організації. Виокремлено основні групи soft skills майбутніх 
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педагогів, які формуються, розвиваються у процесі реалізації тренінгових 
технологій: комунікативні, критичне мислення і навички розв’язання проблем, 
командна робота, навчання протягом усього життя та навички управління 
інформацією, етика, мораль і професіоналізм, навички лідерства тощо. 

Запропонована тематика екологічних тренінгів у межах освітніх 
компонентів для майбутніх учителів біології. Наведено приклад розробки 
тренінгу «COVID – 19: екостиль життя» у процесі вивчення навчальної 
дисципліни «Екологія та здоров’я людини». 

Ключові слова: екологічна компетентність, майбутні учителі біології, 
фахова підготовка студентів, технології, тренінгова технологія, тренінг. 
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ECOLOGICAL COMPETENCE FORMATION OF FUTURE BIOLOGY 

TEACHERS BY MEANS OF TRAINING TECHNOLOGIES 
 

The article highlights the technologies for the formation of ecological 
competence of future biology teachers in the process of professional training. 
Attention is focused on the importance of training technologies in the formation of 
ecological competence of students of higher pedagogical education. 

The article defines the hierarchy of technologies in the plane from general 
perception to specific application: educational technologies - pedagogical 
technologies - learning technologies (didactic technologies), educational 
technologies, educational process management technologies. 

From among a number of pedagogical technologies, the authors selected those 
that most fully ensure the effectiveness and productivity of the process of forming the 
ecological competence of future biology teachers and take into account the 
peculiarities of their implementation in the conditions of a higher education 
institution. These are project learning technology, training technology, case 
technology, quest technology, information and communication technology, distance 
learning technology. It is emphasized that their application affects the development of 
all structural components of students' ecocompetence: knowledge-content, value-
motivational, activity-technological, professional-reflective. 
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The article pays special attention to the training technology, which is focused 
on developing skills of future teachers to apply theoretical knowledge in practice, 
awareness and determination of their own ecological position, modeling of various 
pedagogical situations in the ecological plane and their resolution. 

The article defines the main functions of trainings, the principles of their 
conduct, requirements for their organization. The main groups of soft skills of future 
teachers that are formed and developed in the process of implementing training 
technologies are highlighted: communication, critical thinking and problem-solving 
skills, teamwork, lifelong learning and information management skills, ethics, 
morality and professionalism, leadership skills, etc. 

The proposed topic of ecological training within educational components for 
future biology teachers. An example of the development of the training                    
«COVID – 19: eco-style of life» in the process of studying the educational discipline 
"Ecology and human health" is given. 

Keywords: ecological competence, future biology teachers, professional 
training of students, technologies, training technology, training. 

 
Постановка проблеми. Формування та розвиток екологічної 

компетентності майбутніх учителів біології є вимогою сьогодення, однією з 
умов збереження повноцінної й життєздатної української нації з огляду на 
погіршення екологічної ситуації у нашій державі на тлі воєнних дій і 
загострення соціально-економічних проблем. Актуальність цього питання 
зумовлена також запитом сучасного суспільства в екологічно грамотних, 
освічених, екологічно компетентних здобувачах загальної середньої освіти. 
Тільки екокомпетентний учитель здатний розв’язати це завдання Нової 
української школи.  

Вважаємо, що ефективно, результативно формувати і розвивати 
екокомпетентність здобувачів вищої освіти можливо у межах спеціально 
створеної педагогічної системи. Систему формування екологічної 
компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки ми 
розглядаємо як сукупність взаємозв’язаних структурно-функціональних 
компонентів, які об’єднані спільною метою і зорієнтовані на досягнення 
визначеного результату [1]. Важливим складником означеної педагогічної 
системи є технологічний інструментарій, засобом якого відбувається 
трансформація змісту розробленої системи у набуті компетентності здобувачів 
вищої освіти, зокрема в екологічну. З огляду на це виникла необхідність 
детально розглянути технології формування екологічної компетентності 
майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливими для розгляду 
порушеної проблеми формування екологічної компетентності майбутніх 
учителів є доробок науковців: Н. Баюрко, Ю. Бойчука, І. Бузенко, І. Глухова, 
В. Гончарука, І. Кореневої, Я. Логвінової, Л. Лук’янової, С. Рудишина, 
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В. Самілик, С. Совгіри, Л. Соловей, І. Сяської, Л. Титаренко, І. Фурси, 
Ю. Шапрана та ін. Ці дослідники розглядають екологічну компетентність 
майбутніх педагогів як складник професійної компетентності, формування і 
розвиток якої здійснюється, передовсім, у процесі фахової підготовки. 

Палітра напрацювань науковців і педагогів, які досліджують освітні 
технології, є досить широкою і різноплановою. Її характеризують дослідження 
В. Бондаря, В. Головенкіна, І. Дичківської, Г. Єфремової, І. Зязюна, 
А. Кузьмінського, З. Курлянд, П. Лузана, Н. Наволокової, О. Огієнко, 
О. Пєхоти, О. Пометун, І. Прокопенка, Ю. Сурміна, М. Фіцули та ін. Результати 
аналізу праць зазначених вище дослідників, дають підстави для узагальнення: 
технології, які застосовуються в освіті, функціонують на декількох рівнях (на 
рівні педагогічних теорій, концепцій; на рівні форми організації педагогічної 
взаємодії; на рівні методики навчання). Виходячи з цього, у педагогічній теорії 
та практиці визначено ієрархію технологій у площині від загального 
сприйняття до конкретного застосування: освітні технології – педагогічні 
технології – технології навчання (дидактичні технології), технології виховання, 
технології управління освітнім процесом. 

У науковому освітньому дискурсі питання застосування педагогічних 
технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів є предметом 
дослідження М. Білянської, Н. Грицай, А. Гури, Л. Козак, І. Кореневої, 
О. Кочерги, Т. Миронюк, О. Молчанюк, О. Пташенчук, І. Сокол, Ю. Солоної, 
І. Сяської, О. Чубрей, О. Шапран, Ю. Шапрана, І. Шмиголь та ін. 

Наукові розвідки з проблеми визначення змісту, структури, особливостей 
застосування тренінгових технологій належать Т. Воронцовій, А. Григор’євій, 
М. Копитко, В. Пономаренко, О. Степаненко, Г. Тараненко, Ю. Ткаченко, 
Л. Томаневич, О. Фіщук, О. Цуруль, І. Шоробурі та ін. 

Незважаючи на вагомий внесок науковців, педагогів у дослідження 
окресленої проблеми, результати вивчення стану її теоретичної та практичної 
розробленості свідчать про необхідність продовження наукового пошуку в 
напрямі вивчення можливостей тренінгових технологій у формуванні 
екологічної компетентності майбутніх учителів біології. 

Мета статті – обґрунтувати значення тренінгових технологій у 
формуванні екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі 
фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Освітні технології «характеризують 
загальну стратегію розвитку освіти і освітнього середовища» [2, С. 8], 
розробляються на основі конкретної методології освіти і спрямовані на 
визначені освітні результати. 

У процесі дефініювання поняття «педагогічні технології» відзначаємо 
неоднозначність його тлумачення науковцями, педагогами, як-от: сфера знання, 
яка включає методи, засоби і теорію їх використання для досягнення цілей 
освіти (І. Зязюн [3, С. 26]); цілеспрямована організація педагогічного процесу, 
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яка відображає науково обґрунтований проєкт логічно структурованої системи 
педагогічної взаємодії для гарантованого досягнення запланованих результатів 
навчання (П. Лузан [4, С. 17]; спільна галузь педагогічного знання, яка включає в 
себе дві групи питань, перша з яких пов’язана із застосуванням технічних засобів 
у навчальному процесі, друга – з його організацією (О. Пєхота [5, С. 13]); модель 
навчально-виховного та управлінського процесів у навчальному закладі, яка 
об’єднує в собі зміст, форми і засоби (І. Дичківська [6, С. 68]); практична 
взаємодія суб’єктів освітньої діяльності, яка організовується на основі 
структурування, систематизації, програмування, алгоритмізації, стандартизації 
засобів і прийомів навчання або виховання з використанням сучасних засобів 
(В. Ковальчук [7, С. 231]; система науково обґрунтованих дій і взаємодій 
елементів навчального процесу, здійснення яких гарантує досягнення 
поставлених цілей навчання (І. Прокопенко [8, С. 81]). 

У зазначеній різноманітності підходів до трактування поняття 
«педагогічні технології» виокремлюємо спільний вектор (змістове ядро) у його 
означенні, а саме: алгоритмічна логічність і послідовність дій суб’єктів 
освітнього процесу для досягнення визначених результатів відповідно до 
поставленої мети. З огляду на зазначене вище у контексті досліджуваної 
проблеми будемо вживати термін «педагогічна технологія», який найбільше 
підходить до вивчення процесу формування екологічної компетентності 
майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки.  

Однією з педагогічних умов функціонування системи формування 
екологічної компетентності майбутніх учителів біології ми визначили 
застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі фахової 
підготовки здобувачів вищої освіти. Ми суголосні з думкою Н. Грицай, що 
інноваційні педагогічні технології «спираються на нові знання, уміння та 
компетентності й спрямовані на формування компетентних 
конкурентноздатних фахівців» [9, С. 293]. З. Курлянд потрактовує інноваційні 
педагогічні технології як такі, що спрямовані на оновлення освітнього процесу і 
є логічною комбінацією декількох технологій [10, С. 211].  

О. Пєхота акцентує увагу на «екологічній чистоті, моральній безпеці, 
валеологічній обґрунтованості і духовній екологічності» [5, С. 25] педагогічних 
технологій. Цілком поділяємо думку науковиці щодо провідної ролі принципів 
гуманістичного світогляду у процесі реалізації педагогічних технологій. Саме 
ці принципи «передбачають формуванню таких якостей особистості, як 
усвідомлення єдності природи і людини, відмова від авторитарного стилю 
мислення, терпимість, схильність до компромісу, шанобливе ставлення до 
чужої думки, інших культур, цінностей та віри» [5, С. 25]. 

З-поміж низки педагогічних технологій ми відібрали ті, які найбільш 
повно забезпечують ефективність і продуктивність процесу формування 
екологічної компетентності майбутніх учителів біології і враховують 
особливості їхньої реалізації в умовах закладу вищої освіти. Це технологія 
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проєктного навчання, тренінгова технологія, кейс-технологія, квест-технологія, 
інформаційно-комунікаційна технологія, технологія дистанційного навчання. Їх 
застосування здійснює вплив на розвиток усіх структурних складників 
екокомпетентності студентів: знаннєво-змістового, ціннісно-мотиваційного, 
діяльнісно-технологічного, професійно-рефлексивного. 

Ефективною педагогічною технологією, за допомогою якої здобувачі 
вищої освіти «вчаться визначати основні напрямки своєї майбутньої 
педагогічної праці, її цілі та перспективи, формувати позитивну „Я-концепцію”, 
удосконалювати свої рефлексивні характеристики, адаптуватися до майбутньої 
професійної діяльності» [11, С. 195] є тренінгова технологія. Ця технологія 
зорієнтована на розвиток умінь майбутніх педагогів застосовувати теоретичні 
знання на практиці, усвідомлення та визначення власної екологічної позиції, 
моделювання різноманітних педагогічних ситуацій в екологічній площині та їх 
розв’язання. На значення тренінгових технологій для підготовки студентів-
біологів указує О. Фіщук: «…тренінги спрямовані на формування й 
утвердження особливого світогляду, цінностей та способу життя, вихованню 
бережливого ставлення до живих істот, альтруїзму й поваги як до людей, так і 
до природи» [12, С. 154]. О. Кочерга зазначає, що «у ході тренінгу майбутні 
вчителі мають можливість практикуватись, експериментувати, моделювати 
ситуацію, перевіряти свої висновки, аналізувати досягнення, шліфувати 
навички спілкування і власну поведінку» [13, С. 119]. 

У науковому дискурсі тренінг розглядається як форма організації 
освітнього процесу, як засіб формування життєво важливих компетентностей, 
як форма взаємодії учасників освітнього процесу, як метод соціально-
психологічного навчання і впливу, як засіб рефлексії тощо. З огляду на предмет 
нашого дослідження тренінг ми визначаємо як активну взаємодію викладача 
(тренера) і студентів у процесі моделювання та ігрової імітації еколого-
педагогічних ситуацій, пошуку підходів до розв’язання екологічних проблем з 
метою формування екологічної компетентності майбутніх педагогів. 

Найбільш популярними видами тренінгів в освітньому просторі є: 
соціально-психологічні, комунікативні, стратегічні, психокорекційні, 
тематичні, тренінги професійного зростання і т. д. Серед різноманітності видів 
тренінгів найбільшими формувальними можливостями стосовно досліджуваної 
здатності визначаються екологічні. М. Скиба зазначає, що екологічні тренінги 
«ґрунтуються на принципі активізації позиції викладача та студентів у 
освітньому процесі…, учасники тренінгу активно беруть участь у пошуку, 
колективному обговоренні різних підходів до розв’язання екологічних проблем, 
відшукують і аналізують екологічну інформацію для вирішення пізнавальних 
завдань або перебувають в активному самостійному пошуку» [14, С. 126]. 

Імплементація екологічних тренінгів у процес фахової підготовки 
бакалаврів із середньої освіти біологічного профілю сприяє особистісному і 
професійному зростанню майбутніх педагогів через формування soft skills 
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(м’яких навичок). Сформовані soft skills допоможуть сучасним студентам 
«трансформуватися у вагомі корпоративні ресурси» [15, С. 25] і сприятимуть 
ефективному розвитку структурних компонентів екокомпетентності. Ми 
виокремлюємо основні групи soft skills майбутніх педагогів, які формуються, 
розвиваються у процесі реалізації тренінгових технологій, як-от: комунікативні 
(вміння чітко, ефективно і впевнено викладати свої ідеї в усній або письмовій 
формі; вміння практикувати навички активного слухання і реагування; вміння 
чітко і впевнено представляти аудиторію); критичне мислення і навички 
розв’язання проблем (уміння виявляти й аналізувати проблеми у складній 
ситуації і давати обґрунтовану оцінку); командна робота (вміння будувати 
взаєморозуміння, ефективно взаємодіяти і працювати з іншими людьми); 
навчання протягом усього життя та навички управління інформацією (вміння 
знаходити й управляти актуальною інформацією з різних джерел; вміння 
отримувати нові ідеї і здійснювати автономне навчання); етика, мораль і 
професіоналізм (вміння професійно розбиратися в економічних кризах, 
екологічних, соціальних і культурних аспектах життя; здатність аналізувати та 
приймати рішення щодо розв’язання етичних проблем); навички лідерства 
(вміння керувати проєктом; здатність розуміти і по черзі бути лідером і 
послідовником; здатність контролювати членів групи) [15, С. 25]. 

І. Шоробура, Ю. Ткаченко визначають основні принципи проведення 
освітніх тренінгів: мотиваційність, парадоксальність, образність, 
результативність, баланс комфорту і дискомфорту, спрямованість на 
застосування результатів [16, С. 11–12]. М. Копитко, Л. Томаневич доповнюють 
цей перелік принципами активності, творчої позиції учасників, партнерської 
взаємодії, об’єктивізації поведінки [17, С. 9–10]. 

Тренінгові технології, які застосовуються з метою формування 
екокомпетентності майбутніх учителів, виконують такі основні функції: цільова 
(спрямована на досягнення визначеної мети), комплексна (передбачає 
формувальний уплив на всі компонентні складники екологічної компетентності 
студентів), інформаційна (насичення тематичного поля тренінгу інформаційним 
матеріалом екологічного змісту), комунікативна (розвиток міжособистісної 
взаємодії на основі довіри, толерантності у спілкуванні), моделююча 
(передбачає імітацію професійних і екологічних ситуацій з метою повного 
«занурення» у них і вироблення шляхів їх розв’язання), мотиваційна 
(спрямована на формування мотивації до розвитку власної екокомпетентності, 
підвищення рівня її сформованості), практична (застосування отриманого 
досвіду в реальній практичній діяльності), рефлексивна (сприяє усвідомленню 
власного потенціалу, досвіду у розв’язанні еколого-педагогічних ситуацій, 
рівня власної екокомпетентності та прагненню до саморозвитку, 
самовдосконалення, самореалізації). 

Структура тренінгу охоплює декілька послідовних етапів психологічного 
впливу – від актуалізації почуття впевненості в собі та підвищення рівня 
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самоприйняття до формування певних технологій протидії психологічним 
маніпуляціям та розвитку професійної конкурентоспроможності на ринку  
праці [17, С. 7]. 

Екологічний тренінг передбачає застосування цілого арсеналу активних 
та інтерактивних методів, які стимулюють пізнавальну активність студентів, як-
от: групова дискусія; мозковий штурм; моделювання ситуацій; аналіз ситуацій 
морального вибору; дидактичні, імітаційні, творчі ігри; контргра, модерація 
тощо. 

Впровадження тренінгів на практичних заняттях з освітніх компонентів 
екологічного спрямування сприяють розвитку екологічних умінь і навичок, 
дають змогу практично відтворити алгоритм дій змодельованих екологічних 
ситуацій у реальному житті, адаптують майбутніх педагогів до професійної 
діяльності. З метою розширення знань студентів про сутність і структурно-
компоненту організацію екологічної компетентності нами розроблений і 
проведений тренінг «Еко + компетентність» з теми «Змістова характеристика 
основних складників екологічної компетентності» (з дисципліни «Екологічна 
компетентність учителя»).  

У ході експериментальної роботи з теми дослідження нами впроваджено 
екологічні тренінги: «Збережемо природне і ландшафтне різноманіття і воно 
збереже нас!», «Бути на Землі людиною» у процесі вивчення курсу «Загальна 
екологія»; «Пазли екобезпеки», «Відходи у доходи!» у межах навчальної 
дисципліни «Соціоекологія»; «Здорова природа – здоровий я!», «Екоспосіб 
життя: модно чи потрібно?!», «СOVID-19: екостиль життя» під час 
опанування освітнього компонента «Екологія та здоров’я людини».  

Подаємо план еколого-валеологічного тренінгу на тему «СOVID-19: 
ЕКОСТИЛЬ ЖИТТЯ». 

Мета тренінгу: 
Навчальна. Сформувати уявлення про причини виникнення, 

епідеміологію, карантинні заходи, профілактику та прогнози розвитку пандемії 
СOVID-19 в Україні та світі; встановити причинно-наслідкові зв’язки між 
ставленням особистості до природного довкілля і захворюваністю коронавірусом 
СOVID-19. 

Розвивальна. Розвивати уміння оцінювати ризик у життєвих ситуаціях в 
умовах пандемії, навички відповідальної екобезпечної поведінки, засвоїти 
основи захищеної поведінки у випадку ризику інфікування; алгоритм протидії 
захворюванню коронавірусом СOVID-19;  

Виховна. Виховувати ціннісне ставлення до власного здоров’я i 
навколишнього природного середовища, толерантне ставлення до людей, які 
захворіли на СOVID-19 та знаходяться в групі ризику, виховувати 
екологічний стиль життя. 

Обладнання: презентація, ватмани, маркери, фліпчарт, мультимедійна 
дошка, стікери. 
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План тренінгу 

Вид діяльності Завдання Остаточний результат 
І. Вступна частина 

1.1. Знайомство 
Вправа «Цінності 

життя» 
Визначити пріоритетні ціннісні 

орієнтири, що домінують у 
здобувачів вищої освіти на цьому 

етапі життя 

Встановлено чесноти, що 
переважають у житті людини. 

Побудовано ієрархію життєвих 
цінностей майбутніх педагогів. 

1.2. Зворотній зв’язок 
Вправа «Намалюй і 

доведи» 
Практично переконати, що 

природа і здоров’я – це найвищі 
цінності життя 

Визначено найважливіші 
ціннісні орієнтири життя 

1.3. Очікування 
Вправа «Пазли» Надати можливість учасникам 

зрозуміти і сформулювати 
результати, яких вони досягнуть, 

взявши участь у тренінгу 

Досягнуто розуміння, на що 
спрямовується тренінг, і що 

очікується від учасників, 
закцентовано увагу на меті і 

завданнях тренінгу. 
1.4. Правила тренінгу 

Вправа «Мікрофон» Визначити правила поведінки у 
процесі проведення тренінгу 

Досягнуто розуміння щодо 
поведінки учасників у процесі 

проведення тренінгу 
ІІ. Основна частина 

2.1. Теоретичний блок 
Вправа 

«Інтелектуальна 
розминка» 

(робота в групі, 
фронтальне 
опитування) 

Актуалізувати проблему та 
встановити рівень обізнаності 

учасників тренінгу щодо 
проблеми СOVID-19, зв’язку 

ставлення особистості до 
природного довкілля і 

захворюваністю 

Встановлений рівень обізнаності 
учасників визначає зміст 
подальшої роботи під час 

тренінгу 

Вправа «Інтерактивна 
презентація» 

 

Надати інформацію щодо причин 
виникнення, епідеміологію, 

карантинні заходи, профілактику 
та прогнози розвитку пандемії 
СOVID-19 в Україні та світі. 

Акцентувати увагу на залежності 
рівня захворюваності на СOVID-

19 i способу життя людини, її 
ставлення до навколишнього 

природного середовища. 
Перегляд мультимедійної 

презентації та відеоматеріалів. 

Сформовано уявлення про 
критичне становище в Україні 

стосовно розповсюдження 
СOVID-19, про важливість 
способу життя людини, її 

екоповедінки у 
розповсюдженні 

захворюваності, сформована 
впевненість у необхідності 
здійснення профілактичної 

роботи.  
2.2. Допоміжні вправи 

Вправа «Руханка» Навчити чергувати розумову 
діяльність із фізичним 

навантаженням задля активного 
відпочинку 

Сформовано вміння здійснювати 
активний відпочинок 
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2.3. Практичний блок 
Вправа 

«Моделювання 
життєвих ситуацій» 

 

Відпрацювання алгоритму дій 
щодо профілактики СOVID-19 і 
закріплення умінь здійснювати 
еколого доцільну та безпечну 
діяльність. 
Ситуація 1. Людині необхідно 
придбати продукти харчування у 
продуктовому магазині. Місто 
відноситься до червоної зони за 
розповсюдженням захворюван- 
ня. Продемонструвати дії та 
коментарі, які максимально 
убезпечать Вас від вірусу в 
магазині. 
Чи правильно виконані дії? 
Які помилки допущено? 
Ситуація 2. Людина 
повернулася з продуктового 
магазину. Місто відноситься до 
червоної зони за 
розповсюдженням захворюван- 
ня. Продемонструвати дії та 
зробити коментарі, як 
убезпечити себе і свою оселю від 
вірусу. 
Чи правильно виконані дії? 
Які помилки допущено? 
Ситуація 3. У людини є ознаки 
ГРВІ та підвищеної температури. 
Покажіть та прокоментуйте дії 
людини в цій ситуації? 
Чи правильно виконані дії? 
Які помилки допущено? 
Ситуація 4. Людина 
контактувала із особою, яка має 
підтверджений випадок COVID-
19. Подальші дії людини. 
Ситуація 5. Під час екологічної 
акції на подвір’ї школи учні та 
класний керівник знайшли 
використані захисні одноразові 
маски і серветки. Який буде 
алгоритм дій учасників 
освітнього процесу щодо 
утилізації цих засобів 
індивідуального захисту, щоб 
убезпечити себе від COVID-19? 

Сформовано вміння щодо 
попередження інфікування 
 СOVID-19 та дотримання 
профілактичних заходів, 

закріпленні уміння 
здійснювати еколого доцільну 

та безпечну діяльність 
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ІІІ Заключна частина 
3.1. Підведення підсумків 

Вправа «Продовж 
речення» 

Відпрацювання уміння 
узагальнювати інформацію та 

робити висновки 

Сформовано вміння 
узагальнювати інформацію та 

робити висновки 
3.2. Зворотній зв'язок 

Вправа «Склади 
пазли» 

Навчити досягати поставленої 
мети 

Сформовано вміння 
усвідомлювати та досягати 

поставленої мети 
3.3. Релаксація 

Вправа «Врятуй 
пташечку» 

Формувати уміння нормалізувати 
емоційно-психічний стан за 

допомогою м’язового 
розслаблення 

Вироблено уміння нормалізувати 
емоційно-психічний стан 

3.4. Завершення тренінгу 
Вправа «Легені» Усвідомлення кінцевого 

результату 
Сформовано ціннісне ставлення 
до кожного із учасників тренінгу 

 
Отже, застосування тренінгових технологій у процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів біології сприяє формуванню вмінь і навичок позитивно 
міжособистісно взаємодіяти [18, С. 314], розвитку активності й самостійності 
екологічного мислення, підвищення мотивації до самовдосконалення. 

Висновки. Резюмуючи зазначене вище, висновкуємо, що застосування 
тренінгів із метою формування екологічної компетентності майбутніх учителів 
біології сприяє: активній взаємодії учасників освітнього процесу у розв’язанні 
еколого-педагогічних завдань; розвитку й удосконаленню еколого-професійних 
умінь і навичок завдяки включенню всіх учасників до єдиного креативного 
простору; мотивуванню у визначенні власної екологічної позиції та підвищенні 
її активності, розвитку вмінь висловити і відстояти особисту екопозицію; 
систематизації особистого і соціального досвіду екологічної діяльності й 
виробленню власної траєкторії екоповедінки; усвідомленню власного рівня 
екокомпетентності й визначенню перспективних шляхів самовдосконалення. 

 
Література: 
1. Хроленко М. В. Цілі та завдання формування екологічної компетентності 

майбутніх учителів біології. Наукові інновації та передові технології. Київ, 2022. № 8 (10). 
С. 189–201. 

2. Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології: навчальний посібник. Київ: 
ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с. 

3. Зязюн І. А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти. 
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : 
Педагогічні науки. 2011. Т. 1. Вип. 33. С. 22–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2011_1.33_6 

4. Лузан П. Г. Суть і дефініція поняття «Педагогічна технологія». Науковий вісник 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2013. № 6. 
С. 12–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2013_6_4 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D1%8F%D0%B7%D1%8E%D0%BD%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmdup_2011_1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674078
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674078
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvipto_2013_6_4


               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            262 

5. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / за ред. О. М. Пєхоти. Київ: А.С.К., 2001. 256 с. 
6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник. Київ : 

Академвидав, 2004. 352 с. 
7. Ковальчук В. А. Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах 

варіативності освітньо-виховних систем: теорія, методика, практика : монографія. Житомир : 
Вид-во ЖДУ ім. І. Я. Франка, 2016. 442 с. 

8. Педагогічні технології в підготовці вчителів : навчальний посібник / за ред. 
І. Ф. Прокопенка. Харків : ХНПУ, 2018. 457 с. 

9. Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в 
педагогічних університетах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Полтава, 2016. 526 с. 

10. Педагогіка вищої школи: Навч . посіб. / за ред. З. Н . Курлянд. Київ: Знання, 2007. 495 с. 
11. Шапран О. І., Шапран Ю. П. Проектні та тренінгові технології: їх сутність, 

різновиди та досвід використання у вищій школі. Проблеми фізичного виховання і спорту. 
2009. № 12. С. 193–195. 

12. Фіщук О. Тренінг як ефективний метод практичної підготовки студентів-
біологів. Psychological Prospects Journal. 2020. Вип. 35. С. 148–161. 

13. Кочерга О. М. Особливості використання тренінгових технологій у процесі 
формування практичної компоненти професійної підготовки майбутнього учителя. Молодий 
вчений. 2014. № 2 (05). С. 116–119. 

14. Скиба М. М. Формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх 
учителів біології у процесі тренінгу. Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 4 (55). С. 124–129. 

15. Sergii D. Rudyshyn, Tetiana V. Kononenko, Marina V. Khrolenko, Vitalii S. Konenko, 
Stanislav P.Merdov. Basic Soft Skills as an Integral Component of Student Competitiveness: case of 
higher education in Ukraine. AD ALTA: International Jornal of Interdisciplinary Researh. 2021. Vol 11. 
Specal Issue (01-XVI). P. 23–28. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.pdf 

16. Шоробура І., Ткаченко Ю. Тренінгові технології у закладах вищої освіти. Молодь 
і ринок. 2019. № 2 (169). С.6–12. 

17. Копитко М. І., Томаневич Л. М. Тренінги з менеджменту: навчально-методичний 
посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 128 c. 

18. Андрощук І. В. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів 
трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності :            
дис. … д-ра пед. наук :13.00.04; 13.00.02. Київ, 2017. 633 с. 

 
References: 
1. Khrolenko, M. V. (2022). Tsili ta zavdannia formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti 

maibutnikh uchyteliv biolohii [The goals and objectives of the formation of environmental 
competence of future biology teachers]. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii – Scientific 
innovations and advanced technologies, Kyiv, 8(10), 189–201 [in Ukrainian]. 

2. Mykhailichenko, M. V. & Rudyk, Ya. M. (2016). Osvitni tekhnolohii: navchalnyi 
posibnyk [Educational technologies: a study guide]. Kyiv : TsP «KOMPRYNT» [in Ukrainian]. 

3. Ziaziun, I. A. (2011). Osvitni paradyhmy ta pedahohichni tekhnolohii u vymirakh 
filosofii osvity [Educational paradigms and pedagogical technologies in the dimensions of the 
philosophy of education]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V. O. 
Sukhomlynskoho. Seriia : Pedahohichni nauky, – Scientific Bulletin of Mykolaiv State University 
named after V. O. Sukhomlynskyi, 1, 33, 22–27 [in Ukrainian]. 

4. Luzan, P. H. (2013). Sut i definitsiia poniattia «Pedahohichna tekhnolohiia» [The 
essence and definition of the concept "Pedagogical technology"]. Naukovyi visnyk Instytutu 
profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika – Scientific Bulletin of the 
Institute of Vocational and Technical Education of the National Academy of Sciences of Ukraine. 
Professional pedagogy, 6, 12–18 [in Ukrainian]. 

https://sgnldomain.online/click?redirect=http%3A%2F%2Fwww.magnanimitas.cz%2FADALTA%2F110116%2FPDF%2F110116.pdf&dID=1615991690085&linkName=http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.pdf


 
Журнал « Наукові інновації та передові технології»                                              № 9(11) 2022 

                         (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  
            Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)  
 
 

                                                                                                        
                                                                                                     263 

5. Piekhotа, О. М. (2001). (Eds.) Osvitni tekhnolohii: navch.-metod. posib. [Educational 
technologies: educational method. manual]. Kyiv: A.S.K. [in Ukrainian]. 

6. Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii : Navchalnyi posibnyk 
[Innovative pedagogical technologies: Study guide]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian]. 

7. Kovalchuk, V. A. (2016). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv do roboty v umovakh 
variatyvnosti osvitno-vykhovnykh system: teoriia, metodyka, praktyka : monohrafiia [Professional 
training of future teachers to work in conditions of variability of educational systems: theory, 
methodology, practice: monograph]. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Ya. Franka [in Ukrainian]. 

8. Prokopenko, I. F. (Eds.) (2018). Pedahohichni tekhnolohii v pidhotovtsi vchyteliv : 
navchalnyi posibnyk [Pedagogical technologies in teacher training: a study guide]. Kharkiv : 
KhNPU [in Ukrainian]. 

9. Hrytsai, N. B. (2016). Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv biolohii 
v pedahohichnykh universytetakh [System of methodical training of future biology teachers in 
pedagogical universities]. Doctor’s thesis. Poltava [in Ukrainian]. 

10. Kurliand, Z. N. (Eds.) (2007). Pedahohika vyshchoi shkoly: Navch . posib. [Higher 
school pedagogy: Education manual]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]. 

11. Shapran, O. I. & Shapran, Yu. P. (2009). Proektni ta treninhovi tekhnolohii: yikh 
sutnist, riznovydy ta dosvid vykorystannia u vyshchii shkoli [Design and training technologies: 
their essence, types and experience of use in higher education]. Problemy fizychnoho vykhovannia i 
sportu – Problems of physical education and sports, 12, 193–195 [in Ukrainian]. 

12. Fishchuk, O. (2020). Treninh yak efektyvnyi metod praktychnoi pidhotovky studentiv-
biolohiv [Training as an effective method of practical training of biology students]. Psychological 
Prospects Journal, 35, 148–161 [in Ukrainian]. 

13. Kocherha, O. M. (2014). Osoblyvosti vykorystannia treninhovykh tekhnolohii u protsesi 
formuvannia praktychnoi komponenty profesiinoi pidhotovky maibutnoho uchytelia [Peculiarities of the 
use of training technologies in the process of forming the practical component of the professional training 
of the future teacher]. Molodyi vchenyi – A young scientist, 2 (05), 116–119 [in Ukrainian]. 

14. Skyba, M. M. (2016). Formuvannia umin ekoloho-pedahohichnoi diialnosti maibutnikh 
uchyteliv biolohii u protsesi treninhu [Formation of ecological and pedagogical skills of future biology 
teachers in the training process]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka. Seriia: Pedahohika – 
Pedagogical process: theory and practice. Series: Pedagogy, 4 (55), 124–129 [in Ukrainian]. 

15. Sergii D. Rudyshyn & Tetiana V. Kononenko & Marina V. Khrolenko & Vitalii S. Konenko & 
Stanislav P.Merdov (2021). Basic Soft Skills as an Integral Component of Student Competitiveness: case 
of higher education in Ukraine. AD ALTA: International Jornal of Interdisciplinary Researh. 11 (01-XVI), 
23–28. Retrieved from http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.pdf [in Czech Republic]. 

16. Shorobura I. & Tkachenko Yu. (2019). Treninhovi tekhnolohii u zakladakh vyshchoi 
osvity [Training technologies in institutions of higher education]. Molod i rynok – Youth and the 
market, 2 (169), 6–12 [in Ukrainian]. 

17. Kopytko, M. I. & Tomanevych L. M. (2017). Treninhy z menedzhmentu: navchalno-
metodychnyi posibnyk [Management trainings: educational and methodological manual]. Lviv: 
LvDUVS [in Ukrainian]. 

18. Androshchuk, I. V. (2017). Teoretychni i metodychni osnovy pidhotovky maibutnikh 
uchyteliv trudovoho navchannia ta tekhnolohii do pedahohichnoi vzaiemodii u profesiinii diialnosti 
[Theoretical and methodological foundations of training future teachers of labor education and technology 
for pedagogical interaction in professional activity]. Kyiv. Doctor’s thesis. [in Ukrainian]. 

https://sgnldomain.online/click?redirect=http%3A%2F%2Fwww.magnanimitas.cz%2FADALTA%2F110116%2FPDF%2F110116.pdf&dID=1615991690085&linkName=http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.pdf


               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            264 

УДК 81’255.4’373.7 
 
https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-9(11)-264-275 
 
Щеголєва Тетяна Леонідівна кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший викладач кафедри іноземних мов, Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46,  
м. Хмельницький, https://orcid.org/0000-0002-3892-5426 

 
Мисечко Ольга Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри іноземних мов, Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46,  
м. Хмельницький, https://orcid.org/0000-0003-4667-6252 

 
МЕТОД КЕЙСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ 
 

Анотація. Стаття присвячена актуальному питанню можливості 
використання одного із найефективніших методів, методу кейсів, при 
викладанні іноземної мови, а саме перекладу сучасних суспільно-політичних 
текстів. У роботі аналізуються існуючі підходи до визначення терміну та його 
робочі варіанти, на основі яких надається власне визначення методу кейсів. 
Проаналізовано головні проблеми, що можуть виникнути при роботі з кейсами, 
як з боку студентів, так й викладача. Також, у статті надається описання етапів 
роботи з кейсами, правильна організація яких є запорукою досягнення 
навчальної мети та розвитку навичок студентів. Автор наводить декілька 
класифікацій кейсів в залежності від функцій, які вони виконують, та ступеня 
їх завершеності, виокремлюючи найбільш актуальні при викладанні перекладу: 
реальні, завершені, навчальні, тренувальні та аналітичні. Рідше 
використовуються прогностичні й дослідницькі кейси, що пояснюється 
прикладним аспектом дисципліни. Взагалі, було виділено одинадцять типів 
кейсів. У науковій роботі наводяться різні формати кейсів: письмовий, відео, 
інтерактивний, спеціальний, та формат моделювання.  

У ході аналізу було виявлено, що імплементація методу кейсів неможлива 
без розуміння студентами контексту та середовища, де відбуваються події, а також 
володіння базовими знаннями з галузі, що досліджується.  

Окремо представлений практичний приклад кейсу при вивченні 
особливостей перекладу політичних промов діючого президента Сполучених 
Штатів Америки Джо Байдена. Цикл роботи включає вісім елементів, 
починаючи з підготовчого й закінчуючи рефлекторним, виявленням слабких та 
сильних сторін при опрацюванні фактичного матеріалу. Також, надаються 
варіанти самостійного продовження роботи студентами.  

https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-9(11)-
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Було доведено, що головними перевагами цього методу над іншими при 
викладанні перекладу сучасних суспільно-політичних текстів виступають 
повне занурення у ситуацію та роль, яка відведена студентам в залежності від 
їх роботи, розвиток навичок самоаналізу, соціальних й креативних навичок у 
студентів, їх спонукання до подальшого самоаналізу та навчанню взагалі. 

Ключові слова: метод кейсів, переклад суспільно-політичних текстів, 
кейс, самоаналіз, рефлексія. 
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CASE-METHOD IN TEACHING TRANSLATION OF  

MODERN SOCIO-POLITICAL TEXTS 
 

Abstract. The article is dedicated to the topical issue of the possibility of using 
one of the most effective methods, the case study method, in teaching a foreign 
language, namely the translation of modern socio-political texts. The paper analyzes 
the existing approaches to the definition of the term and its working options, based on 
which the own definition of the case method is provided. The main problems that 
may arise when working with cases, both by students and teachers, are also analyzed. 
In addition, the article describes the stages of working with cases, the correct 
organization of which is the key to achieving the educational goal and developing 
students' skills. The author provides several classifications of cases depending on 
their functions and the degree of their completion, highlighting the most relevant in 
translation teaching: real, completed, educational, training, and analytical. Prognostic 
and research cases are used less often, which is explained by the applied aspect of the 
discipline. In total, eleven types of cases have been identified. The scientific work 
presents different case formats: written, video, interactive, special, and modeling. 

The analysis has revealed that the implementation of the case study method is 
impossible without students' understanding of the context and environment where the 
events take place and the possession of basic knowledge in the field under study. 

The work cycle includes eight elements, starting with the preparatory and 
ending with the reflex, identifying weaknesses and strengths in processing actual 
material. Besides, there are options for students to continue working independently. 
A particular practical example of the case while studying the translation of political 
speeches of the current President of the United States, Joe Biden, has been presented. 
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It has been proved that the main advantages of this method over others while 
teaching the translation of modern socio-political texts are complete immersion in the 
situation and the role assigned to certain students, the development of introspection 
skills, social and creative skills of students, their motivation for further introspection 
and learning in general.  

Keywords: case-method, translation of socio-political texts, case, 
introspection, reflection. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світового 

суспільства значну роль відіграє міжкультурна та суспільно-політична 
комунікація, яка впливає як на професійні, так й особистісні сфери життя. 
Нагальна необхідність у розвитку коректних та дієвих міжкультурних, 
політичних й соціально-економічних відносин, що виникла у лютому 2022 
року, визначає вектор розвитку принципів та методів викладання, що базуються 
на інноваційних підходах. Важливим стає занурення у реальний світ подій, 
розвиток у студентів навичок аналізу, узагальнення інформації та вміння 
виявляти головне серед значного потоку інформації. Саме тому, на перший 
план виходить активний кейс метод, головним для якого є аналіз реальних 
ситуацій та вирішення певних існуючих проблем. Поєднання теоретичних 
знань з практичними навичками, розвиток критичного мислення, які задіяні у 
методі кейсів, допомагають студентам легше зрозуміти особливості перекладу 
політичних та соціальних текстів, розглядаючи матеріал під різними кутами й 
глибше занурюючись в первинну мету текстів оригіналу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти виникнення 
та імплементації методу кейсів у навчальний процес представлені у працях 
провідних світових лінгвістів, таких як: Е. Беннетт, С. М. Гасс, А. Джеймс, 
Р. К. Джин, А. Л. Джордж, М. Р. Ліндерс, М. В. Куімова, В. В. Філонова та 
інших. На теринах України, загальними питаннями становлення цього методу 
займаються Е. Михайлова та Ю. Сурмін. Окремі аспекти використання кейс 
методу для навчання студентів англійській мові висвітлені у роботах                         
Є. Дьоміної, М. Золотової, В. Матюшенко та Б. Робінсона. Що стосується 
розкриття питання розвитку критичного мислення на заняттях у ВНЗ, ним 
займалися О. О. Мухина, І. О. Мороченкова та інші дослідники. Проте, не 
зважаючи на достатній рівень наукового інтересу до цього питання, 
використання методу кейсів на заняттях з теорії і практики перекладу з 
основної іноземної мови, військовий переклад, стилістика англійської мови, 
порівняльна граматика англійської та української мов, що залишається 
малодослідженим й потребує детального розгляду.  

Мета статті – дослідити ефективність та особливості використання кейс 
методів при вивченні сучасних англомовних суспільно-політичних текстів та 
характерних рис їх перекладу українською мовою. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день не існує 
однозначного визначення та чітко прийнятого терміну на позначення методу, 
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що досліджується. У науковій літературі можна зустріти такі терміни, як 
«метод кейсів», «кейс-метод», «метод кейс аналізу» та інші, що можуть 
вживатися як самостійно, так й у поєднанні один з одним (див. Табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Підходи до визначення терміну 
ПІБ дослідника Термін Визначення 

М. В. Золотова [1] метод кейсів Вивчення конкретних ситуацій, 
що орієнтоване на студентів та 
основане на реальних життєвих 
ситуаціях. 

П. Скейлс [2] кейс-метод Навчальна діяльність, що 
основана на реальних подіях, та в 
основному орієнтована на 
студентів.  

О. Долгоруков [3] кейс стаді / 
метод 

конкретних 
ситуацій 

Метод активного проблемно-
ситуативного аналізу, що 
оснований на навчанні через 
вирішення певних (конкретних) 
задач (ситуацій).   

Л. М. Щербатих [4] метод кейс 
аналізу 

Інтерактивний метод навчання, 
головна мета якого створення 
комфортних умов навчання, при 
яких курсанти будуть відчувати 
свою успішність та 
інтелектуальну незалежність. 

Л. Барнс [5]  метод аналізу 
конкретних 

ситуацій  

Педагогічна технологія, що 
цілеспрямована на розвиток 
дослідницької активності 
студентів, їх уяви та творчих 
здібностей. 

В. С. Біскун [6] метод аналізу 
ситуацій 

Метод, при якому як викладач, 
так й курсанти приймають 
активну  участь в обговоренні 
конкретних ситуацій або завдань.  

 
У роботі під методом кейсів розуміється активний метод навчання, що 

оснований на аналізі реальних ситуацій, й потребує безпосередньої участі 
студентів, використання навичок їх критичного мислення, через які 
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відбувається опанування комунікативно-мовленнєвих й перекладацьких 
компетенцій.  

Існує декілька класифікацій кейсів. Наприклад, американські вчені 
виокремлюють чотири варіанти в залежності від їх завершеності: незакінчені, 
завершені, функціональні й реальні. Українськи дослідники роблять акцент на 
меті кейсів, виділяючи 7 типів (рис. 1). Також кейси можуть бути представлені 
у різних формах: 

- письмовому; 
- відео форматі; 
- інтерактивні кейси; 
- спеціальні або виробничі. Особливо актуальні при проходженні 

студентами перекладацької / виробничої практики. 
- формат моделювання. 
Взагалі, метод кейсів гарантує розвиток як теоретичного, так й 

практичного використання матеріалу. А це, в свою чергу, значно впливає на 
процес зростання та становлення студентів у професійному сенсі, сприяє їх 
формуванню як майбутніх фахівців, та викликає зацікавленість у вивченні 
предмету, мотивуючи до навчання [7, С. 20].  

Для викладача, метод кейсів є стимулом для професійного розвитку, 
тригером для роботи по-новому з використанням інших ресурсів та 
інтерактивних методів, слугуючи підґрунтям для розкриття креативного 
потенціалу.  

У разі поганої мотивації викладачем та неспроможності чи небажанням 
підготувати студентів до такого виду роботи, може спостерігатися 
«поверхнева» робота з боку студентів та їх «байкотування» роботи.  
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Рис. 1. Класифікація кейсів 

 
При викладанні перекладу суспільно-політичних текстів головний акцент 

робиться на реальних документарних, завершених, навчальних, тренувальних 
та аналітичних кейсах. Рідше використовуються прогностичні й дослідницькі 
кейси, що пояснюється прикладним аспектом дисципліни та необхідністю 
роботи із реальним фактичним матеріалом.  

Важливим при використанні методу кейсів є правильна організація етапів 
роботи, для досягнення найбільшого результату якої потрібно чітко виконати 
всі установи. При відборі матеріалів для підготовки курсантів  (НАДПСУ) 
важливим є професійне спрямування. Так, ми виокремлює такі елементи при 
роботі з кейсами: 

1. Підготовчий етап. Для викладача – це пошук необхідного матеріалу, 
який точно відповідає темі, й може бути представлений як аудіо-, відео- або 
текстовим матеріалом. Опрацювання його лексичного навантаження та 
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стратегії представлення завдання студентам. Для курсантів – отримання 
інструкцій від викладача, опанування лексичного матеріалу (термінів), 
необхідних для подальшої роботи з кейсом.  

2. Етап аналізу. Курсанти працюють з фактичним матеріалом, вивчають 
його особливості відповідно по поставленого завдання. Виокремлюють головні 
проблеми, які необхідно вирішити. Обговорення у групах.  

3. Етап пошуку рішення. На основі даних, отриманих при виконанні 
другого етапу, курсанти шукають можливість вирішення проблем, надають свої 
варіанти та обирають найоптимальніший.  

4. Етап загального обговорення, на якому всі курсанти разом із 
викладачем аналізують пропозиції по вирішенню проблеми, визначають слабкі 
та сильні сторони. Обирають найбільш оптимальне для ситуації.  

5. Заключний етап, на кому відбувається рефлексія курсантів у вигляді 
самооцінки та самоаналізу. Викладач також підводить підсумки й надає основні 
характеристики роботи.  

При використанні кейс методу на заняттях з іноземної мови необхідно 
завжди добирати матеріал відповідно до рівня студентів, їх лексичному запасу 
та володінню мовою взагалі. При неправильному відборі фактичного матеріалу, 
існує вірогідність неефективного виконання завдання – повному або 
частковому не розумінні студентами тексту й відповідно неможливістю досягти 
мети роботи; або легкому виконанню завдання, при якому курсанти не 
підвищать рівень знань та не опрацюють комунікативні або перекладацькі 
навички.  

Використання методу кейсів на заняттях по перекладу сучасних 
суспільно-політичних текстів значно підвищує ефективність засвоєння 
матеріалу та відпрацювання практичних навичок перекладу, монологічного та 
діалогічного висловлювання. По-перше, такий вид робот стимулює студентів 
самостійно «зануритися» у матеріал, провести його аналіз та знайти спільне 
вирішення поставленого завдання. По-друге, для правильного формування 
перекладацьких навичок та опанування іноземної мови необхідні випадки та 
фактичний матеріал, що були взяті з реального життя.  

Важливу роль відіграють критерії підбору необхідного матеріалу. При 
викладанні перекладу важливо враховувати не тільки внутрішні критерії, але й 
міждисциплінарний зв'язок. У нашому випадку, це прямий зв'язок з 
політологією, соціологією та міжнародними відносинами. Тому, виокремлюємо 
наступні орієнтири: 

1. Автентичність фактичного матеріалу. При аналізі та роботі з текстами 
необхідно обирати ті, що написані й представлені саме носіями мови. Це 
можуть бути промови провідних політичних діячів, звіти соціальних 
організацій, державні звіти різних спрямувань, проекти політичних партій, 
тощо. Важливо використовувати саме оригінал, а не його переклади або 
трактування. 
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2. Професійне спрямування. Тексти повинні відповідати специфіці 
професійної діяльності студентів з акцентом на ту галузь, з текстами якої йде 
робота. Наприклад, кейси “Features of American political speeches,” “How to 
interpret documents of social orientation.”  

3. Доступність. Підібраний фактичний матеріал повинен відповідати 
рівню підготовці та знань студентів. Неправильно підібраний матеріал призведе 
до небажаних результатів й відсутності бажання студенті працювати у такому 
форматі.  

4. Ситуативне спрямування. Весь фактичний матеріал повинен спонукати 
слухачів до виконання певних дій – спілкування, відстоювання своєї точки 
зору, використання теоретичних знань з перекладу, тощо. При вивченні 
суспільно-політичних текстів, потрібно підбирати актуальний матеріал, який 
розкриває поточні проблеми та перспективи світового розвитку, або існування 
окремих держав.  

Узагальнена робота з текстами суспільно-політичного спрямування та їх 
перекладом представлена на рис. 2. Вважаємо це типовим сценарієм, який може 
бути розширений в залежності від мети та завдань.  

 
Рис. 2. Узагальнені етапи роботи з текстами суспільно-політичного 

спрямування  
 
Розглянемо приклад кейсу «Fighting the COVID- 19 Pandemic». 
Мета кейсу – розвиток комунікативних навичок при обговоренні 

особливостей перекладу фахової термінології, що використовується у 
політичних промовах, та характерних рис промови Джо Байдена [10].  



               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            272 

Етапи роботи з кейсом: 
1. Студентам демонструється запис виступу діючого президента США 

Джо Байдена від 9 вересня 2021 року «Remarks on Fighting the COVID- 19 
Pandemic», в якому він розказує про ситуацію, що склалась у країни через 
пандемію COVID-19. Також, президент робить акцент на шлях боротьби та 
планах уряду.  

2. Курсантам пропонується узагальнити інформацію, яку вони отримали 
під час перегляду. Вони виступають у ролі перекладачів, завдання яких донести  

до уряду країни, головні кроки американського уряду у боротьби з 
короновірусом, точно передати головні інтенції виступу, та виявити 
особливості стиля Джо Байдена.  

3. Курсанти працюють у групах по три людини й ідентифікують 
характерні риси промови американського президента та її ключові моменти. 
Вони обговорюють всередині групи, пропонують перекладацькі трансформації, 
використання яких щонайближче відобразить головну мету та інтенції автора.  

4. Кожна група підготовлює свій варіант подачі інформації, перекладу 
обраного матеріалу та виокремлює характерні риси президента Джо Байдена. 

5. Рольова гра. З кожної групи обирається одна людина. Після завершення 
вибору, серед обраних розподіляються ролі американського президента, 
перекладача, фахівця з стильових особливостей Джо Байдена та фахівця з 
перекладу.  

6. Курсанти демонструють міні-ролик виступу американського 
президента з одночасним перекладом. Після його виступають фахівці.  

7. Групам пропонується проаналізувати переклад, прийому, що були 
використанні, а також роботу фахівців. Чи всі нюанси були враховані, як можна 
оцінити виступ фахівця з перекладу (чи задовільно/незадовільно він оцінив 
роботу перекладача), як працював перекладач, що можна додати до роботи 
фахівця з виокремлення особистих рис промов американського президента, 
тощо.  

8. Підведення підсумків, нотування перекладацьких трансформацій та 
характерних рис промови. Виявлення слабких та сильних сторін при роботі із 
матеріалом.  

У якості продовження роботи студентам можна надати індивідуальне 
завдання ознайомитися із текстом виступу та скласти свій варіант ключових 
моментів, надавши український переклад.  

Курсанти повинні добре розуміти контекст та середовище, в якому 
відбувається подія – виступ президента США, а також опанувати необхідний 
лексичний, граматичний й стилістичний матеріал. Це обов’язкова умова для 
успішного виконання завдання та розвитку навичок.  

Наступний приклад кейсу з теми «Особливості передвиборних дебатів». 
Для опанування навичок роботи з передвиборчими текстами та їх перекладу, 
доцільно задіяти у роботі кейс «Presidential Debate».  
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До заняття студентам пропонується продивитися 30 хвилин відео перших 
президентських дебатів між Дональдом Трампом та Джо Байденом.  

Під час заняття курсанти працюють у групах (3-4 чоловіка): 
1. Заповнюють таблицю (див. Таблиця 2) відповідно до відео-матеріалу, 

де відмічають характерні риси промов обох претендентів відповідно до 
граматичних, стилістичних та лексичних характеристик. При необхідності 
курсанти можуть продивлятися запис під час цього завдання. Важливо 
повторити необхідний теоретичний матеріал до початку роботу.  

 
Таблиця 2 

Приклад роботи з кейсом 
Types of peculiarities Joe Biden Donald Trump 

Lexical   
Grammatical   
Stylistic   

 
2. На наступному етапі кожна група представляє свої дані й порівнює з 

даними інших груп. Учасники дискутують та відстоюють свою точку зору, 
надаючи аргументи.  

3. Разом із викладачем складається узагальнена таблиця результатів, яка 
використовується для організації подальшої роботи.  

4. Курсанти приймають участь в обговоренні позитивних та негативних 
рис при побудові промов учасниками дебатів.  

На наступне заняття курсанти (у тих самих групах) готують власні варіанти 
перекладу уривку виступів, заповнюючи наступну таблицю (Таблиця 3).  

 
Таблиця 3 

Робота з перекладацькими трансформаціями 
№ Transformations Examples %  

of usage 
1    
2    

 
На занятті продовжується робота з результатами, що представлені у 

таблиці. Кожна група надає одного учасника, який представляє або одного з 
президентів, або перекладача. Після відтворення дебатів з роботою 
перекладача, проводиться аналіз якості перекладу, доцільність використання 
певних перекладацьких трансформацій та можливість їх заміни.  

В вище наданих практичних прикладах, можемо виокремити наступні 
позитивні риси імплементації методу кейсів при викладанні перекладу 
суспільно-політичних текстів: 

- фокус на проблемній ситуації та пошуку вирішення;  
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- групова робота та можливість розвинути комунікативні навички;  
- стимулювання розвитку навичок критичного мислення; 
- навчання використання теоретичного матеріалу на практичних 

завданнях; 
- реальний характер та практичні шляхи вирішення; 
- мотивація учасників (студентів) більше навчатися та шукати додаткову 

інформацію з теми; 
- вимагання від студентів закріплення навичок для використання їх у разі 

виникнення такої ситуації у реальному житті.  
Висновки. Використання методу кейсів на заняттях з перекладу сучасних 

суспільно-політичних текстів надає студентам можливості застосувати свої 
теоретичні знання на практиці, опрацювати та удосконалити свої навички у 
перекладі, діалогічному й монологічному висловлюванні. Також, цей метод є 
актуальним для розвитку критичного мислення та основ аналізу, які необхідні у 
професійному житті студентів. Головними перевагами методу кейсів при 
вивченні іноземної мови та перекладу є повне занурення у ситуацію та 
відведену роль, розвиток самоаналізу, соціальних й креативних навичок, 
спонукання студентів до критичного аналізу та навчанню взагалі. Ефективність 
використання методу й високий кінцевий результат залежать від ступеня 
підготовки курсантів та правильної розробки кейса викладачем.  

Проте, імплементація методу кейсів при викладанні перекладу взагалі й 
суспільно-політичних текстів зокрема, перебуває на начальному етапі й ще не 
набула широкого використання, що пояснюється значною трудомісткістю 
процесу підготовки для викладачів та досягнення певного рівня знань 
курсантами. Тому, доцільним є у подальшому дослідити як метод кейсів 
впливає на опанування матеріалу та розвитку навичок при вивченні перекладу 
інших видів текстів та фахової термінології, і особливо важливий при 
викладанні дисциплін теорія і практика перекладу з основної іноземної мови, 
військовий переклад, стилістика англійської мови, порівняльна граматика 
англійської та української мов. 
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2030 (compared to the 2010 baseline) and by 90% by 2050 [26]. The Paris Climate 
Agreement [25] adopted in 2015,  thus, the signatory countries agreed to keep the 
level of global warming lower than 2⁰C from the middle of the 20th century – starting 
from the time of active industrial development in the world. The Paris Agreement 
was signed by 197 countries and ratified by 194 participants as of 2022. Ukraine 
ratified the Paris Climate Agreement in 2016. We systematized normative legal acts 
in the field of climate policy in the world, Europe, and Ukraine. The main 
achievement of the pre-war stage of the climate policy’s implementation in the field 
of waste management in the hotel and restaurant business in Ukraine (2016-2021) is  
making the first steps in the right direction. What has been done in this direction in 
the field of hospitality? Are the change statistics kept, surveys conducted? Are the 
government, business, non-profit organizations and experts cooperating with each 
other? What role does rational waste management play in reducing the climate 
footprint of a hospitality establishment? We investigate these questions in this article. 

Keywords: HORECA, climate policy, waste management, Zero Waste, Zero 
Waste Business, solid waste management, environmental (ecological) certification, 
greenhouse gases (GHG), carbon footprint, climatic changes. 
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Анотація. До закладів гостинності (міжнародний акронім HORECA – від 

скорочених hotel, restaurant, cafe) в Україні відносять підприємства, передбачені 
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ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та 
визначення», ДСТУ 3862-99 «Ресторанне господарство. Терміни та 
визначення». За даними Кембриджського інституту лідерства в галузі сталого 
розвитку, на частку туризму припадає близько 5% глобальних викидів парникових 
газів (ПГ), і очікується, що ця цифра зросте на 130% до 2035 року [31]. На готельну 
індустрію припадає близько 1% глобальних викидів [34]. Відповідно до 
Глобального звіту про декарбонізацію готелів, опублікованого Sustainable 
Hospitality Alliance у 2017 році до 2030 року готельній сфері необхідно буде 
скоротити викиди ПГ на номер в рік на 66% (порівняно з базовим рівнем                
2010 року), а до 2050 на 90% [26]. Паризьку кліматичну угоду [25] прийняли у 
2015 році, тим самим країни-підписанти погодилися втримувати рівень ГП на 
рівні, нижчому за 2⁰С від середини ХХ ст. – саме тоді у світі почався час 
активного промислового розвитку. Парзьку угоду підписали 197 країн і 
ратифікували станом на 2022 вже 194 учасники. Україна ратифікувала 
Паризьку кліматичну угоду у 2016 році. Нами було систематизовано 
нормативно-правові акти в галузі кліматичної політики в світі, Європі, Україні. 
Основним досягненням довоєнного етапу реалізації кліматичної політики у сфері 
поводження з відходами готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2016-2021) є 
закладання фундаменту – ратифікація Паризької угоди, розробка і 
затвердження кліматичної політики, стратегії поводження з відходами. Що 
зроблено в цьому напрямку в сфері гостинності? Чи ведеться статистика змін, 
проводяться опитування? Чи співпрацює влада, бізнес, некомерційні 
організації, експерти? Яку роль відіграє раціональне поводження з відходами в 
зменшенні кліматичного сліду закладу гостинності? Ці питання ми 
досліджуємо в даній статті. 

Ключові слова: HORECA, кліматична політика, поводження з відходами, 
Zero Waste (нуль відходів), Zero Waste  Business, менеджмент твердих 
побутових відходів, екологічна сертифікація, парникові гази (ПГ), вуглецевий 
слід, кліматичні зміни. 

 
Problem formulation. Hospitality establishments (the international acronym 

HORECA – from the abbreviation hotel, restaurant, cafe) in Ukraine include 
enterprises provided DSTU (National standart of Ukraine) 4527:2006 «Tourist 
services. Means of accommodation. Terms and definitions», DSTU 3862-99 
"Restaurant management. Terms and definitions». According to the Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership, tourism accounts for around 5% of global 
GHG emissions, and this figure is expected to increase by 130% by 2035 [31]. The 
hotel industry accounts for about 1% of global emissions [34]. According to the 
Global Hotel Decarbonization Report published by the Sustainable Hospitality 
Alliance in 2017, the hotel sector will need to reduce GHG emissions per room per 
year by 66% by 2030 (compared to the 2010 baseline) and by 90% by 2050 [26]. The 
challenge is not simple: find a way to grow the industry, welcome more guests and 
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build more facilities, and at the same time reduce the sector's carbon emissions to 
achieve full decarbonization by 2050 [34]. 

According to different estimates, each guest night creates an average of 14 kg 
of CO2 emissions (direct emissions related to energy consumption; excluding 
gastronomy). However, the documented emission range varies considerably, from 0.1 
kg CO2 to 260 kg CO2 per guest night, depending on the type of accommodation [33]. 
The greatest impact of HORECA on the environment occurs in the spheres – water, 
waste and energy use. At the same time, more waste is generated than in everyday 
life. 

Although the accommodation sector itself leads to climate change, climate 
change itself affects this sector more and more every year. Risks for establishments 
are higher in rural areas, because they are more dependent on weather conditions. 
Cities, on the other hand, are more exposed to heat waves, which can be a deterrent 
for tourists. Thus, according to a 2010 survey, after a hot day, a quarter of tourists do 
not want to visit Vienna in the summer time again [33]. 

Ukraine ratified the Paris Climate Agreement in 2016. What has been done in 
this direction in the field of hospitality? Are change statistics kept, surveys 
conducted? Are the government, business, non-profit organizations and experts 
cooperating? What role does rational waste management play in reducing the climate 
footprint of a hospitality establishment? We examine these questions in this article. 

Analysis of recent research and publications. K. Abashina, E. Zasyadko, I. 
Myronova, T. Omelyanenko, A. Prokayeva etc. investigated climate policy as an 
important issue, particularly in the field of waste management in the hospitality 
sector.  

The purpose of the article: to analyze the pre-war stage of climate policy 
implementation in the field of waste management of the hotel and restaurant business 
in Ukraine (2016-2021). 

Tasks: 1) systematization of normative legal acts in the field of climate policy 
in the world, Europe, Ukraine; 2) determining the share of the hospitality sector in the 
total volume of greenhouse gas (GHG) emissions of Ukraine; 3) research on the role 
of government, business, and the public in the implementation of the Paris Climate 
Agreement in the field of waste management for the hotel and restaurant business in 
Ukraine in the pre-war period (2016-2021). 

Presenting main material. The Paris Climate Agreement  was adopted in 
2015. Thus, the signatory countries agreed to keep the level of global warming lower 
than 2⁰C from the middle of the 20th century – starting from the time of active 
industrial development in the world. Countries that signed the agreement actually 
pledged to make every effort to limit the rise in temperature to 1.5⁰C by the end of the 
century. Quite an ambitious goal, given that this indicator has already almost reached 
1⁰C, and the rate of warming is increasing every year [11]. However, it must be 
achieved if we want to keep the world habitable as we know it – these are the 
predictions of scientists from the Intergovernmental Panel on Climate Change 

about:blank
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https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_en
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(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), the largest worldwide body that 
analyzes scientific data on the current state of the climate and its likely development 
reports and forecasts can be found at the link [23]. 

The Paris Agreement is not the first treaty that unites efforts in the fight against 
climate change. The United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) was signed in 1992 [35]. 154 UNFCCC signatories agreed to reduce 
GHGs and for the first time officially recognized the threat of climate change. The 
convention entered into force in 1994, and already in 1995 the first Conference of the 
Parties (COP) was held, where countries began to discuss how to achieve the goal of 
reducing GHG emissions. Ukraine signed the UNFCCC  1992, ratified it in 1996. 

With joint efforts of all countries to achieve the global goal within the 
framework of the UNFCCC, various tools were developed. After several conferences 
in 1998, the Kyoto Protocol [30] was signed, which entered into force in 2005. 
Unlike the Convention, it already contained clear goals for countries to reduce their 
emissions. On average, countries had to reduce emissions from the base year (1990 in 
most countries). However, in the first period (2008-2012), these goals were set only 
for 37 developed countries and the EU. So even though these countries met their 
target on average, global emissions still increased. Since after the completion of the 
first stage, it was not possible to add new countries and define clear goals and 
deadlines, the Kyoto Protocol become no longer valid, especially since the two 
largest GHG emitters did not join it: China, which had no obligations as a developing 
country, and the highly developed but non-participating USA [11]. The Kyoto 
Protocol Ukraine was ratified in Ukraine in 2004. 

Therefore, within the framework of the UNFCCC, the Kyoto Protocol was 
replaced with the The Paris Agreement [25], which was signed by 197 participating 
countries and ratified by 194 as of 2022. 

The main feature of the Paris Agreement is that it does not force countries to 
do anything specific. The countries that signed it recognized the threat of climate 
change and agreed to combat it. How exactly to counteract – each country determines 
independently. Before signing the Paris Agreement, the parties had to determine the 
so-called Nationally Determined Contributions (NDC) in which they determined how 
much they plan to reduce greenhouse emissions. The final NDC was presented at the 
COP26 at the end of 2020, the year the Paris Agreement entered into force. More 
details about the Nationally Determined Contribution of Ukraine you can read at the 
link [19] (there is a part on waste). 

What distinguishes the Paris Agreement from the Kyoto Protocol is the 
following mechanism: instead of imposing obligations, the agreement allows each 
country to independently assess its ability to reduce emissions and set a realistic and 
ambitious goal. The countries will present their contributions and the level of 
achievement of the goals at the next conferences, in particular, the reporting on the 
NDC will be carried out by the end of 2025 and new goals will be set by 2035. In 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
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https://ecoaction.org.ua/polityka-vs-zmina-klimatu.html?gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyN3rZ6t3PjfbndpmZ2aKxnEnt73FdnMNMIYRaHwBJk_us2xMApJg4aAs1kEALw_wcB
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particular, COP27 will take place in November 2022 in Egypt [29], and COP28 in the 
UAE [28]. 

The agreement also does not provide for mechanisms that would oblige the 
parties to comply with it. Implementation of commitments depends on the political 
will of country leaders, but a «non-punitive» committee evaluates countries' 
contributions and reports annually. In addition, the NDC of each country must be 
revised every five years (the next time at the end of 2025) – in the direction of a more 
ambitious one. In addition to the general purpose, the agreement also contains 
specific provisions. It envisages, in particular, that developed countries will support 
less developed ones both in the fight against climate change and also adapting to it. 
Fighting and mitigating means reducing and limiting GHG emissions, so working 
with the causes. And the adaptation measures reduce vulnerability to the effects of 
climate change. In general, the agreement emphasizes voluntariness, transparency, 
ambition and cooperation of countries to achieve the goals of the agreement (Article 
6 is about cooperation). It also emphasizes the importance of developing and 
transferring new technologies and informing the public about climate change. One 
option for countries is to invest in climate-friendly businesses or activities on the 
territory of other countries, but use the result to achieve their goal. In this way, the 
total number of emissions will decrease, and achieving the goals will become even 
more profitable for countries. Similar mechanisms existed in the Kyoto Protocol, but 
their imperfections led to trading of emission allowances instead of real action. That 
is, countries that did not meet their emission reduction targets could pay those that 
«overachieved» the plan and use the acquired «surplus» to compensate for their 
«shortfall». So now the countries are trying to come to an agreement so that the 
mechanism provided for in the sixth article stimulates precisely the reduction of 
emissions. 

In addition, every year the Climate Change Performance Index [24] is 
calculated, as of 2022, this index included 64 countries, Ukraine ranks 20th. 
Unfortunately, such a good indicator for Ukraine in the rating is not related to the 
implementation of a climate policy, but to the fact that 1990 was chosen as the base 
year for measurements, and after the collapse of the Soviet Union (1991), Ukraine's 
economic indicators decreased, big plants shot down and, accordingly, greenhouse 
gas emissions decreased too. 

As for the EU's climate policy, more details contain the Climate policy of the 
EU (2050 long-term strategy) [18].  

According to the Association agreements with the EU Ukrainian legislation 
should be harmonized with the EU legislation. Ukraine ratified The Paris Climate 
Agreement in 2016, there are results of the First Nationally Determined Contribution 
[36]. As of 2019, greenhouse gas emissions in Ukraine decreased by 62.4% from the 
1990 level (including the sector «Land use, changes in land use and forestry» 
(hereinafter – LULUCF) and by 64.8% from the 1990 level (excluding the LULUCF 
sector). Based on geographical, economic and social circumstances, Ukraine has 

https://www.cop27.eg/#/presidency
https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/non-party-stakeholders/overview/how-to-obtain-observer-status
https://ccpi.org/wp-content/uploads/CCPI-2022-Results-1.pdf
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu
https://lb.ua/news/2016/07/14/340199_ukraina_ratifitsirovala_parizhskoe.html
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Ukraine%20NDC_July%2031.pdf
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committed itself to achieving the goal of reducing greenhouse gas emissions by 65% 
by 2030 compared to 1990, including the LULUCF sector. Achieving carbon 
neutrality until 2060, as provided for in the National Economic Strategy until 2030, 
approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 3, 2021 
No. 179. 

A number of normative legislations on its implementation have been 
developed, in particular: 

1. Low-carbon development strategy of Ukraine until 2050 (2018) 
2. The concept of the state policy`s implementation in the field of 

climate change for the period up to 2030 (2018) 
3. Action plan for the implementation of the Concept implementation 

of state policy in the field of climate change for the period up to 2030 (2018) 
4. Law "On the Principles of Monitoring, Reporting and Verification 

of Greenhouse Gas Emissions"(2020) 
5. The procedure for verifying the operator's report on greenhouse 

gas emissions (2020) 
6. On the approval of the Procedure for Monitoring and Reporting on 

Greenhouse Gas Emissions (2020) 
7. On the approval of the Concept of the State scientific and 

technical program in the field of climate change until 2030 (2021) 
8. On the approval of the Strategy for Environmental Security and 

Adaptation to Climate Change for the period up to 2030 (2021) 
9. Project of the National Cadaster of anthropogenic emissions from 

sources and absorption by sinks of GHG in Ukraine for 1990-2020 (in English 
in accordance with the requirements of the Secretariat of the UN Framework 
Convention on Climate Change) for public review and receiving comments and 
suggestions (2022) 
In addition, the National Center for the Inventory of Greenhouse Gases carries 

out an annual National inventory of GHG [17]. 
The prerequisites for the preparation of the Second Nationally Determined 

Contribution to the Paris Agreement are outlined in this document [9]. Action plans 
for adaptation to the consequences of climate change have also been developed in a 
number of settlements, in particular, such a Plan for the city of Zaporizhya (2020) can 
be found at the link [10]. 

The importance of the topic of climate policy is shown in the results of the 
World Bank research «Assessment of impacts, opportunities and priorities for 
Ukraine in connection with climate change» (December 2021) [14]. 

The public is also actively working in this area, in particular Ukrainian climate 
network [7] – group of non-governmental environmental organizations of Ukraine on 
climate change. On the initiative of the center of environmental initiatives «Ekodiya» 
the Road map of Ukraine's climate goals until 2030. Public vision (2020) was 
developed [3]. 

https://nci.org.ua/inventory_activity.html
https://nci.org.ua/inventory_activity.html
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https://mepr.gov.ua/news/32001.html
https://mepr.gov.ua/news/32001.html
https://mepr.gov.ua/news/32000.html
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D0%BF#Text
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https://mepr.gov.ua/news/37615.html
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text
https://mepr.gov.ua/news/39033.html#:%7E:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83,))%20%D0%B0%D0%B1%25
https://nci.org.ua/inventory_activity.html
https://mepr.gov.ua/news/33080.html
https://mepr.gov.ua/news/33080.html
https://mepr.gov.ua/news/38732.html
https://mepr.gov.ua/news/38732.html
http://www.climategroup.org.ua/
http://www.climategroup.org.ua/
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/dk-clim-ciley-full3.pdf


 
Журнал « Наукові інновації та передові технології»                                              № 9(11) 2022 

                         (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  
            Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)  
 
 

                                                                                                        
                                                                                                     283 

Unfortunately, we have not found in the Tourism Development Strategy of 
Ukraine until 2026 information that includes a climate policy, and this is an issue that 
needs to be corrected during the post-war modernization of Ukraine. 

As for the implementation of climate policy in the field of hospitality and the 
field of waste management, they are regulated by: 

1. DBN (State building standarts) V.2.2-20:2008 "Buildings and structures. 
Hotels" with changes No. 1 from 2019 (2008, with changes in 2019) 

2. National waste management strategy of Ukraine until 2030 (2017) 
3. National waste management plan until 2030 (2019). 
4. Law "On limiting the circulation of plastic bags in the territory of Ukraine" 

(2021) 
5. Methodological recommendations for the organization of collection, 

transportation, processing and disposal of household waste (2010). 
One of Goals of Ukraine's climate policy until 2030  is the introduction of a 

waste management hierarchy. Currently allocated are the 3-R hierarchy, the 5- or 7-
level hierarchy. The most common is the one with 5 levels, and its main principles 
are: refuse, reduce, reuse, recycle, rot. Which are disclosed in more detail, for 
example, in this article [37]. 

The 7-R waste hierarchy scheme is presented in pict. 1.  

 
Pict.1. Zero Waste Hierarchy in EU 
 
In Ukraine, the most active representatives of the non-governmental sector in 

the field of waste are: Zero Waste Alliance Ukraine (unites 6 Ukrainian public 
organizations) [37] and The International Solid Waste Association Young 
Professional Group. 

According to the project of the National Cadaster of Anthropogenic Emissions 
from Sources and Absorption by GHG Sinks, GHG emissions in Ukraine in 2020 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-cili-klimatichnoyi-politiki-ukrayini-do-2030-roku
https://tyndall.ac.uk/news/going-green-increases-hospitality-industry-profitability/
http://www.zerowaste.org.ua/
https://www.facebook.com/ISWAYPGUkraine/
https://www.facebook.com/ISWAYPGUkraine/
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amounted to 315.9 million tons of CO2 equivalent (taking into account the sector 
"Land use, changes in land use and forestry") or 317 .7 million tons of CO2-
equivalent (without taking into account LULUCF sector). GHG emissions in the 
"Waste" sector in 2020 amounted to almost 12 million tons of CO2 eq. (3,9 % of total 
GHG emissions of Ukraine), in 1990, there were reported 12.4 million tons of CO2 
eq. This is 3.8 and 2.3% less than in 1990 and 2019. At the same time, 64.7 and 
35.2% of the total emissions in the sector are accounted for by the categories 
"Disposal of solid waste at landfills" and "Management of domestic wastewater", 
respectively. The increase in methane emissions from solid waste disposal is related 
to the annual increase in the volume of waste generation and the dominant practice of 
their disposal. The "Waste" sector is the only one in which there was almost no 
decrease in greenhouse gas emissions compared to 1990. Methane emissions from 
solid waste disposal increased by 30.5% compared to 1990. [12]. 

According to the analytical review of the updated nationally determined 
contribution of Ukraine to the Paris Agreement (April 2021) [19] the relatively high 
cost of reducing GHG emissions from solid waste management – about 200 euros per 
1 ton of  CO2 eq., due to the fact that there is a need to develop a new waste 
management system. The main sources of GHG emissions in this sector are methane 
emissions from landfills and wastewater treatment. According to the NDC2 plans, 
GHG emissions in the "Waste" sector will be reduced to 11.6 million tons of  CO2 eq. 
in 2030. To achieve this goal, the total costs should be approximately 2 billion euros 
during 2021-2030. 

According to the same document, additional regulatory and economic 
mechanisms are necessary to achieve the nationwide goal of NDC2 and contribute to 
further significant reduction of GHG emissions: 1) credit programs for the 
development of infrastructure in the field of waste management, separate collection 
and processing of waste, and wastewater treatment; 2) stimulation of incineration (in 
our opinion, this is a very unproductive mechanism that is already abandoned in the 
civilized world, it is formulated in detail and with arguments in the article [16]) and 
electricity generation from landfill gas; 3) stimulation of methane recovery from 
wastewater treatment; 4) stimulation of organic waste composting (a very necessary 
mechanism, since organic waste makes up to 40-60% of the mixed solid waste 
(MSW) volume); 5) increase in tax on waste disposal; 6) introduction of circular 
economy principles and mechanisms. Regulatory mechanisms: 1) adoption of the 
framework legislation on waste management, which will meet European standards; 2) 
adoption of sectoral draft laws on various types of waste (packaging, electrical 
devices, batteries and accumulators, etc.); 3) policy formation and stimulation of 
circular economy development (creation of transparent and competitive markets for 
secondary raw materials by improving and harmonizing the legislation of Ukraine 
with the relevant legislation, norms and rules of the EU; stimulating the reduction of 
the volume of waste generation; simplifying the procedure for carrying out 
transactions with scrap metal; introducing a system of extended producer 

https://mepr.gov.ua/news/39033.html#:%7E:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83,))%20%D0%B0%D0%B1%25
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responsibility implementation of a set of measures regarding the commercial 
development of industrial waste); 4) limiting the use of single-use plastic; 5) creation 
of a system of effective waste management and building a working infrastructure in 
cooperation with territorial communities; placement of waste disposal sites only in 
accordance with regional waste management plans; 6)  timulating the development of 
alternative types of fuel from solid household waste and industrial waste in the 
cement industry (in our opinion, this is a very unproductive mechanism – a veiled call 
to incineration, which is already being abandoned in the civilized world, this is 
formulated in detail and with arguments in the article [16]. 

In the "Waste" sector, Ukraine has the following challenges: 1) low tariffs for 
disposal and waste management; 2) lack of incentives to recycle solid household 
waste; 3) obsolescence of the regulatory framework. But, according to Sofia Julia 
Sydorenko, the head of the Zero Waste Alliance Ukraine, the main obstacle is the 
lack of focus on preventing the waste generation at the top of the waste management 
process, instead we are only dealing with the waste once it has already been 
generated. 

According to the State Statistics Service in Ukraine in 2019, there were 5,335 
accommodation establishments (including 3,165 hotels) with a total number of 370.5 
thousand places, the number of visitors – 6.96 million people, and the number of 
overnight stays - 18.5 million person-nights [4]. This number is without taking into 
account the potential of sanatoriums, children's health camps, apartments that appear 
to be in private ownership. As for the restaurant industry, as of 2021, their number 
was 14.7 thousand, the cost of services is UAH 14.1 billion [6]. 

The norms of solid waste generation for hospitality establishments are 
calculated by local self-government bodies in accordance with the Rules for 
determining the norms for the provision of services for the removal of household 
waste (2010), unfortunately, they are calculated not by the actual amount of waste 
generated, but by the number of seats in the hospitality establishment. According to 
the norms approved in 2021 in Mykolaiv [8], 0.41 kg/day or 149.65 kg/year of solid 
waste is calculated for 1 place in a hotel, 0.68 kg/day or 248.2 kg for 1 place in a 
restaurant per year. But, in fact, these norms are applied when the hospitality 
establishment does not have its own site for collecting solid waste, but uses the site 
together with the residents of a multi storey building. In cases where the institution 
has its own waste collection site, it’s paying for the actual removal of solid waste, 
which is the best option (the principle of "pay for as much as you throw away" –                    
pay-as-you-throw). 

We compared these standards across Ukraine and came to the conclusion that 
they can be considered average. Therefore, accordingly, accommodation facilities in 
Ukraine pay for the export of 370.5 thousand seats*149.65 kg/year=55.4 thousand 
tons. On the other hand, for Mykolaiv hotels, this norm is 0.41 kg*day/place. If we 
were to calculate based on the number of actual person/days of stay, then 
accommodation facilities would pay 18.5 million person-nights*0.41 kg*day/place = 
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7.59 thousand tons. Accordingly, if accommodation establishments paid for the 
actually generated waste, then there would be an incentive to reduce waste and 
separate its collection. If you use the norms, then accommodation establishments 
actually overpay by 7 times for the amount of solid waste removed (the practical part 
of the project will show whether this corresponds to reality, details will be available 
on the website www.zerowaste.org.ua in December 2022). 

If we take the average paycheck for the RG institution = UAH 230, the profit is 
UAH 14.1 billion, then the number of visitors is 61.3 million/year. Then                          
61.3 million/year*0.68 kg/day=41.7 thousand tons of waste. 

According to the above calculations, in comparison with HORECA 
regulations, 97.1 thousand tons of solid waste is generated (1% of the total amount of 
solid waste in Ukraine), correspondingly. 

Starting from October 1, 2019, hotels in Ukraine are obliged to provide 
separate waste collection systems in residential and public premises in accordance 
with DBN B.2.2-20:2008, amendment No. 1 of 2019. However, very few hotels 
implement this norm due to a number of reasons, in particular – the lack of 
connections with carriers of recyclable materials, a false opinion about the primary 
need to build a waste processing plant (in the pre-war period in Ukraine, most 
recycling plants were understaffed), low motivation and no punishment. 

It is very important to recognize and promote eco-conscious hotels, increase 
their visibility among professionals, investors and tourists, and separate them from 
greenwashing establishments. Greenwashing (by analogy with whitewash – 
"whitening") is a form of ecological marketing, in which "green" is widely used for 
PR, its purpose is to mislead the consumer about the goals of the organization or the 
producer, show the environmental sustainability of the product or service, to present 
them in a favorable light. Among a high-quality promotion of already existing 
environmental certification for hotels, specialized awards can be allocated. 
Allocations by tour operators, travel agents, booking platforms are also promising, 
but in this direction, you need to be even more careful with greenwashing. 

In particular, the most famous program of environmental certification of 
hospitality establishments in Ukraine in the pre-war period was the "Green Key" 
program. 

Green Key – an international environmental certification system, presented in 
65 countries (2022), launched in Denmark in 2014 [27]. In Ukraine, certification is 
implemented by "Green Key" NGO Environmental Initiative [13]. 

In Ukraine, as of 2020, the "Green Key" sign got 7 hotels: 1 in Ivano-Frankivsk 
region (Radisson Blu Resort, Bukovel), 1 in Vasylkivsky district of Kyiv region 
(Maison Blanche, Mytnytsia village) and 5 in Kyiv city (Ecohouse Hotel Galera, Park 
Inn by Radisson Kyiv, Troyitska Radisson Blu Hotel , Radisson Blu Hotel Podil and 
InterContinental [5]. 

Green Key also has criteria for restaurant establishments, but there are no 
certified such enterprises in Ukraine. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B0%D1%80
http://www.greenkey.global/
http://ecological-initiative.org.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%82%d0%b0/
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/84.pdf
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In addition, in Ukraine, the system of voluntary environmental labeling of 
goods and services according to DSTU ISO 14024:2002 was developed and 
implemented by the All-Ukrainian public organization "Living Planet" in 2003 as 
part of the implementation of the project "Development of sustainable (balanced) 
production and consumption in Ukraine". The system is represented by a sign "Green 
Crane" [15]. The Hotel "Kovcheg" in the Carpathian mountains was marked with this 
ecological label, it`s located on the top of the town of Magura [1]. 

Since 2018, a public organization has also been involved in the development of 
environmental requirements for goods and services in Ukraine – the All-Ukrainian 
Union of Environmental Labeling "Green Star", which, according to a relevant 
license agreement, gives certified manufacturers and suppliers the right to label their 
products with the Green Star environmental mark. As of the beginning of 2022, the 
hotel industry in Ukraine has got any “Green Star” mark [2]. 

In addition, there are other international environmental certifications, but they 
are not presented in Ukraine. In particular: Green Globe, EarthCheck, Net Zero, 
Travelife, TripAdvisor GreenLeaders, TRUE certification. Zero Waste Businesses 
Certification from Zero Waste Europe is currently under development.  

The Hospitality Awards have been held for the past 10 years, one of the 
nominations there is "Best eco hotel", nomination criteria include construction from 
recycled materials, waste sorting) [20]. The winners in this nomination in different 
years were: Taor Karpaty Resort & Spa 2016-2019 [32] and Charlton Estate 
Bukoveln  (2020) [21]. 

Raising awareness of the facility's environmental friendliness among guests is 
very important. But scientific studies show that it is very difficult to influence the 
behavior of guests on the site, the best strategy is interaction at the stage of planning 
and booking [33]. Therefore, it is important to cooperate with booking platforms that 
currently process a significant share of global bookings and are often in the form of 
oligopolies (eg Booking, AirBnB). In particular, the booking platform Booking in 
Ukraine currently has a "sustainable development" filter, this booking platform has 
also developed a climate policy [22]. 

Conclusions. We systematized normative legal acts in the field of climate 
policy in the world, Europe, and Ukraine. The main achievement of the pre-war stage 
of the climate policy’s implementation in the field of waste management in the hotel 
and restaurant business in Ukraine (2016-2021) is  making the first steps in the right 
direction. Here we can name the ratification of the Paris Agreement, the development 
and approval of a new climate policy and waste management strategy. Experts, non-
profit organizations and businesses have certain experience. The further fate of the 
implementation of the Paris Agreement depends on many factors, both external and 
internal. The main external factor is a full-scale war with Russia, which is already 
having a negative impact on NDC2. But, knowing that Ukraine will win, having 
chosen the democratic and European integration path, we are confident in the 
restoration of the country, including its ecological aspect. The following steps in the 

https://www.gpp.in.ua/znaki-markuvannya/zelenij-zhuravlik.html
https://www.gpp.in.ua/znaki-markuvannya/zelenij-zhuravlik.html
http://www.megura.net/ua/
http://greenstar.org.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
http://greenstar.org.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://hospitalityawards.international/hotels/nominations-criteria
about:blank
https://charlton-estate-bukovel.business.site/
https://charlton-estate-bukovel.business.site/
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implementation of a climate strategy should be: 1) a correct arrangement of 
modernization priorities - the ecological nature of modernization should become a 
main pillar and be implemented in all spheres, including tourism; 2) combining the 
efforts of the government, business, non-profit organizations and experts,                         
3) implementing concrete practical steps by all of the state’s bodies – development 
and implementation of sectoral laws (on extended responsibility of the manufacturer, 
packaging, electrical devices, batteries and accumulators, etc.), implementing 
economic incentives for climate policy, in particular, we believe that public 
procurement should stimulate the development of environmental sustainability of 
enterprises (including in the hospitality sector), 4) raising the awareness of 
Ukrainians, including managers of hospitality establishments, about climate policy – 
popularization of environmental certification, awards, interaction with tour operators, 
travel agents, booking platforms, media; 5) clear measurement of the results of 
climate policy in this area – conducting waste audits to determine their share in the 
institution's GHG emissions, choosing a base year for the accommodation institution 
(currently, no hotel in Ukraine has data for this), further introduction of new 
statistical indicators at the state level (for example, carbon footprint per guest);                   
6) approbation of climate policies in the field of waste management at specific 
hospitality establishments (for working out mechanisms, developing road maps and 
further scaling within the country).  

The article was written within the framework of the project "The 
implementation of Zero Waste principles in the hotel and restaurant business of 
Ukraine for their adaptation to the requirements of the Paris Climate Agreement in 
the conditions of the Russian invasion". The project is being implemented by the 
NGO "Ecological News", IG "Mariupol Zero Waste", Društvo Ekologi brez meja 
(Slovenia), with the support of Zero Waste Alliance Ukraine, Zero Waste Lviv and 
Europe Climate Foundation, the project term is July-December 2022, depending on 
the further results of the project it is possible follow on the website 
www.zerowaste.org.ua. 
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ЗОВНІШНІ ІНСТИТУТИ ЯК ФАКТОР 

ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Анотація. За тридцять років своєї незалежності Україна не змогла 
досягти економічного рівня, що передував дню її набуття у 1991 році. Тепер 
вона наприкінці списку європейських країн. Таке становище пояснюється 
різними причинами, у тому числі, впливом сукупності зовнішніх інституційних 
чинників. Серед багатьох чинників, які визначають напрям і темпи розвитку 
окремо взятої держави, на одному з перших місць перебувають інститути. Під 
інститутами маються на увазі частини суспільної свідомості та її носіїв, які здатні 
впливати на розвиток суспільства. Прикладами частини суспільної свідомості 
можуть бути релігія, освіта, мораль, традиції. Прикладами носіїв свідомості 
певного толку можуть бути профспілки, пенсіонери, політичні партії, 
громадянські суспільства, уряд, армія, депутати тощо. В економічній науці 
напрямок, пов'язаний із впливом інститутів на розвиток суспільства, отримав 
назву інституціоналізму. Він зародився на початку минулого століття і набув 
особливої популярності в його другій половині. В даний час інститути часто 
згадуються у зв'язку із впливом, який здійснюють на суспільство олігархи.  

Інститути – це явище, що виходить за рамки однієї держави. Багато хто з 
них впливає на розвиток світової спільноти. До таких економічних інститутів 
відносяться Міжнародна валютна система (МВС) та Міжнародний валютний 
фонд (МВФ). Ці дві організації стали об'єктами цього дослідження, оскільки 
їхній вплив на розвиток подій став настільки потужним, що з'явилися версії, 
відповідно до яких МВС та МВФ є інструментами колонізації Сполученими 
Штатами Америки менш розвинених країн. Оскільки ці інститути у вужчому 
розумінні є фінансовими, у статті розглянуто деякі питання теорії грошей. У 
тому числі, показано недосконалість самої ідеї використання валюти 
конкретної країни, як світової валюти. Крім цього, розглянуто причини, через 
які МВС загалом можна вважати застарілою. У рамках цієї системи долар 
США, що використовується, як світові гроші, став інструментом дискримінації 
країн – членів МВС у галузі світової торгівлі. У статті показано формування 
системи міжнародних неформальних економічних інститутів, які мають на меті 
перетворення країн, що розвиваються, на сировинні придатки розвинутих країн.  

https://orcid.org/0000-0003-1078-8623


               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            294 

Ключові слова: міжнародні економічні інститути, світові гроші, 
економічна дискримінація, інституційний чинник, паритет, економічне 
зростання. 

 
Gylka Ulyana Leonidovna PhD in Economics, Docent, Associate Professor, 

Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy», 
Phanagorian St., 9, Izmail, 68600, tel.: (048)771-61-01, https://orcid.org/0000-0003-1078-8623 

 
EXTERNAL INSTITUTIONS AS A FACTOR 

INHIBITING THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY 
 
Abstract. During the thirty years of its independence, Ukraine could not reach 

the economic level that preceded the day of its acquisition in 1991. Now it is at the 
bottom of the list of European countries. This situation is explained by various 
reasons, including the influence of a set of external institutional factors. Among the 
many factors that determine the direction and pace of development of an individual 
state, institutes occupy one of the first places. Institutions mean parts of social 
consciousness and its bearers, which are able to influence the development of society. 

Examples of part of social consciousness can be religion, education, morality, 
traditions. Examples of bearers of consciousness in a certain sense can be trade 
unions, pensioners, political parties, civil societies, the government, the army, 
deputies, etc. In economic science, the direction associated with the influence of 
institutions on the development of society is called institutionalism. It originated at 
the beginning of the last century and gained particular popularity in its second half. 
Currently, institutions are often mentioned in connection with the influence exerted 
on society by oligarchs. 

Institutions are a phenomenon that goes beyond the boundaries of one state. 
Many of them influence the development of the world community. Such economic 
institutions include the International Monetary System (IMS) and the International 
Monetary Fund (IMF). These two organizations became the objects of this study, 
because their influence on the development of events has become so powerful that 
there have been versions according to which the Ministry of Internal Affairs and the 
IMF are instruments of the colonization of less developed countries by the United 
States of America. Since these institutions in the narrow sense are financial, the 
article examines some issues of the theory of money. Moreover, the imperfection of 
the idea of using the currency of a specific country as a world currency is shown.  

In addition, the reasons why the Ministry of Internal Affairs in general can be 
considered outdated are considered. Within the framework of this system, the US 
dollar, which is used as world money, has become a tool of discrimination against the 
member countries of the Ministry of Internal Affairs in the field of world trade. So, 
the article shows the formation of a system of international informal economic 
institutions, which aim to transform developing countries into raw appendages of 
developed countries. 
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Постановка проблеми. З погляду на усі видимі ознаки, такі, як рівень 

добробуту населення, активне житлове будівництво, розвиток сфери 
обслуговування, благоустрій міст, можна припустити, що економіка України 
перебуває на стадії розквіту. Однак, за зовнішньої стороною благополуччя, 
криється застій в економічному розвитку. 

Величина валового внутрішнього продукту (ВВП) України вже багато років 
коливається на рівні $180 млрд [11]. На початок 2022 року зовнішній державний 
борг України за даними Міністерства фінансів дорівнює $57,2 млрд., що становить 
приблизно 40% від значення 1990 року у $465,4 млрд. [9, 10]. У структурі експорту 
держави переважає продукція сільського господарства та видобувних галузей, 
деградують освіта, наука та медицина, зростає масова еміграція населення. 
Україна перетворюється на сировинний додаток розвинених країн. 

Актуальність обраної теми полягає у необхідності створення системного 
підходу до розгляду негативного впливу міжнародних інститутів на 
економічний розвиток України. 

Мета статті – аналіз впливу міжнародних інститутів на процес 
економічного розвитку України. 

Об'єктом дослідження є взаємодія України із міжнародними 
економічними інститутами. 

Предметом дослідження є вплив на економіку України Міжнародної 
валютної системи (МВС) та Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також 
місце нашої держави у низці розвинених європейських країн. 

Наукову новизну статті за результатами дослідження складають: 
– обґрунтування недосконалості Міжнародної валютної системи, в основу 

якої покладено недосконале розуміння сутності грошей; 
– доведення дискримінаційної політики МВС відносно країн, що 

розвиваються; 
– подальше підтвердження дії філософського закону про єдність і 

боротьбу протилежностей у процесі еволюційного розвитку економічної 
системи, а саме: єдність цілей зовнішніх та внутрішніх економічних інститутів 
перетворює їх на неформальний інститут, що перешкоджає товарному обміну 
на паритетних засадах. Таким чином, з одного боку, МВС сприяє ефективному 
торговому обміну між країнами, але з іншого – дозволяє порушувати паритет 
обміну з боку розвинутих країн. 

Виклад основного матеріалу. Інститути, що впливають на темпи 
розвитку економіки України, можна поділити на внутрішні та зовнішні. 
Внутрішніх інститутів дуже багато і охопити їх обсягом однієї статті 
неможливо. Крім цього, класифікація та їх роль у економічному розвитку 
держав була зроблена раніше [3]. Тому в даній статті розглянуто зовнішні 
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міжнародні інститути, а саме: Міжнародну валютну систему та Міжнародний 
валютний фонд. 

Міжнародна валютна система (МВС) – це сукупність організацій, правил, 
звичаїв, домовленостей та інструментів, створених для здійснення валютних 
відносин між країнами. Валютна система є механізмом, що пов'язує економіки 
окремих країн у єдине світове господарство і покликана здійснювати, на 
паритетній основі, платежі у рамках міжнародних економічних операцій [4]. 

Звісно, що Міжнародна валютна система є економічним інститутом, яких 
є достатньо, і до них можна віднести: економічні спілки, торгові організації, 
традиційні торговельні зв'язки, економічні санкції, економічні залежності від 
інших країн та ін. Підкреслимо, що не всі з них є досконалими. 

Проблема недосконалості МВС безпосередньо пов’язана з розумінням 
сутності грошей, які є категорією, що не мають єдиної дефініції. У даній статті 
під поняттям «гроші», будемо розуміти окрему ланку в ланцюзі обміну 
товарами (Т – Г – Т), що має абсолютну ліквідність і постійну купівельну 
спроможність [5]. 

Під поняттям «світові гроші» розуміються гроші, здатні виконувати свої 
функції у світовому масштабі, першим з яких було золото. Воно несло в собі 
вартість, і процес обміну відбувався за принципом «вартість на рівну вартість». 
Золото виконувало функцію, як національних, так і світових грошей. На зміну 
золоту, в якості національних грошей, прийшли грошові знаки, номінал яких 
був еквівалентний вартості наявного у державі банківського золота. На 
сучасному етапі еволюційного розвитку грошей, вони перебувають у стадії 
боргових зобов’язань банків. 

Світовими грошима тривалий час залишалося золото, але шлях його у 
економічний розвиток став іншим. На даному еволюційному етапі функцію 
світових грошей виконує долар США. Статус долара США, як інструмента, що 
виконує роль світових грошей, закріплений спеціальною угодою на Ямайській 
конференції в 1976 році. 

З вищенаведеного визначення грошей, світові гроші, що втілені в доларах 
США, перестали бути грошима. Якщо внутрішні товарно-грошові відносини 
будуються за відомою формулою «товар-гроші-товар» (Т1 – Г – Т2), де гроші 
обмінюються на товар безпосередньо, то світові гроші є засобом конвертації, де їх 
участь у ланцюзі товарного обміну відбувається за іншою формулою: Т1 – СГ – Г – 
Т2. Виробник, отримавши від продажу на зовнішньому ринку своїх виробів (Т1) 
світові гроші (СГ), продає їх на валютному ринку. Виручену за них національну 
валюту (Г), витрачає товар (Т2), необхідний для відтворення і задоволення 
споживчих інтересів власника виробництва. 

Якщо на валютному ринку накопичуються незатребувані долари, їхня 
ціна падає. З метою стабілізації курсу вітчизняної валюти, надлишок доларів 
скуповує Національний банк. У тому разі, коли курс долара зростає, 
Національний банк витрачає їх на скуповування вітчизняної валюти 
(інтервенція долара), з тією самою метою – стабілізація курсу. 
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У випадку, коли торговельний баланс позитивний, долари, скуплені 
Національним банком, накопичуються в золотовалютному резерві, але вони не 
можуть зберігатися у вигляді валюти, а мають бути перетворені на цінні папери 
США. Таким чином, відбувається кругообіг долара США у світовій торгівлі. 

Загалом, це хороша система забезпечення товарообігу на світовому 
ринку, але вона має низку недоліків: 

1. Весь механізм сучасної МВС побудований на кількісній теорії грошей 
Фрідмена [6], основою якої є необхідність рівності кількості товарів у 
грошовому вираженні и розміру грошової маси в обігу. Це правило стосується 
не тільки світового ринку в цілому, але й кожної держави окремо. У кожній 
державі грошова маса може збільшуватися лише зі збільшенням товарної маси. 
Однак, запропонована теорія йде в розріз з кейнсіанською теорією зростання, в 
основі якої є можливість випередження зростання грошової маси по 
відношенню до темпів зростання товарної маси. Щоправда, така теза 
кейнсіанської теорії справедлива тільки для економіки з високим рівнем 
безробіття. Але саме наявність самого безробіття – головний бич країн, що 
розвиваються. Таким чином, ці країни виявляються дискримінованими щодо 
розвинених країн. За цією обставиною, зокрема, дискримінується й економіка 
України, що має високий рівень безробіття. Понад те, на вимогу МВС, держава 
має право здійснювати емісію грошових знаків лише на суму збільшення 
золотовалютного резерву. Це ще більше погіршує ситуацію. 

2. Формально, як вже зазначалося, в якості світових грошей прийнятий 
долар США, але, поряд з ним, валюта низки розвинених країн оголошена вільно 
конвертованою. За таким підходом, є можливість країнам, які мають таку 
валюту, дозволити собі емісію національних грошей і купувати за них товари в 
усіх країнах світу. При цьому інфляція, що виникає від надлишку грошової 
маси, повністю лягає на країни, які приймають таку валюту. Ця обставина, як й 
заборона на згаданий вище кейнсіанський спосіб розвитку, дискримінує 
становище країн, що розвиваються, у тому числі й Україну. 

3. Відповідно до вимог МВС, золотовалютний резерв не може бути 
спрямований на розвиток економіки. Така вимога закріплюється на 
законодавчому рівні країн-учасниць угоди. В Україні це зазначено у ст.54 
Закону України «Про Національний банк України», де прописано, що 
Національному банку забороняється надавати прямі кредити, як у національній, 
так і в іноземній валюті на фінансування видатків Державного бюджету 
України [1], що перешкоджає фінансовій допомозі українського бізнесу в 
інноваційному розвитку. Підкреслимо, що це є майже основним інструмент, за 
допомогою якого здійснила свій економічний ривок Японія. Заборона на 
надання допомоги бізнесу за рахунок бюджету дискримінує не тільки такі 
країни, що розвиваються, а й країни, розвинені в економічному відношенні. 
Зважаючи на незбалансований товарообіг між Китаєм і США, в 
золотовалютному резерві Китаю накопичуються мільярди доларів США, які 
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неможливо витратити на світовому товарному ринку, але вони повинні 
зберігатися в цінних паперах США. Результатом такого підходу є те, що ці 
долари повертаються до США на розвиток американської економіки. 

4. У чинній Міжнародній валютній системі забезпечення долара у 
товарно-грошовому обігу передбачено золотим запасом та всім надбанням 
США. Це золото доставлено зі всіх країн-учасників угоди та зберігається у 
США. При цьому будь-який контроль за його наявністю з боку цих країн 
виключено. В результаті створені всі умови для зловживань цим золотом з боку 
США, про які прецеденти вже відомо [7]. 

5. Долар США, як інструмент забезпечення міжнародної торгівлі, 
вторгається у внутрішній обіг інших країн, що викликає в них інфляційні 
процеси. 

6. США мають низку переваг у міжнародній торгівлі, а також можливість 
різних маніпуляцій, зокрема, особливе становище США, як емітента світових 
грошей, дозволяє їм купувати в усіх країнах необхідні товари, не пропонуючи 
натомість товари власного виробництва. 

7. Долари, що зберігаються на золотовалютному рахунку та перетворені 
на цінні папери США, служать розвитку економіки США, а не економіці країн, 
які є їхніми власниками. 

Таким чином, стає очевидним той факт, що сучасна Міжнародна валютна 
система застаріла та потребує реформування. Останнім часом у світовій 
валютній системі помічено тенденцію до підвищення ролі золота, його запаси 
збільшуються у Китаї. Така тенденція має й формальний відбиток. Базельський 
комітет із банківського нагляду прийняв документ (Базель III), згідно з яким, 
золото в портфелі комерційних банків вважатиметься активом першого рівня, а 
виконання цього рішення намічено на поточний 2022 рік [12]. 

Проте думати, що золото знову займе місце світових грошей, було б 
помилкою, оскільки цей випробуваний довгостроковою практикою інструмент, 
має свої недоліки. Найімовірніший перехід до засобу конвертації, втіленому у 
Спеціальних Правах Запозичення (Special Drawing Rights, SDR), створених ще 
1969 року. На той час реалізувати цей проект не вдалось. У 2021 році МВФ 
зробив значну емісію SDR у розмірі, що дорівнює еквіваленту $600 млрд., але 
приймати цей факт за початок реформування МВС досить рано. 

Що стосується Міжнародного валютного фонду (МВФ), то формально, це 
організація, метою якої є зміцнення міжнародного співробітництва у валютно-
фінансовій сфері. За організаційною структурою вона є акціонерним 
товариством, що об'єднує 184 країни, до яких входить і Україна. Одним із 
головних завдань МВФ є кредитна підтримка державних бюджетів та 
платіжних балансів країн – членів товариства. Розміри можливої фінансової 
підтримки формуються у відповідності до розмірів їх часток у статутному 
фонді товариства. 
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Найбільший пакет акцій знаходиться в руках Сполучених Штатів 
Америки, що робить їх голос вирішальним під час вирішення всіх важливих 
питань, у тому числі питань про кредитування конкретних членів МВФ. 

У правлінні Фонду представлені видатні економісти, однак, їх основну 
масу представляють прихильники монетаристського спрямування, що впливає 
на якість рішень, які приймає правління. 

Залежність МВС та МВФ від США дозволяє їм вирішувати через ці 
організації будь-які свої проблеми. МВФ погоджується надати кредит при 
виконанні певних умов, причому, все має вигляд, що сам МВФ безпосередньо 
жодного відношення до цих умов не має. За таким підходом усе має вигляд, що 
позичальник (наприклад Україна) сам розробляє та декларує заходи, які мають 
гарантувати зростання ВВП, як джерело майбутнього погашення боргу. 

Ось приклад подібної декларації, викладений каналом новин РБК-
Україна, суть переговорів (стисло) полягає в наступному: 

«1. МВФ твердо стоїть на своїй вимозі довести внутрішні ціни на 
природний газ до рівня світових цін, при тому, що їхнє підвищення, навіть на 
чверть, МВФ не влаштує. При такій постановці питання зрозуміло, що після 
виборів підвищення тарифів на газ нам не уникнути. 

2. У разі якщо оговорена сума кредиту МВФ у розмірі 3,9 млрд. дол. 
США надійде на рахунок Національного Банку України, вона зможе бути 
спрямована виключно на погашення старих боргів, а також може стати 
підставою для отримання нових кредитів на світовому кредитному ринку. 
Звичайно, під набагато більший відсоток, ніж кредит МВФ. 

3. Вся сума нового ймовірного кредиту буде спрямована на поповнення 
державного бюджету, але не увійде до статей економічного розвитку» [8].  

Крім цього, у МВФ працює механізм нав’язування кредитів. На початку 
МВФ пропонує «дешеві» кредити, які спрямовуються на поповнення бюджету, 
але не можуть витрачатися на розвиток економіки. Такі «дешеві» кредити 
дають змогу брати «дорогі» кредити для розвитку. При цьому, заздалегідь 
відомо, що розвитку та можливості для повернення кредиту не буде. Боргова 
петля затягується і США отримують можливість диктувати не тільки 
економічні, але й політичні умови, зокрема до погодження для призначення 
кандидатів на міністерські пости і можливість впливати через це на хід 
розвитку економіки країн, що потрапили у «боргову яму». До таких країн, 
нажаль, належить і Україна. 

Міжнародна валютна система та Міжнародний валютний фонд – 
інститути формалізовані. Але існують і неформальні міжнародні інститути. 
Відомо, що країни, які мають передові технології та виробляють товари з 
високою доданою вартістю, мають більш високий прибуток з капіталу, ніж ті 
країни, які таких технологій не мають. Природно, що такий «міжнародний 
розподіл праці» цілком влаштовує такі країни і вони, не укладаючи між собою 
формальних угод, проводять спільну політику, що перешкоджає «витіканню» 
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подібних технологій у інші країни, що розвиваються. Єдність таких країн і є 
неформальним інститутом, що є найбільш потужною перешкодою для розвитку 
країн з слабо розвиненою економікою. За таким підходом наздогнати розвинені 
країни майже практично неможливо. 

Найчастіше цілі міжнародних інститутів розвинених країн збігаються з 
цілями інституту великого бізнесу у видобувних галузях країн, що 
розвиваються. У такому разі виникає змичка зовнішніх та внутрішніх 
неформальних інститутів, що формує інститут вищого рівня. В результаті його 
діяльності країни, що розвиваються, стають приреченими стати сировинними 
придатками розвинених країн. За цілями та методами свого впливу на країни з 
слабо розвиненою економікою, подібні інститути не сприяють розвитку 
принципів паритету у міжнародній торгівлі.  

Результати їхньої діяльності легко можна побачити в Україні. Достатньо 
поглянути на структуру експорту України. У 2019 році експорт аграрної 
продукції з України приніс $22,35 млрд., експорт залізорудної сировини та 
чорних металів – $11,93 млрд. До цього слід додати експорт такого 
найважливішого ресурсу, яким є робоча сила, грошові перекази від якої 
становили $12,121 млрд. Загальна сума надходжень від експорту становить               
$ 46,4 млрд. І це при тому, що весь експорт становив $ 49,32 млрд. [2]. 

Висновки. За результатами проведеного аналізу можемо зробити 
наступні висновки. 

Існуюча Міжнародна валютна система морально застаріла і не здатна на 
паритетної основі здійснювати торгівлю на світовому ринку. 

Долар США у функції світових грошей є не грошима, а засобом 
конвертації. 

У Міжнародній валютній системі, паралельно з виконанням функції 
конвертації, долар США є інструментом дискримінації країн – членів МВС у 
галузі світової торгівлі. 

Міжнародний валютний фонд, поряд з необхідними для здійснення 
міжнародних торговельних відносин функціями, став інструментом 
дискримінації  країн, що розвиваються. 

Маємо тенденції, за якими складається система міжнародних 
неформальних економічних інститутів, що мають на меті перетворення країн у 
сировинні придатки розвинутих країн. 
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ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 

УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Анотація. Стаття розглядає нові можливості щодо впровадження гнучких 

організаційних структур управління на вітчизняних підприємствах, які 
відкрилися після ухвалення Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю», а також містить конкретні методичні 
положення щодо практичної реалізації таких можливостей.  

У статті запропоновано впроваджувати гнучку систему управління 
підприємством і гнучку організаційну структуру за допомогою двох 
конкретних документів: статуту (якщо мова йде про товариство) та договір між 
таким товариством та фізичними особами – підприємцями, що дозволить 
масштабувати гнучку структуру. Зважаючи, що переважна більшість 
вітчизняних підприємств є товариствами з обмеженою відповідальністю, стаття 
розглядає окремі рекомендації саме на прикладі ТОВ, а саме: швидке внесення 
змін до порядку денного, переобрання голови зборів прямо на протязі цих 
зборів, зміна формату формулювання питань порядку денного, тощо. 

Так, у статті запропоновано положення, які можна включити до статуту 
товариства, що дозволяє йому отримати нову модель прийняття рішень завдяки 
гнучким правилам проведення зборів партнерів товариства. Запропоновані 
положення дозволяють швидко вносити зміни до порядку денного, а також під 
час засідання проводити обрання та переобрання головуючого на зборах. Що 
стосується запропонованих у статті змін формату порядку денного, то кожне 
питання порядку денного рекомендується регламентувати таким чином, щоб 
ініціатор конкретного питання порядку денного міг змінити запропоноване 
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рішення безпосередньо на засіданні після отримання уточнюючих запитань, 
думки та заперечення учасників, що раніше не було дозволено в Україні. Якщо 
при обговоренні питання порядку денного є хоча б одне заперечення, навіть від 
міноритарного партнера, це заперечення не можна залишати без уваги. Крім 
того, на зборах враховуються не голоси проти пропозиції, що розглядається, а 
конструктивні заперечення, які на основі фактів повідомляють учасникам 
зборів про те, як це рішення може зашкодити компанії, якщо пропозиція буде 
прийнята. 

Ключові слова: організаційна структура, гнучка організаційна структура, 
впровадження гнучкої організаційної структури, гнучке управління 
підприємством, гнучке прийняття рішень, статут товариства з обмеженою 
відповідальністю. 
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SOME ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS 
OF IMPLEMENTATION OF FLEXIBLE ORGANIZATIONAL 

STRUCTURES OF MANAGEMENT AT DOMESTIC ENTERPRISES 
 
Abstract. The article considers new opportunities for the introduction of 

flexible organizational structures in domestic enterprises, which have become 
available after the adoption of the Law of Ukraine «On Limited and Additional 
Liability Companies», and contains specific guidelines for the practical 
implementation of such opportunities. The article proposes to introduce a flexible 
enterprise management system and a flexible organizational structure with the help of 
two specific documents: the charter (in the case of a partnership) and an agreement 
between such a company and individual entrepreneurs, which will scale up the 
flexible structure. Given that the vast majority of domestic enterprises are limited 
liability companies, the article considers some recommendations on the example of 
LLCs, namely: rapid changes to the agenda, re-election of the chairman during the 
meeting, changes in the format of the agenda, etc.  

Thus, the article proposes provisions that can be included in the charter of the 
company, which allows the company to have a new flexible and faster model of 
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decision-making due to the flexible rules of the meeting of partners of the company. 
The proposed provisions allow for quick changes to the agenda, as well as the 
election and re-election of the chairman of the meeting during this meeting. As for 
the changes in the format of the agenda proposed in the article, it is recommended 
that each agenda item is regulated in such a way that the initiator of a specific agenda 
item can change the proposed decision directly at the meeting after receiving 
clarifying questions, opinions and objections of participants, which was not legally 
allowed in Ukraine before. If there is at least one objection in the discussion of an 
agenda item, even from a minority partner, this objection cannot be ignored. 
Moreover, the meeting does not take into account the votes against the proposition 
under the consideration, but constructive objections, which, based on the facts, 
inform the meeting participants about how this decision can harm the company, if the 
proposition is adopted. 

Keywords: organizational structure, flexible organizational structure, 
introduction of a flexible organizational structure, flexible enterprise management, 
flexible decision-making, statute with limited liability company.  

 
Постановка проблеми. Впровадження гнучких організаційних структур 

управління підприємствами сьогодні набуває значного поширення як в Україні, так 
і в усьому світі [1; 2; 3]. Проте у нашій країні використання гнучких організаційних 
структур досить є недостатньо відрегульованим з нормативно-правової точки зору. 
Так, відсутня юридична основа та юридичний захист всіх учасників організацій із 
гнучкою структурою управління. Особливо така проблема є актуальною для 
товариств з обмеженою відповідальністю, які є найбільш численною групою 
юридичних осіб за типом організаційно-правової форми господарювання, 
охоплюючи більш ніж 51% усіх юридичних осіб [4]. Наявність цієї проблеми, поряд 
з проблемами інформаційного і психологічного характеру (наприклад, применшене 
ставлення топ-менеджменту вітчизняного середнього та великого бізнесу до 
серйозного сприйняття гнучких організаційних структур) призводять до зниження 
ефективності діяльності товариств в Україні.  

Так, сьогодні невисока якість управлінських рішень, що приймаються 
учасниками товариства, по суті, його співвласниками, значним чином пов'язана 
з відсутністю можливості конструктивно заперечувати один одному в 
ключових для бізнесу (або для суспільства) питаннях не тільки без подальшої 
шкоди для товариства, але й з додатковою користю від обговорення заперечень. 
Досі відсутня юридична, а отже і практична можливість ефективного 
вирішення ситуацій, коли половина учасників Загальних зборів товариства має 
одну точку зору щодо вирішення окремого пункту порядку денного, а інша 
половина – абсолютно протилежну. Так само відсутня юридична і практична 
можливість для меншості учасників товариства результативно пояснювати та 
впливати на рішення Загальних зборів Учасників товариства, що обмежує 
можливість прийняття рішень формату win-win. 
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Отже, актуальним стає завдання розробити дієві організаційно-юридичні 
механізми впровадження і використання гнучких організаційних структур 
управління на вітчизняних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційні структури, їх 
особливості, види та підходи до впровадження досліджували такі зарубіжні та 
вітчизняні дослідники, як Большаков А., Бикова А., Веснін В., Віханський О., 
Лепейко Т., Мескон М., Осовська Г., Сладкевич В., Соболь С., Хміль Ф. та 
багато інших. Крім того, окремі аспекти управління діяльністю підприємств, 
пов’язані з їх організаційною структурою, були врегульовані законодавчо, у 
першу чергу, Цивільним і Господарським кодексами України [5; 6] та Законом 
України «Про господарські товариства» [7]. Проте у лютому 2018 р. було 
прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» [8], який набрав чинності 17 червня 2018 року, і разом з цим 
втратили чинність статті 140–151 Цивільного кодексу України і закон України 
«Про господарські товариства» у частині, що стосується товариств з 
обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.  

Прийняття Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» призвело до зміни моделі правового регулювання. Якщо до 
цього діяльність товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) визначалася 
принципом «учасники можуть визначити на власний розсуд те, що дозволено 
законом», то зараз це скоріше «учасники можуть визначити на власний розсуд 
все, що не заборонено законом». 

Основні зміни в правовому регулюванні, що відбулися з прийняттям 
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю», які мають відношення до врегулювання відносин учасників 
в контексті побудови гнучкої структури корпоративного управління, 
узагальнено нами на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Зміни, що впливають на особливості впровадження гнучких 

організаційних структур управління, що відбулися з прийняттям Закону 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 
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Проаналізуємо розглянуті зміни більш детально. У частині уніфікації 
законодавства Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» (далі – Закону) діяльність ТОВ регулювалася Законом 
України «Про господарські товариства» [7], Цивільним кодексом України [5], 
Господарським кодексом України [6], причому багато норм просто 
дублювалося. Після прийняття Закону всі норми, що стосуються діяльності 
ТОВ, були винесені в окремий Закон, що зумовило значне спрощення 
законодавства для розуміння та використання, а також вирішення 
суперечностей.  

Щодо вимог до змісту Статуту, до прийняття Закону вимоги до статуту 
були детально описані. Наприклад, ст. 143 Цивільного кодексу України [5] 
визначала такі вимоги: «Статут товариства з обмеженою відповідальністю крім 
відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: 
розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; склад та 
компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень; розмір і 
порядок формування резервного фонду; порядок передання (переходу) часток у 
статутному капіталі». Наразі, з прийняттям спеціального Закону, обов’язковими 
стали лише базові відомості, що містяться у частинах 5–6 ст. 11 Закону [8]: 

«5. У статуті товариства зазначаються відомості про: 
1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; 
2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття 

ними рішень; 
3) порядок вступу до товариства та виходу з нього. 
6. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать 

закону». Отже, відсутність вимог щодо обов’язкових пунктів Статуту спрощує 
діяльність товариства, зникає потреба у скликанні загальних зборів для 
внесення дрібних, формальних змін до статуту. 

Щодо вимог до кількості голосів для прийняття рішення, раніше Законом 
України «Про господарські товариства» [7] встановлювалися наступні вимоги: 
«З питань, зазначених у пунктах «а», «б» статті 41 цього Закону, а також при 
вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 
більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. З 
решти питань рішення приймається простою більшістю голосів».  

Наразі ж з’явилася можливість за необхідності встановити обов’язковість 
одноголосного прийняття будь-яких рішень: «Статутом товариства може 
встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, 
ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього 
Закону приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені 
до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних 
зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства» [8]. 
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До змін у законодавстві не передбачалося можливості укласти 
корпоративний договір. Для врегулювання складних відносин між учасниками 
було необхідно створювати додаткові структури (материнські компанії), які 
регулювалися б правом інших держав. У новому Законі з’явилася  можливість 
укласти корпоративний договір та гнучко врегулювати відносини учасників 
ТОВ (обов’язковий продаж частки, прийняття спадкоємців, відповідальність за 
ухилення від участі у управлінні товариством): «Договір, за яким учасники 
товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним 
чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), є 
безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. … Стороною корпоративного 
договору також може бути саме товариство та треті особи» [8]. Тим самим 
спростився порядок врегулювання відносин щодо обов’язкового продажу 
частки, встановлення відповідальності за порушення учасником взятих на себе 
зобов’язань щодо участі у ТОВ. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Таким 
чином, прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» суттєво спростило їх діяльність в організацйно-юридичному 
аспекті. Сьогодні існує практика втілення положень цього Закону в життя, 
проте, як вона свідчить, деякі із положень Закону досі залишаються поза 
увагою і майже не використовуються [9]. Це пов’язано з відносною новизною 
Закону і відсутністю чи недостатністю досвіду, а отже, і наявних рекомендацій 
його застосування, у тому числі в частині впровадження гнучких 
організаційних структур.  

Мета статті. Отже, завданням цієї статті є висвітлення конкретних 
рекомендацій із впровадження гнучких організаційних структур управління, що 
дозволить вітчизняним підприємствам на практиці скористатися можливостями 
ліберальних змін у законодавстві.  

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб гнучкі організації мали 
юридичну вагу та юридичний захист, необхідно, щоб вони могли сприйматися 
державними органами як юридично зрозумілі товариства, які діють у рамках 
законів України, а не існують у паралельній реальності з ними. Це досягається 
за допомогою створення одного або декількох юридичних документів компанії, 
які, з одного боку, не суперечать законодавству, а з іншого – дозволяють 
організації діяти в бірюзовому стилі, тобто якомога гнучкіше і динамічніше. 

Дослідивши наявні в Україні організаційно-правові форми ведення 
бізнесу [6], ми визначили, що найбільш підходящою для впровадження гнучких 
структур формою організації є ТОВ. При цьому для масштабування ТОВ на 
ринку в динамічному стилі вона має залучати до бізнес-кооперації партнерів, 
контрагентів, які юридично організовані як фізичні особи-підприємці (ФОП), 
що найкраще підтримуватиме принципи та цінності гнучких систем управління 
у юридичному просторі України. Із такими ФОП ТОВ має скласти відповідні 
договори. 
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Наші пропозиції щодо впровадження і використання гнучких 
організаційних структур управління на вітчизняних підприємствах перш за все 
стосуються найвищого рівня управління, який реалізується учасниками ТОВ 
через скликання і проведення загальних зборів. Отже, ми пропонуємо закріпити 
у Статуті такого ТОВ наступні положення. 

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вносити пропозиції щодо 
доповнення порядку денного загальних зборів Учасників Товариства шляхом 
включення нових питань порядку денного, а також надавати проекти рішень з 
питань порядку денного та проекти документів, які планується розглядати 
та/або затверджувати на загальних зборах Учасників Товариства. Рішення про 
включення запропонованих питань до порядку денного приймає корпоративний 
секретар (інша особа, яка є відповідальною за скликання загальних зборів) про 
що письмово повідомляє особу, яка внесла відповідну пропозицію. 

Питання порядку денного мають формулюватися як опис ситуації (в тому 
числі причин її виникнення), що потребує вчинення дій або прийняття рішень 
загальними зборами Товариства. Формулювання питання порядку денного не 
має містити конкретні варіанти рішення. 

Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності 
володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, 
підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів 
Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до 
порядку денного загальних зборів учасників. 

Гручкість ТОВ може також бути забезпечена таким порядком 
обговорення та прийняття рішень, що описаний нижче. 

Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників 
Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або 
можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути 
всіх учасників загальних зборів Учасників одночасно. 

На початку засідання Фасилітатор надає можливість кожному 
присутньому учаснику Товариства висловити власну думку з приводу поточних 
справ Товариства.  

Фасилітатор надає можливість учасникам обговорити порядок розгляду 
питань, включених до порядку денного, а також обговорити та вирішити інші 
питання, що стосуються процедури проведення поточних загальних зборів. У 
разі, якщо учасники не дійшли згоди з приводу порядку обговорення питань 
порядку денного, то питання обговорюються і рішення приймаються у 
відповідності до рішення Фасилітатора. 

Фасилітатор ставить на обговорення та голосування кожне із питань 
порядку денного. 

Фасилітатор надає кожному із учасників Товариства можливість 
висловитися з приводу результатів проведеного засідання. 

Кожне питання порядку денного має обговорюватися у наступному 
порядку: 
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– на початку обговорення питання, Фасилітатор надає слово особі, яка 
ініціювала внесення питання до порядку денного (далі - Ініціатор), для 
пояснення змісту питання та пропонованого проекту рішення, а також бажаних 
наслідків його прийняття. Ініціатор може просити Фасилітатора та учасників 
Товариства допомогти у формулюваннi проекту рішення, яке буде винесено на 
голосування. Формулювання проекту рішення не повинно змінювати порядок 
денний або включати у рішення з обговорюваного питання інші питання 
порядку денного; 

– після того, як Ініціатор закінчить свій виступ, кожен з учасників 
Товариства може поставити йому запитання з приводу даного пункту порядку 
денного. Ініціатор не зобов’язаний відповідати на поставлені запитання.  
Фасилітатор не повинен допускати обговорення запитання поза форматом 
“запитання-відповідь”, а також має знімати з обговорення запитання, які не 
спрямовані на з’ясування змісту пропозиції Ініціатора; 

– після того, як всі учасники Товариства поставили всі бажані 
запитання, Фасилітатор має запропонувати учасникам, за виключенням 
Ініціатора, висловити свою думку з приводу питання порядку денного, яке 
зараз обговорюється. Фасилітатор повинен зупинити будь-які обговорення або 
репліки у відповідь на висловлювання інших осіб; 

– Ініціатор має право внести зміни до рішення, яке пропонується прийняти 
або відмовитися від подальшого розгляду даного питання. Зміни до рішення не 
можуть виходити за межі питання порядку денного, зазначеного у повідомленні 
про проведення загальних зборів крім змін внесених за згодою всіх учасників 
Товариства. Відмова від подальшого розгляду питання вноситься до протоколу 
загальних зборів та підтверджується підписом Ініціатора; 

– Фасилітатор повинен надати усім присутнім учасникам Товариства 
один за одним можливість висловити заперечення щодо запропонованого 
Ініціатором рішення. Фасилітатор повинен зупинити будь-яке обговорення, 
відповіді або репліки інших учасників. Фасилітатор повинен перевірити 
заперечення учасника на відповідність вимогам щодо валідності заперечень); 

заперечення може обговорюватися (валідне заперечення), якщо: 
– особа, яка висуває заперечення, одночасно з цим пропонує зміни до 

рішення запропонованого Ініціатором; 
– прийняття рішення призведе до обмеження прав загальних зборів 

учасників Товариства шляхом інакше ніж через внесення змін до Статуту; 
таке заперечення може бути висунутим лише за умови існування 

запропонованого Ініціатором рішення та не буде існувати у разі відмови від 
подальшого розгляду питання; 

– заперечення ґрунтується на фактах без припущень. Заперечення також 
може грунтуватися на припущеннях за умови, що немає можливості 
обгрунтувати заперечення фактами та у майбутньому не буде можливості 
змінити рішення так, щоб запобігти негативним для Товариства наслідкам. 
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У разі, якщо наявне хоча б одне Валідне заперечення або особа, яка 
висунула заперечення, наполягає на обговоренні свого заперечення, 
Фасилітатор повинен сприяти обговоренню кожного такого заперечення 
почергово для того, щоб внести зміни до запропонованого Ініціатором рішення 
у відповідності із таким запереченням. Фасилітатор має право зупинити 
обговорення заперечення, якщо особа, яка висунула таке заперечення, не 
докладає достатніх, на думку Фасилітатора, зусиль для виправлення проекту 
рішення відповідно до свого заперечення. 

У разі відсутності заперечень, вважається, що за рішення проголосували 
усі присутні на загальних зборах учасники Товариства. У разі, якщо після трьох 
повторних обговорень одно і того самого заперечення в, рішення вважається 
неприйнятим. 

Рішення загальних зборів учасників може приймається відкритим 
голосуванням. Допускається прийняття рішень з використанням бюлетенів для 
голосування, текст та форма яких затверджується особою, яка скликала загальні 
збори Учасників Товариства, не менше ніж за 5 днів до дати проведення зборів.  

Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах Учасників 
шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку 
денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису 
Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос 
Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного 
окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо 
безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку 
денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів Учасників 
та зберігається разом із ним. 

Рішення загальних зборів Учасників Товариства може бути прийнято 
шляхом опитування з тих питань, прийняття рішення шляхом опитування по 
яких не забороняється законом. При відсутності заперечень з боку Учасників. 
Порядок, спосіб та строки проведення опитування визначаються законом. 
Справжність підписів Учасників (представників Учасників) Товариства на 
документах, що засвідчують їх волевиявлення під час опитування, 
засвідчується нотаріально. 

Висновки. Таким чином, гнучку оргструктуру та систему управління в 
цілому в Україні доцільно впровадити юридичним шляхом за допомогою двох 
конкретних документів: Статут ТОВ та Договір між таким ТОВ та ФОП (для 
масштабування). У статті запропоновано положення, які можуть бути внесені 
до Статуту ТОВ, що дозволяє мати на підприємстві нову гнучку і швидшу 
модель прийняття рішень завдяки гнучкому регламенту зборів учасників ТОВ. 
Запропоновані положення дозволяють швидко вносити зміни до порядку 
денного, а також обирати та переобирати голову зборів прямо на протязі цих 
зборів. Крім того, запропоновано зміни формату формулювання питань порядку 
денного. Порядок обговорення кожного пункту порядку денного 
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регламентований таким чином, що ініціатор конкретного пункту порядку 
денного може змінити пропоноване рішення безпосередньо на зборах після 
отриманих уточнюючих питань, думок та заперечень учасників, чого раніше у 
ТОВ юридично не робилося. Якщо при обговоренні пункту порядку денного є 
хоча б одне заперечення, навіть від міноритарного учасника, це заперечення не 
може бути проігнороване. Більш того, на зборах враховуються не голоси 
«проти», а саме конструктивні заперечення, які, ґрунтуючись на фактах, 
інформують учасників зборів про те, як саме це рішення може зашкодити ТОВ, 
якщо збори його ухвалять. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку більш 
ефективної методології голосування про рішення зборів, заснованої на 
наявності чи відсутності реальної чи потенційної шкоди цього рішення для 
товариства, а не на врахуванні думки більшості голосуючих за або проти 
запропонованого рішення. Крім того, доцільно розробити рекомендації щодо 
змісту й наповнення договору між ТОВ з новим статутом та ФОП, тобто 
партнерами ТОВ, в якому будуть прописані гнучкі правила формування зон 
відповідальності ФОПів, регламент узгодження та вирішення поточних питань 
у роботі ТОВ і ФОП. 
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РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ 
 
Анотація. Згідно даних ООН, починаючи з 1975 р кожні 12 років 

населення планети додає по мільярду людей. Останній рубіж – 7 млрд людей, 
людство подолало у 2011 р. А до кінця 2022 р подолає ще один – у світі буде           
8 млрд людей. [1]. При цьому, зростання населення планети викликає 
проблему, пов’язану з забезпеченням його продовольством, особливо 
тваринними білками, в яких постійно зростаюче населення планети вже 
відчуває значний дефіцит. Крім цього, глобальний стрибок цін на 
продовольство, енергоресурси та добрива, який спостерігається внаслідок війни 
в Україні, загрожує поширенням проблем у забезпеченні продовольством в 
багатьох країнах світу та може призвести до глобальної дестабілізації та 
масової міграції у небачених раніше масштабах. 

Одним із основних напрямів подолання цього дефіциту та існуючої у світі та 
в Україні проблеми забезпечення населення продовольством та білками тваринного 
походження є розширення можливостей його виробництва за основними 
джерелами їх походження – нарощування обсягів виробництва м’яса та риби. 

Саме тому забезпечення збалансованого харчування та достатнього 
споживання тваринних білків населенням України, розв’язання проблеми його 
забезпечення якісним та безпечним продовольством в обсягах, що відповідають 
науково обґрунтованим нормам споживання та визначення основних напрямів 
розвитку вітчизняного виробництва риби та рибопродуктів є дуже актуальними 
і потребують подальших досліджень. 
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У статті визначено місце рибного господарства України у світовому 
виробництві продукції промислового рибальства й аквакультури. Проаналізовано 
джерела та динаміку середньорічних обсягів вітчизняного виробництва риби та 
рибопродуктів, використання та обсягів продаж продукції рибальства та 
аквакультури протягом останніх років. Досліджено динаміку обсягів імпорту та 
експорту риби й морепродуктів, рівень споживання рибної продукції населенням 
країни, які свідчать про загальне зниження значень цих показників. Визначені 
причини існування названих тенденцій у вітчизняному рибному господарстві.  

Досліджено, що добування водних біоресурсів в умовах аквакультури за 
період, який досліджувався, має тенденцію до зростання, що свідчить про 
динамічний розвиток рибництва та аквакультури у внутрішніх водоймах. 

Рекомендовано нарощувати внутрішні обсяги вирощування риби та інших 
водних живих ресурсів в умовах аквакультури.  

Ключові слова. Риба, рибне господарство, рибна галузь, рибна продукція, 
аквакультура.  
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FISHERIES OF UKRAINE: CURRENT STATE 

 AND PROSPECTS OF RECOVERY  
 
Abstract. According to UN data, since 1975, every 12 years the world's population 

adds a billion people. The last milestone – 7 billion people, was crossed by humanity in 
2011. And by the end of 2022, another one will be crossed – there will be 8 billion people 
in the world. [1]. At the same time, the growth of the planet's population causes a problem 
related to its food supply, especially animal proteins, in which the ever-growing population 
of the planet already experiences a significant deficit. In addition, the global spike in food, 
energy and fertilizer prices, which is observed as a result of the war in Ukraine, threatens to 
spread food supply problems in many countries of the world and may lead to global 
destabilization and mass migration on an unprecedented scale. 

One of the main directions for overcoming this deficit and the problem of providing 
the population with food and proteins of animal origin, which exists in the world and in 
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Ukraine, is to expand the possibilities of its production according to the main sources of 
their origin - increasing the volume of meat and fish production. 

That is why ensuring a balanced diet and sufficient consumption of animal proteins 
by the population of Ukraine, solving the problem of providing it with high-quality and 
safe food in quantities that correspond to scientifically based consumption norms, and 
determining the main directions of development of the domestic production of fish and fish 
products are very urgent and require further research. 

The article defines the place of Ukrainian fisheries in the global production of 
industrial fishing and aquaculture products. The sources and dynamics of average annual 
volumes of domestic production of fish and fish products, use and sales of fishery and 
aquaculture products during recent years were analyzed. The dynamics of import and 
export of fish and seafood, the level of consumption of fish products by the country's 
population, which indicate a general decrease in the values of these indicators, were 
studied. The reasons for the existence of the mentioned trends in the domestic fishery are 
determined. 

It has been investigated that the production of aquatic bioresources in the 
conditions of aquaculture during the period studied has a tendency to increase, which 
indicates the dynamic development of fish farming and aquaculture in inland water 
structures.  

It is recommended to increase the domestic volume of fish and other living 
aquatic resources of aquaculture. 

Keywords: fish, fish farming, fishing industry, fish products, aquaculture. 
 
Постановка проблеми. У 2020 р в Україні середнє споживання харчових 

продуктів в енергетичній оцінці було на рівні 2674 ккал/люд/добу, що всього на 
7,0% перевищувала мінімальний рівень добової калорійності (2500 ккал). При 
цьому, середньодобова калорійність раціону в країнах ЄС була у межах             
3400 ккал/люд/добу [2].  

Раціон населення країни на 70% забезпечувався за рахунок споживання 
рослинної продукції – 1872 ккал/добу та лише на 30% – продукції тваринництва та 
риби – 802 ккал/добу.  

Тому, одним із основних напрямів подолання дефіциту споживання 
населенням білків тваринного походження є нарощування обсягів виробництва 
м’яса та риби. Виходячи з цього, розгляд існуючих проблем функціонування 
вітчизняного рибного господарства є актуальним і необхідним для визначення 
напрямів збільшення вітчизняних обсягів виробництва риби та рибних продуктів 
та їх споживання населенням України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню економічних та 
управлінських проблем розвитку вітчизняного рибного господарства, формуванню 
рибної політики України присвячені праці багатьох українських науковців:                    
О. Білоруса, Н. Вдовенко, А.Вінова, В. Власова, Н. Голімбовської, Р. Зварича, 
С. Кваши, Л. Кістерського, А. Колота, Т. Лебської, Д. Лук’яненка,                              
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В. Омельченка, Б. Панасюка, О. Рогача, Я. Столярчука, А. Фризоренка,                      
А. Хандоживської, В. Чужикова, Ю. Шарила, Л. Шаульської, О. Шниркова,                
Т. Яковлевої та ін.  

Проте в умовах динамічної зміни умов конкурентоформуючого 
середовища залишається актуальним подальше дослідження проблеми 
функціонування рибного господарства країни, детінізація браконьєрських 
доходів, оптимізація податків з метою забезпечення розвитку вітчизняної 
аквакультури. 

Мета статті - провести аналіз сучасного стану, проблем функціонування, 
перспектив і напрямів відродження господарюючих суб’єктів рибного 
господарства України. 

Результати дослідження. Риба, морепродукти та інші водні біоресурси – 
цінний і часто незамінний продукт харчування, що забезпечує потребу людини 
насамперед у білках тваринного походження. Це не лише цінне джерело 
високоякісних білків (табл.1) і незамінних амінокислот, жирних кислот ω3 і 
ω6, вітамінів А, D, C, РР, Н, вітамінів групи В (В1, В2, В6, В12), мінералів 
(кальцій, цинк, йод, залізо), необхідних для збалансованого харчування та 
доброго здоров’я, а й джерело сировини для харчової, фармакологічної, 
косметичної та інших галузей промисловості. 

 
Таблиця 1 

Вміст білків у складі основних харчових продуктів 
Продукт 

тваринного 
походження 

Вміст білків,% Продукт 
рослинного 
походження 

Вміст білків,% 

Молоко 
коров’яче 

2,8 Горох, квасоля 20,5-21 

Сир м’який 14-16 Капуста 
білокачанна 

1,8 

М’ясо птиці 
(кури) 

18-20 Картопля 2,0 

М’ясо кролів 21,1 Крупа манна 10,3 
Риба 14,0-18,0 Соя 34,9 

Свинина 
нежирна 

14,0 Хліб білковий 
пшеничний 

21,0 

Яловичина 18,6-20 Хліб пшеничний 8,1 
Яйця 12,7 Хліб житній 6,6 

Джерело: [3] 
Вирішенням проблем забезпечення населення країни рибою та рибною 

продукцією займається рибне господарство України – галузь вітчизняної 
економіки, завданнями якої є вивчення, охорона, відтворення, вирощування, 
використання водних біоресурсів, їхнє вилучення (добування, вилов, 
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збирання), реалізація та переробка з метою одержання харчової, технічної, 
кормової, медичної та інших видів продукції. 

Рибне господарство поділяється на рибальство (лов риби і добування 
морського звіра) та рибництво – збереження і поліпшення рибних запасів у 
природних водоймах і розведення риби у штучних умовах. Унікальною 
особливістю водних біоресурсів є їхня здатність до самовідтворення яку, у 
своїй основі, технології штучного риборозведення повторюють у штучному 
процесі відтворення риби та інших водних організмів. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що у 70-80 роки минулого 
століття країна мала потужний, близько 2320 суден різної водотоннажності, 
рибопромисловий флот. З них 368 суден були океанічними і вели промисел в 
акваторії Світового Океану і з яких до 70% були судна-заводи та плавбази, які 
виловлювали або приймали рибу на переробку, самостійно її переробляли та 
виробляли рибну продукцію різного ступеню готовності до вживання.  

Також була створена потужна, розвинена берегова інфраструктурна          
база – рибні порти, суднобудівні верфі, судноремонтні та бондарні заводи, 
сітков’язальні фабрики, рибокомбінати, промислові холодильники тощо. 
Найважливішими центрами рибної промисловості України були Севастополь, 
Керч, Одеса, Маріуполь, Бердянськ.  

Все це дозволяло країні утримувати належне місце серед морських 
держав світу: у 1991 р Україна входила до п’ятірки лідерів рибодобувних країн 
світу і добувала 1,1 млн т водних біоресурсів, що давало можливість 
підтримувати в країні рівень споживання риби на рівні 23-24,8 кг/люд/рік.  

Імпорт рибопродуктів, у загальному обсязі їх споживання, становив близько 
6-8% і використовувався, в основному, для забезпечення різноманіття на 
внутрішньому ринку. На сьогоднішній день, вітчизняний обсяг видобутку риби 
складає лише 0,09% від світового промислового вилову риби, а питома вага 
імпортної рибної продукції на вітчизняному ринку складає 75-85% [4,5,6,7]. 

Однак, перманентні системні економічні кризи в країні призвели до того, 
що потужний риболовецький флот був приватизований та, за різними схемами, 
фактично розкрадений. На початок 2019 р в Україні залишилося 4 судна які 
були передані в оренду. Проте вся продукція реалізується в країнах, близьких 
до регіону промислу, а отримані кошти витрачаються на матеріально-технічне 
забезпечення промислу та ремонт суден в іноземних портах. Причому умови 
договорів оренди суден були укладені таким чином, що вони повернуться в 
країну, хіба що тільки у вигляді металобрухту. 

 

Таблиця 2  
Динаміка кількості океанічних рибодобуваючих суден в Україні 

 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2020 
Кількість 

суден,  
шт 

326 236 193 116 81 54 4 

Джерело: [7] 
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На сьогодні, у Реєстрі риболовних суден, який є складовою частиною 
Державного суднового реєстру України, зареєстровано 117 суден флоту рибної 
промисловості, що підлягають нагляду класифікаційного товариства (з 
двигуном 55 кВт (75 к.с.) і більше). Це, в основному, малотоннажні судна для 
видобутку риби у внутрішніх водоймах. Також у Судновій книзі України 
зареєстровано 8417 риболовних суден, що не підлягають нагляду 
класифікаційного товариства (з двигуном менше 55 кВт), з яких техогляд 
проходять 3,5 – 4 тис суден [6]. 

З втратою океанічного та морського рибопромислового флоту Україна 
втратила свій потенціал і можливості промислу в морських економічних зонах 
інших країн, в результаті чого скоротились обсяги видобутку водних 
біоресурсів. Також, дуже відчутний негативний вплив на діяльність 
вітчизняного рибного господарства мала анексія Криму у 2014 р, після якої 
країна втратила 108 одиниць рибопромислового флоту для 
внутрішньоморського вилову. І вже у 2015 р видобуток риби впав майже 
втричі з 225,8 тис т у 2013 р. – до 88,5 тис т.  

У 2021 р обсяг видобутку риби склав 86,75 тис т , що на 5,1% менше у 
порівнянні з 2020 р та склав лише 8,24% від обсягів її видобутку у1990 р (табл.3). 

Результати досліджень свідчать, що змінилась і структура місць вилову 
та фонду споживання водних біоресурсів. Так у 1990 р загальний фонд 
споживання риби формувався на 70% за рахунок дистанційного лову, на 15% - 
прибережного рибальства, 10% - рибальства у внутрішніх водоймах та на 5% - 
за рахунок імпорту. У 2020 р джерелами формування загального фонду 
споживання риби були рибальство у внутрішніх водоймах - 7,4%, прибережне 
рибальство – 5,6%, дистанційний лов – 4,8%, імпорт - 82,2% (табл. 3 та 4). 

Як свідчать результати досліджень, у 2021 р у рибогосподарських водних 
об’єктах та на континентальному шельфі України було добуто 29,087 тис т 
водних біоресурсів, з яких: 17,7 тис т виловлено у внутрішніх водоймах (+ 7% 
у порівнянні з 2020 р); 8,3 тис т - у Чорному морі (- 15% у порівнянні з 2020 р); 
4,5 тис т - в Азовському морі (- 49% у порівнянні з 2020 р) [6,7]. 
 

Таблиця 3 
Динаміка вилову риби та добування інших водних живих ресурсів в Україні, (т) 

  

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів 

У т.ч. 
вилов 
риби усього 

у т.ч. за видами водоймищ 

у 
внутрішніх 
водоймах 

у виключній 
(морський) 
економічній 
зоні України 

у виключних 
(морських) 

економічних 
зонах інших 

держав 

у відкритій 
частині 

Світового 
океану 

1990 1052323 136 232 157848 299010 459235 834983 
2000 350087 38 210 56990 175033 79854 346699 
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2010 218681 38 364 69725 110592 - 215017 
2015 88552 38 507 34205 к / с к / с 73963 
2017 92645 42 176 42520 к / с к / с 81875 
2019 92682 43 659 39097 - - 79008 
2020 91342 41 769 31290 - - 69063 
2021 86753 38 798 29087 - - 71907 
2021 
до 

1990, 
% 

 
8,24 

 
28,47 

 
18,38 

 
- 

 
- 

 
8,61 

Джерело: [7] 
 
У Чорному морі основу промислового вилову склали такі види як рапан 

(4941 т), шпрот (1732 т), креветки (646 т), атерина (243 т) та мідії (215 т). 
В Азовському морі протягом 2021 р найбільше виловлено бичків (2341 т), 

тюльки (1232 т), личинки хірономід (322 т), хамси азовської (185 т), піленгаса 
(183 т) та калкана азовського (164 т). Однак, з внутрішніх морських акваторій, 
де є більші популяції риби, вітчизняних рибалок витіснила рф, у руках якої 
переважно перебувають ці зони вилову риби у Чорному та Азовському морях. 

У водосховищах Дніпра було видобуто 12,9 тис т водних біоресурсів, що 
на 10% більше ніж у 2020 р. Основну частку вилову склали карась сріблястий 
(5074 т), плітка (2253 т), лящ (1986 т), плоскирка (930 т) та рослиноїдні види 
риб (882 т).  

Вилов водних біоресурсів у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі склав 
2574 т, що на 8% менше, ніж у 2020 р. Основу промислу склали тюлька – 1548 т 
та карась сріблястий – 596 т.  

У пониззі р. Дністер з лиманом та Кучурганському водосховищі вилов 
зменшився майже на 5% і становив 1440 т. Основна частина вилову (63%) – 
карась сріблястий – 900 т.  

На річці Дунай суб’єктами господарської діяльності добуто 522 т риби, 
що у порівнянні з 2020 р більше майже у півтора рази. Основу промислу на 
даному водному об’єкті склав традиційний вид прохідної риби – оселедець 
чорноморський: його виловлено 386 т, що складає 74% від загального вилову у 
р. Дунай.  

Обсяг вилову в причорноморських лиманах склав 144 т, що перевищує 
минулорічний показник на 80 т. Збільшення відбулось завдяки вилову атерини 
(99 т), кефалевих (32 т) та бичків (11 т) [6,7].  

З результатів дослідження випливає, що в Україні назріває дефіцит 
річкової риби. Так, порівняно з 2013 р, її популяція в окремих річках 
скоротилася до 70%. За прогнозами експертів якщо не вжити термінових 
заходів, вже у 2025 р доведеться і її імпортувати. 
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Згідно результатів дослідження, в Україні є достатньо внутрішніх водних 
ресурсів, де можна розвивати аквакультуру, вирощувати до 500 тис т на рік риб 
різних видів та збільшувати обсяги споживання риби вітчизняного видобутку. Так 
в країні налічується 73 тисячі річок загальною довжиною 248 тисяч км, 40 тисяч 
озер, близько 400 тисяч ставків, 1,3 млн га акваторії прісноводних водойм та 
технічних басейнів загальною площею 24 тис км2 [8,9]. 

Не дивлячись на наявність значних внутрішніх водних ресурсів, вилов 
риби здійснюється, в основному, на шести водосховищах по течії Дніпра, а під 
аквакультуру, на сьогоднішній день, в країні використовується лише 250 тис га 
, на яких у 2020 р було вирощено близько 18 тис т, а у 2021 р - ще менше – 
16,88 тис т риби [6]. Все це тому, що тільки 15-17% прісноводних водойм 
офіційно використовуються за призначенням і мають майже всю необхідну 
дозвільну документацію. Також на обсяги виробництва аквакультури вплинуло 
зменшення, з економічних причин, питомих витрат рибних кормів і 
мінеральних добрив, зниження рибопродуктивності нагульних і 
вирощувальних ставів, збільшення частки вирощування менш цінних 
рослиноїдних риб, вимушена заміна рибницькими підприємствами проектних 
технологій вирощування риби малоінтенсивними з використанням природної 
кормової бази водойм, незабезпечення стандартної наважки рибопосадкового 
матеріалу і товарної риби, скорочення генетичного потенціалу, скорочення 
витрат на збереження і підтримання гідротехнічних споруд тощо. В цих 
умовах, при наданні в оренду приватним підприємцям-аматорам малих 
водосховищ, ставів і водойм обсяги виробництва риби в короткостроковому 
періоді хоча і зростають, але загалом суттєво ситуацію в країні не покращують. 
Більш того, зростання кількості рибодобувних підприємств ускладнює 
контроль за промислом і посилює антропогенний тиск на фауну водойм, а 
підприємці, що займаються аквакультурою, приховують від обліку фактичні 
обсяги виловленої риби. 

 
Таблиця 4 

Динаміка експортно-імпортних операцій з рибою, рибною 
продукцією та іншими водними біоресурсами в Україні 

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 2021 
до 

2017, 
% 

 
Експорт 

тис.т 10,6 10,6 11,8 12,7 13,1 124 
$ млн 34,3 37,1 46,4 52,4 68,6 198 

 
Імпорт 

тис.т 327,8 379,5 399,1 353,6 435,3 133 
$ млн 537,7 635,8 753,2 704,9 1023,1 190 

Сальдо $ млн -503,4 -598,7 -706,8 -652,5 -954,5 189,6 
Джерело: [4,6] 
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Як свідчать результати досліджень вітчизняного ринку риби та рибної 
продукції, Україна залишається імпортозалежною державою. Так у 2021 р 
загальна вага нетто імпорту риби, рибної продукції та інших водних 
біоресурсів в Україну склала 435,3 тис т, а її вартість склала понад $ 1 млрд.  

Головними імпортерами водних біоресурсів в Україну залишаються 
Норвегія, Ісландія, Естонія, Канада, США, Великобританія, Латвія, Іспанія та 
Китай [4,6]. 

Близько 80-90% обсягу імпорту припадає на види риб, до яких Україна 
не має доступу і які видобуваються виключно у відкритому морі або морських 
економічних зонах інших держав. В основному, до України імпортується 
заморожена риби, рибна продукція та інші водні біоресурси, що становить близько 
75% від загального імпорту рибопродукції. Переважно це оселедець, скумбрія, 
мерлуза (хек), сардини, путасу, атлантичний лосось. Ця продукція здебільшого 
піддається подальшій переробці на рибних підприємствах України [6]. Висока 
ступінь залежності ринку риби та рибної продукції від імпортованої продукції 
впливає і на формування умов і цін на ньому. Будь-яке підвищення курсу іноземної 
валюти призводить до автоматичного зростання цін на рибну продукцію і робить її 
ще менш доступною для споживачів. Так у 2021 р середні споживчі ціни на рибу 
та рибну продукцію збільшилися по всіх позиціях та у середньому зросли на 
11,8%. Найбільше підвищилася ціна на популярний в Україні оселедець (+26,2%), 
рибу живу або охолоджену (+14,0%) та крабові палички (+12,5%). У зв’язку з цим 
українці, вибираючи між тим купити кілограм хека чи кілограм свинини, часто 
віддають перевагу другому. (табл. 5). 
 

Таблиця  5 
Динаміка балансу риби та рибопродуктів в Україні, тис т 

 2005 2010 2015 2017 2019 2020 2021 2020 до 
2005, % 

Виробництво 296 260 139  132 128 118 114 39,86 
Зміна запасів 14 3    -3  -8   0 5 1 35,7 

Імпорт 425 490 237  338 417 424 435,3 99,7 
Усього 

ресурсів 
707 747 379  478 545 537 546,9 77,35 

Експорт 20 75 10   13 14 15 13,1 65,5 
Втрати 11 5 2  5 7 5 5 45,5 
Фонд 

споживання 
676 667 367  460 524 517 565 83,57 

Споживання 
на 1 особу, кг 

14,4 14,5 8,6  10,8 12,5 12,4 13,7 95,1 

Джерело: [2]. 
 
Саме тому виходом з кризи у забезпеченні населення країни рибою та 

рибними продуктами повинна стати аквакультура. Законом України «Про 
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аквакультуру» визначено, що аквакультура (рибництво) – 
сільськогосподарська діяльність зі штучного розведення, утримання та 
вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих 
умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції 
аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, 
ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації 
та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, 
збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.  

На сьогоднішній день, реалізацією державної політики у сфері рибного 
господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення 
водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден 
флоту рибного господарства, меліорації земель та експлуатації державних 
водогосподарських об’єктів комплексного призначення з 2021 р займається 
Державне агентство меліорації та рибного господарства України (до цього 
Державний комітет рибного господарства України). До його структури входить 
26 територіальних органів, основними завданнями яких є реалізація 
повноважень Держагентства у сфері рибного господарства, рибної 
промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та 
регулювання рибальства, меліорації земель та експлуатації державних 
водогосподарських об’єктів комплексного призначення. [6] 

До сфери управління Держагентства до війни також належало близько  
40 державних підприємств та установ. З них: 14 – підприємства аквакультури 
та промислового рибальства (в тому числі 11 племінних заводів, 3 селекційних 
центри; 7 – рибні порти та адміністрації портів; 6 – науково-дослідні та 
проектні інститути; 9 – бюджетних установ ( в тому числі – 3 державних 
рибовідтворюючих комплекси). 

З вищеназваних державних підприємств, установ та організацій                          
12 розташовано на тимчасово окупованій території АР Крим, з яких 6 не 
ведуть господарську діяльність в Україні (не здійснили перереєстрацію на 
материковій частині України) та 6 державних підприємств здійснили 
перереєстрацію на материковій частині України, але основні фонди (майно) 4-х 
з них залишилися в АР Крим.  

Діючі підрозділи займаються наступними основними напрями 
діяльності: рибальство, рибництво, функціонування інфраструктури водного 
транспорту, дослідження і розробки у галузі природничих і технічних наук, які 
займаються розведенням та вирощуванням риби, здійснюють консервне та 
пресервне виробництво з риби та морепродуктів, асортимент яких становить 
близько 3000 найменувань [6]. 

Число працюючих в рибній галузі складає близько 30 тисяч чоловік. 
За радянських часів, в Україні налічувалося понад 19 тисяч рибних 

господарств різного рівня потужності. Станом на 1.01.2022 р в країні 
нараховувалось вісім державних рибних заводів та більше 3500 суб’єктів 
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господарювання (аквакультура) різних форм власності. У порівнянні з 1990 р 
обсяги вирощування та вилову товарної риби у внутрішніх водоймах 
зменшились у 3,58 рази.  

Нажаль, у Державному агентстві меліорації та рибного господарства не 
можуть назвати точну кількість фактично діючих рибогосподарств. Експерти 
пояснюють це тим, що на сьогоднішній день, в силу різних причин більшість 
водойм, взятих в оренду для риборозведення, не використовуються за 
призначенням. 

В діючих суб’єктах господарювання у рибництві традиційними 
об’єктами аквакультури, на сьогодні, незмінно залишаються коропові: 
звичайний короп та рослиноїдні види риб, такі як білий та строкатий 
товстолоби, їх гібриди, білий амур. Крім коропових українські аквафермери 
вирощують інші види: райдужну форель, європейського сома, щуку, судака, 
лина, карася, стерлядь, російського та сибірського осетрів, бестера, веслоноса, 
великоротого, малоротого, чорного буфало, тощо.  

Перспективними об’єктами аквакультури, що можуть вирощуватись та 
бути конкурентоспроможними в Україні є ракоподібні – вузькопалий та 
широкопалий річкові раки (наразі іноді вирощуються у якості додаткового 
об’єкта в ставах, однак ціленаправленого виробництва в Україні не 
відбувається), австралійський червоноклешневий рак, атлантична біолонога 
креветка (ванамей), гігантська прісноводна креветка (макробранхіум 
Розенберга). Наразі культивування цих об’єктів уже відбувається у незначних 
кількостях з перспективою до розвитку. 

Результати досліджень свідчать, що сучасні технології дозволяють 
вирощувати практично будь-який вид риби та молюсків. Забезпечуючи 
розвиток аква- і марикультур країна в найкоротші терміни може збільшити їх 
добичу в рази та наповнити свій внутрішній ринок рибною продукцією 
вітчизняного виробництва й навіть експортувати її. 

Висновки. До основних причин кризового стану рибного господарства в 
країні можна віднести: реструктуризацію та виділення окремих виробництв та 
підрозділів підприємств у самостійні суб’єкти господарювання з подальшою 
зміною їх форми власності, руйнування взаємовигідної внутрішньогалузевої 
кооперації між всіма учасниками технологічного ланцюгу і, як наслідок, 
погіршення фінансового стану та зниження прибутковості діяльності 
підприємств, значне зношення і втрата основних виробничих засобів галузі, 
особливо суден океанічного рибопромислового флоту та неможливість 
отримання, на прийнятних умовах, внутрішніх довгострокових кредитів на їх 
оновлення, нестача обігових коштів для налагодження ефективного 
функціонування підприємств, втрата інвестиційної привабливості підприємств 
галузі, поява додаткових видів платежів за використання природних ресурсів та 
орендованого державного майна тощо. 



 
Журнал « Наукові інновації та передові технології»                                              № 9(11) 2022 

                         (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  
            Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)  
 
 

                                                                                                        
                                                                                                     325 

В умовах, що склалися, вирішенням проблеми збільшення споживання 
риби та рибопродуктів населенням країни є збільшення обсягів виробництва 
риби в умовах аквакультури (рибництва). 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА  В 

АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ (кінець XX - початок XXI ст.) 
 

Анотація. У статті досліджується процес реформування аграрного 
сектору України в умовах становлення та розвитку підприємництва на рубежі 
ХХ – ХХІ століть. Аналізуються обставини формування нових організаційно-
господарських структур, визначаються проблеми, що виникли в ході 
проведення аграрних перетворень та шляхи їх розв’язання. З’ясовано, що 
передумови для розвитку підприємництва в усіх сферах, в тому числі і в 
аграрному секторі, почали створюватися завдяки становленню і утвердженню 
різних форм власності та господарювання. Проведення аграрної реформи 
призвело до змін в організаційно-виробничій структурі сільського 
господарства. Сільськогосподарські товаровиробники стали власниками не 
тільки землі та майна, а й вироблюваної продукції. Доведено, що основними 
напрямами її реалізації визначалось: удосконаленню нормативно-правової бази 
у сфері підприємницької діяльності; формуванню єдиної державної 
регуляторної політики у сфері підприємництва; активізацію фінансово-
кредитної та інвестиційної підтримки; сприяння створенню інфраструктури 
малого підприємництва; впровадженню регіональної політики сприяння 
розвитку малого підприємництва та надання необхідної організаційно-
методичної допомоги; реалізацію проектів залучення до малого 
підприємництва малозахищених верств населення. Реформування аграрного 
сектора економіки України, результатом чого стало розгортання процесу 
роздержавлення, паювання та приватизації землі. На початку ХХІ століття було 
прийнято ряд законодавчих актів, які сприяли становленню підприємництва в 
сільській місцевості. Проведення аграрної реформи виявило ряд проблем, 
розв’язати які покликана, в тім числі, й Національна програма становлення та 
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сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Визначені в ній заходи 
залишаються актуальними й сьогодні, реалізація їх значною мірою сприятиме 
подальшому розвитку малого підприємництва як чинника ринкової 
трансформації економіки регіонів та основи зміцнення їхнього ресурсного 
потенціалу. 

Ключові слова: підприємництво, приватизація, аграрний сектор, ринкові 
відносини, сільськогосподарські виробники, аграрна реформа, іпотечне 
кредитування, селянське фермерське господарство. 
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THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE AT THE CONDITIONS OF 

FORMING AND DEVELOPMENT OF BUSINESSES  
(the end of XX - beginning of XXI centuaries) 

 
Abstract.  The article investigates the process of reformation of agrarian sector 

of Ukraine in conditions of formation and development of enterprise at the turn of 
XX - XXI centuries. The circumstances of new organizations and state structures 
formation are analyzed and the problems that arose in the course of agrarian 
reorganizations implementation are identified. It is recognized that the preconditions 
for the development of enterprise in all spheres, including the agricultural sector, 
began to form due to the establishment and approval of different forms of ownership 
and management. The agrarian reform led to changes in the organizational and 
production structure of the agricultural sector. Agricultural producers became owners 
not only of land and property but also of the products produced. It was reported that 
the main areas of implementation of these products were: Improvement of the legal 
and regulatory framework in the field of business activities, formation of a unified 
state regulatory policy in the field of enterprise; activization of financial and credit 
and investment support; support for the creation of infrastructure of small enterprises; 
Implementation of a regional policy to promote small business development and 
providing the necessary organizational and methodological support; implementation 
of projects to attract small businesses to the underprivileged segments of the 
population. Reform of the agrarian sector of the Ukrainian economy, which resulted 
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in the dissolution of the process of retention, mutualization and privatization of the 
land. At the beginning of the XXI century a number of legislative acts were passed 
that favoured the establishment of enterprises in rural areas. The agrarian reform 
revealed a number of problems that can be solved by the National Program of 
establishment and development of small enterprises in Ukraine. The measures it 
outlines are still relevant today and their implementation will greatly contribute to the 
further development of small enterprises as a factor of market transformation of the 
economy of the regions and the basis for strengthening of their resource potential. 

Keywords. The businesses, the privatizing, the agrarian sector of economy, 
market relations, agricultural productions, agrarian reform. 

 
Постановка проблеми. Розвиток підприємництва у економіках 

перехідного типу постсоціалістичних країн розглядається як один з 
найважливіших факторів сприяння виходу з кризи, забезпечення економічного 
зростання та соціальної стабільності у суспільстві. Особливо важливою є роль 
малого підприємництва у соціально-економічному розвитку аграрного сектора 
тому, що це один з чинників забезпечення економічного зростання, підвищення 
зайнятості й рівня доходів населення в сільській місцевості. 

Історіографія проблеми. Дослідженню теоретичних та прикладних 
проблем розвитку підприємництва, в тому числі в аграрному секторі економіки, 
присвячені праці вчених економістів: Білоуса Г.М., Варналія Л.І., Жаліли Я.А., 
Клочка Ю.О., Кондратюк Т.В., Саблука П.Т. та інших, серед істориків відомі 
праці Беренштейна Л.Ю., Панченка П.П., Живори С.М., Коломійця С.С., 
Каденюка О.С., Моргуна В.А., Михайлюка В.П. [1-4], в яких досліджуються 
проблеми соціально-економічних перетворень в агропромисловому комплексі 
України в умовах переходу до ринкової економіки. 

Метою статті є дослідження змін в структурі сільськогосподарських 
підприємств та соціальному становищі аграріїв, процесу роздержавлення, 
паювання, приватизації землі в аграрних підприємствах та формування нових 
організаційно-господарських структур, аналіз нормативно-правової бази для 
проведення аграрної реформи, визначення проблем, що виникли в ході 
проведення аграрних перетворень та шляхів їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Зміни в структурі сільськогосподарських 
підприємств розпочалися з прийняття законів «Про підприємництво» (лютий 
1991 року) [5], в якому було визначено різні форми господарювання 
(підприємницької діяльності), «Про власність» (лютий 1991 року) [6], де 
передбачалось надання громадянам землі у довічне успадковане, володіння для 
ведення селянського (фермерського) й особистого підсобного господарства, 
садівництва, будівництва та обслуговування житлових приміщень та інше. 
Прийняті у березні 1992 року Земельний кодекс України, Постанова Верховної 
Ради України «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі»  
(№ 2200-ХХП) [7], започаткували процес роздержавлення, паювання та 
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приватизації землі в аграрних підприємствах, безкоштовної передачі у 
приватну власність громадян присадибних ділянок для ведення особистого 
підсобного господарства. 

Якщо станом на 1 січня 1992 року всі земельні угіддя країни знаходились 
у державній власності, то на 1 січня 1996 року понад третини земельної площі 
України вже була власністю недержавних сільськогосподарських підприємств. 

На початку 2000 року структура недержавних сільськогосподарських 
підприємств зазнала істотних змін. Так, станом на 1 грудня 1999 року найбільш 
поширеною формою аграрних підприємств були колективні 
сільськогосподарські підприємства – 64 %, то до початку другого кварталу    
2000 року такої виробничо-організаційної форми практично не залишилося (за 
даними Мінагрополітики в цей час в Україні їх залишилося два в Полтавській 
області та одне в Кіровоградській) [8]. Після виходу Указу Президента України 
«Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора 
економіки» (№ 1529-99) [9], яким визначалися шляхи реформування 
колективних сільськогосподарських підприємств, як форми аграрного 
підприємництва, що не відповідала вимогам ринкової економіки, посилився 
процес перетворення їх в господарські структури на засадах приватної 
власності: селянські (фермерські) господарства, приватні підприємства, 
господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи. 

Всім членам колективних сільськогосподарських підприємств 
гарантувалося право вільного виходу з них із земельними частками (паями) і 
майном та виділенням їх для землекористувача. Указом визначалось що це 
право не може бути обмежене ні рішенням загальних зборів підприємства, ні в 
будь-який інший спосіб. Громадяни, яким у встановленому порядку із земель 
КСП відведено земельні ділянки (паї), отримали можливість розширити за 
рахунок цих ділянок свої особисті підсобні господарства. Запроваджувалося 
обов’язкове укладання підприємствами, які використовують землю для 
сільськогосподарських потреб, договорів оренди земельних часток з 
власниками цих земельних ділянок. При цьому орендна плата за користування 
не повинна була бути менше 1 % вартості (грошової оцінки) земельної частки. 

У грудні 2000 року частка господарських товариств у структурі 
недержавних аграрних підприємств зросла від 14,2 % у 1999 році до 50 %, 
сільськогосподарських кооперативів від 22 % до 24,7 %, приватних (заснованих 
одним громадянином) підприємств від 3,7 % до 21,5 %. На 1 грудня 2000 року 
10800 недержавних сільськогосподарських підприємств було реорганізовано у 
14700 формувань з приватною власністю на майно (з них 1200 селянських 
(фермерських) господарств) [10, С. 84]. 

Реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств і 
формування нових організаційно-господарських структур створили умови для 
більш широкого розвитку підприємництва. 

Указ Президента України від 3 грудня 1999 року сприяв активному 
оформленню громадянами прав власності на земельні частки. До початку            
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2001 року 400 тисяч громадян одержали такі акти. З них понад 300 тис. 
громадян приєднали належні їм земельні паї до своїх особистих господарств 
без створення юридичної особи. Ці господарства мали 4,3 млн. гектарів землі, 
що становили 10% усіх сільськогосподарських угідь України, у тому числі            
3,5 млн. гектарів ріллі [11, С. 48]. 

У 2002 році в агропромисловому комплексі України статус малих та 
середніх підприємств мали понад 38 тисяч фермерських господарств і 600 
приватних агрофірм. Його мали 1620 підприємств переробної промисловості 
(міні-пекарні, підприємства по виробництву ковбаси, сирів та ін.), підсобні 
промисли (цехи по виробництву фарби, металевих виробів, пошиття одягу, 
виготовлення будівельних матеріалів, теплиці та ін.). На малих і середніх 
підприємствах аграрного сектору та переробної промисловості працювали 
понад 150 тис. чоловік, із них займалися вирощуванням сільськогосподарської 
продукції 82450 чоловік, 24 тисячі осіб були зайняті на малих і середніх 
підприємствах переробної промисловості [12]. 

У 2001 році було прийнято ряд законодавчих і нормативних актів, які в 
тій чи іншій мірі сприяли становленню та розвитку підприємництва в сільській 
місцевості. До них відносяться Закон України «Про угоди щодо відчуження 
земельної частки (паю)» від 18 січня 2001 року № 2242-111; Закон України 
«Про внесення змін до Закону України «Про плату за землю» від 8 лютого 2001 
року № 2271-111; Указ Президента України «Про основні напрями земельної 
реформи в Україні на 2001 – 2005 роки» від 30 травня 2001 року № 372 – 2001. 
Вдосконаленню розвитку земельних відносин сприяло розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 446-р, яким були затверджені 
конкретні виконавці, строки та кошторис заходів реалізації основних напрямів 
земельної реформи в Україні на 2001 – 2005 роки. 

Значною подією 2001 року було прийняття Верховною Радою України             
25 жовтня нового Земельного кодексу України, в якому закріплена вся 
напрацьована практика приватизації земель сільськогосподарського 
призначення. 

З 2000 року в Україні розпочато реалізацію Національної програми 
становлення та сприяння розвитку малого підприємництва, що призвело до 
збільшення кількості малих підприємств. 

Так на 100 тисяч чоловік населення було у 1992 році – 14 підприємств, а у 
2002 – 51. В цілому у 2002 році налічувалося 2,6 млн. суб’єктів малого 
підприємництва і близько 43 тисяч фермерських господарств. У 2000 році 
продукція малих і середніх господарств становила 70 % у валовому обсязі 
національного аграрного виробництва [13]. 

В умовах проведення аграрної реформи виявилися труднощі щодо 
реалізації сільськогосподарської продукції. Сталося так, що темпи виробництва 
зерна значно випереджають темпи розвитку внутрішнього ринку. Причин, що 
породили таку ситуацію чимало. Передусім внутрішній ринок обмежений 
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купівельною спроможністю населення, хоча середній розмір доходів у 2001 – 
2002 роках у певній мірі зріс, вони не перевищували темпів нарощування 
виробництва сільськогосподарської продукції, особливо зерна. Тому майже            
30 % зерна експортувалось, а також Україна продавала за кордон понад 40 % 
виробленого м’яса і понад 70 % молока [14]. Як наслідок, це формувало такі 
обставини за яких ціноутворюючим фактором на ринку зерна стали світові 
ціни, їх коливання призводило до того, що товаровиробники не одержували 
прибутків. Негативно на розвиток внутрішнього ринку вплинуло й те, що 
держава не могла забезпечувати кредитування сільськогосподарських 
виробників, внаслідок чого аграрні господарства стали збитковими. 

У 2002 році приріст валової продукції в аграрному секторі України 
становив 3%. Приріст харчової та переробної промисловості у двічі вищий –             
6 %. Рівень рентабельності підприємств досяг 5,3 %. Це стало можливим 
завдяки рентабельній діяльності 55 % господарств, але 45 % підприємств 
залишилися збитковими [15]. 

Враховуючи це, Кабінет Міністрів України визнав за необхідне 
впорядкувати механізм проблем – придбання техніки, будівництво виробничих 
підрозділів тощо. Актуальним у зв'язку з цим стає довгострокове кредитування, 
запроваджене двома шляхами. Перший – іпотечне кредитування селян, тобто 
надання банками позик під заставу земельних ділянок, що робить надання 
кредитів банками менш ризиковими та створює сприятливі умови виробникам у 
модернізації виробництва. Проблема лише в тому – хто повинен здійснювати 
таке кредитування – Державний іпотечний банк, спеціалізований державний 
орган чи комерційні банки. Крім того виникає ціла низка перешкод 
законодавчого та економічного характеру. Зокрема, неможливість вільного 
продажу земельних паїв, недосконалість методики оцінки землі. З огляду на це, 
пропонується альтернатива – фінансовий лізинг, який не передбачає 
безпосереднього отримування коштів виробниками. Вони надаються виключно 
лізинговими компаніями для придбання сільськогосподарської техніки з метою 
її подальшої передачі в оренду, що знижує ризик неповернення позики та 
витрати підприємців-орендаторів. Указом Президента України «Про додаткові 
заходи щодо подальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки» від 
23 лютого 2001 року передбачалося створення Національної лізингової 
компанії «Украгролізинг». На неї покладались завдання організації та 
здійснення інженерного та матеріально-технічного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств, надання виробникам послуг, пов’язаних з 
виконанням сільськогосподарських робіт, використанням 
сільськогосподарської техніки, її технічного обслуговування. В результаті 
аграрної реформи в сільськогосподарському виробництві утвердилися різні 
форми господарювання: приватні сільськогосподарські підприємства, селянські 
(фермерські) господарства, виробничі сільськогосподарські кооперативи, 
акціонерні товариства, обслуговуючі кооперативи. 
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На початку літа 2002 року в Україні функціонували 18,6 тисяч 
сільськогосподарських підприємств: 37,4% становили товариства з обмеженою 
відповідальністю, 4,4% - відкриті акціонерні товариства, 2,3% - закриті 
акціонерні товариства, 19,8% - приватно-орендні підприємства, 14% - 
сільськогосподарські кооперативи, 22,1% - інші види [16]. 

Впровадження ринкових відносин в аграрному секторі України відбилося 
на соціальному становищі аграріїв, що привело до перерозподілу за формами 
власності і господарювання. В ході здійснення аграрної реформи зникли одні і 
виникли інші організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств, 
що позначалось на розподілі працівників між окремими типами господарств, не 
скрізь розвиток індивідуально-приватного сектора в аграрній сфері набував 
однакового поширення. Найбільше селян зайнятих у цьому виді аграрної праці, 
близько 65%, налічувалось у Хмельницькій, Чернігівській областях; найменше, 
близько 25%, у Черкаській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій 
областях [17]. 

Передумови для розвитку підприємництва в усіх сферах, в тому числі і в 
аграрному секторі, почали створюватися завдяки становленню і утвердженню 
різних форм власності та господарювання. Проведення аграрної реформи 
призвело до змін в організаційно-виробничій структурі сільського 
господарства. Сільськогосподарські товаровиробники стали власниками не 
тільки землі та майна, а й вироблюваної продукції. 

Однак, у розвитку підприємницьких засад на селі існували й існують 
серйозні проблеми. На малих підприємствах у 2002 році працювало близько 
9,5% осіб, зайнятих за видами економічної діяльності, тому в Національній 
програмі сприяння розвитку підприємництва [18], яка діє в Україні, основними 
напрямами її реалізації визначалось: удосконаленню нормативно-правової бази 
у сфері підприємницької діяльності; формуванню єдиної державної 
регуляторної політики у сфері підприємництва; активізацію фінансово-
кредитної та інвестиційної підтримки; сприяння створенню інфраструктури 
малого підприємництва; впровадженню регіональної політики сприяння 
розвитку малого підприємництва та надання необхідної організаційно-
методичної допомоги; реалізацію проектів залучення до малого 
підприємництва малозахищених верств населення, тощо.  

Висновки. Отже, в кінці ХХ – на початку ХХІ століття було розпочато 
реформування аграрного сектора економіки України, результатом чого стало 
розгортання процесу роздержавлення, паювання та приватизації землі. На 
початку ХХІ століття було прийнято ряд законодавчих актів, які сприяли 
становленню підприємництва в сільській місцевості. Проведення аграрної 
реформи виявило ряд проблем, розв’язати які покликана, в тім числі, й 
Національна програма становлення та сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні. Визначені в ній заходи залишаються актуальними й 
сьогодні, реалізація їх значною мірою сприятиме подальшому розвитку малого 
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підприємництва як чинника ринкової трансформації економіки регіонів та 
основи зміцнення їхнього ресурсного потенціалу. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ПОСЛУГ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

Анотація. Світовий ринок ІТ-послуг посідає одне з перших місць у 
сегментах зростання глобальної економіки. Темпи його зростання є вищими 
порівняно з темпами зростання ринків інших послуг або товарів. Причому 
зростає попит і на послуги нижчого рівня, зокрема тестування, і на високоякісні 
послуги, пов’язані з  хмарними технологіями. Зростає обсяг інвестицій в                  
ІТ-бізнес та кількість інвестиційних фондів. Характерною тенденцією є 
зростання випадків M&A-угод на ринку ІТ-послуг. Їх особливість полягає у 
тому, що великі технологічні компанії купують значну кількість малих 
компаній, що потребує ефективного підходу до їх інтеграції та захисту дрібних 
інвесторів. Яскравою тенденцією розвитку IT-ринку є поширення практики 
аутсорсингу на глобальному рівні та формування в країнах R&D хабів. 

Ринок ІТ-послуг в Україні розвивається паралельно зі світовими 
тенденціями. До 24.02.24 ІТ-індустрія посідала друге місце в обсязі експорту 
послуг України. Кількість інвестиційних фондів зростала, міцнішали позиції та 
привабливість України на глобальному рівні. Загальний обсяг венчурних 
інвестицій в українські стартапи поступово збільшувався. Інвесторами є 
переважно венчурні фонди, а також ангели та краудфандингові платформи. 
Перевагами нашого ІТ-ринку є відносно невисока ціна праці, спрощена система 
оподаткування, висока якість праці, відсутність кроскультурних ризиків, вдале 
розташування у другому часовому поясі, гарний клімат, без ураганів і тайфунів, 
що можуть на тривалий період скоротити або зупинити бізнес-процеси.  

Російська агресія проти України внесла корективи у ринкову 
кон’юнктуру, бо деякі іноземні компанії відмовилися від аутсорсерів з України. 
Втім, загальна ситуація не є критичною, а певне зниження заробітної плати 
підтримує конкурентні переваги фірм з України. Є ризики, пов’язані із 
затяжною війною, коли іноземні замовники закриватимуть свої офіси Україні 
та пропонуватимуть талановитим працівникам масову релокацію до країн 
Східної Європи. Цьому негативному сценарію треба запобігти. 

Ключові слова: ринок ІТ-послуг, глобальна економіка, аутсорсинг, 
конкурентні переваги, венчурні інвестиції. 
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TRENDS OF THE MARKET OF INFORMATION SERVICES 

DEVELOPMENT IN THE CURRENT ECONOMY 
 
Abstract. The world market of IT services occupies one of the first places in 

the growth segments of global economy. Its growth rate is higher than the growth rate 
of markets for other services or goods. Moreover, the demand for lower-level 
services, in particular testing, and for high-quality services related to cloud 
technologies is growing. The volume of investments in the IT business and the 
number of investment funds are also increasing. The growth of M&A deals in the IT 
services market is a characteristic trend. Their particular feature is buying a 
significant number of small companies by large technology companies, and this 
process requires an effective approach to the integration and protection of small 
investors. A bright trend in the development of the IT market is the spread of 
outsourcing practices at the global level and the formation of R&D hubs in countries.  

The market of IT services in Ukraine is developing in parallel with global 
trends. Until February 24, 2022, the IT industry took second place in the volume of 
exports of Ukrainian services. The number of investment funds grew, the position 
and attractiveness of Ukraine at the global level strengthened. The total volume of 
venture capital investments in Ukrainian startups gradually increased. Investors are 
mainly venture capital funds, as well as angels and crowdfunding platforms. The 
advantages of our IT market are a relatively low labour price, a simplified taxation 
system, high quality of work, the absence of cross-cultural risks, a lucky location in 
the second time zone, a good climate, without hurricanes and typhoons that can 
reduce or stop business processes for a long time. 

Russian aggression against Ukraine made adjustments to the market situation, 
because some foreign companies refused to outsource from Ukraine. However, the 
general situation is not critical, and a certain decrease in wages supports the 
competitive advantages of companies from Ukraine. There are risks associated with a 
possible protracted war, when foreign customers will close their offices in Ukraine 
and offer talented specialists a mass relocation to the countries of Eastern Europe. 
This negative scenario must be prevented. 

Keywords: IT services market, global economy, outsourcing, competitive 
advantages, venture investments. 

 
Постановка проблеми. Головною тенденцією сучасного 

постіндустріального розвитку є випереджальне зростання третинного сектору 
економіки, тобто сфери послуг, порівняно із матеріальним виробництвом. Для 
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України це має велике значення не тільки з точки зору обрання перспективного 
вектору розвитку як такого. У повоєнні часи саме новітні послуги мусять стати 
головним важелем економічного зростання, яке дозволить швидко забезпечити 
компенсацію втрат від російської агресії, суттєві податкові надходження до 
державного бюджету та вирівнювання платіжного балансу країни. Для 
побудови ефективної державної політики в цьому напрямку треба розуміти 
головні світові тенденції розвитку ІТ-індустрії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій Ця сфера є відносно новою для 
досліджень. До науковців, які їх здійснюють, відносяться А. О. Вікулова,                   
Р. О. Винничук, А.В. Голидьбіна, Л. Є. Довгань, Н. А. Казакова, А. В. Козинець, 
О. О. Кундицький, Р. Г  Лабжанія, О. А. Марушева, А. І. Процикевич,                          
В. В. Савчук, О. С.  Сенишин, Т. В. Склярук, І. Б. Шевчук, Н. В. Язвінська та 
інші. Проте вони розглядають окремі напрямки розвитку ринку ІТ-послуг, 
продуктів, технологій, конкурентні переваги вітчизняних фірм на зовнішньому 
ринку, особливості державного регулювання та інвестування, вплив на 
розвиток регіонів. 

 Певні узагальнення щодо тенденцій та проблем розвитку ринку                       
ІТ-послуг в Україні робить Барвінок В. Ю. [1]. Вони стосуються більшою 
мірою вітчизняного ринку, а глобальний рівень окремо не розглядається. 
Звичайно, що їх неможливо відокремлювати один від одного. Втім пізнання 
цілого передбачає аналіз загального і особливого, перехід від першого до 
другого. Крім того, треба враховувати сучасні зміни в геополітичній ситуації 
світу та російську агресію в Україні, що впливає на динаміку та якість ринку 
ІТ-послуг в Україні.  

Мета статті – обґрунтувати головні тенденції розвитку ринку 
інформаційних послуг на глобальному рівні та їх роль у сучасній економіці.  

Виклад основного матеріалу. Суспільною формою організації та 
функціонування інформаційного сектору як провідного у нематеріальній 
економіці є ІТ-ринок, який складається з двох сегментів – ринків ІТ-продуктів і  
ІТ-послуг. Його головні суб’єкти – це надавачі послуг, тобто системні 
адміністратори, web-дизайнери, оператори у кол-центрах, розробники 
програмного продукту, мобільних додатків, тестувальники, інформаційні 
посередники,  і споживачі послуг – домогосподарства, корпорації, малий бізнес 
та адміністративні органи, зокрема на місцевому рівні. Об’єктами ІТ-ринку 
виступають продукти програмування, тестування, дизайну, верстки, локальні 
комп’ютерні мережі, їх програмне забезпечення, консультації «on-line» та інші 
види послуг. 

Ринок ІТ-послуг має особливості функціонування порівняно з іншими 
ринками.  Звичайно, що це – on-line ринок, з усіма його характеристиками. 
Переважають безготівкові розрахунки у відносинах, разом з традиційними 
грошима використовується криптовалюта. Легшими є комунікації між 
учасниками ринку, тому трансакційні витрати тут відчутно нижчі. Підприємці 
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мають значно більшу економічну свободу, ніж на традиційному ринку. Тому в 
Україні, наприклад, ІТ-ринок майже незалежний від державної бюрократії і 
вдало вписується у глобальний ринок. Його переваги полягають також у тому, 
що для збільшення обсягів надання послуг непотрібні значні інвестиції у 
фактори виробництва, оскільки головний актив тут – людський фактор, а також 
правильно побудована маркетингова стратегія компаній.  

Ось чому світовий ринок ІТ-послуг демонструє динамічні темпи 
зростання і посідає одне з перших місць у сегментах зростання глобальної 
економіки. За прогнозом організації "Gartner”, що спеціалізується на 
дослідженні ринків інформаційних технологій, у 2022 р. передбачається 
зростання ІТ-послуг на 7,9 % у порівнянні з минулим 2021 р. Очікується, що 
світовий ринок ІТ-послуг у 2022 р. досягне обсягу в 1,3 трлн дол. Згідно з 
даними “Gartner”, інвестиції в ІТ-індустрію  у 2022 році зростуть на 5,1% 
порівняно з минулим роком [2]. Менеджери ІТ-компаній переходять від 
термінових, короткострокових ІТ-проектів, типових для перших місяців 
пандемії COVID-19, до більш перспективних та інноваційних. Причому зростає 
попит і на послуги нижчого рівня, зокрема традиційний ІТ-аутсорсинг, 
розміщення та керування додатками, та водночас на високоякісні послуги, 
наприклад зі створення хмарної стратегії великих компаній та трансформації 
ІТ-бізнесу.  

Динамічні темпи зростання ІТ-послуг, які є вищими порівняно з темпами 
зростання інших послуг і традиційного виробництва, підвищення їх частки у 
ВВП характерні і для України. Так, темпи зростання ВВП України дорівнювали 
у 2017-2021 роках у середньому 1,84 % (відповідно 3,5; 3,3; 3,2; -4,0; 3,2 %), а 
темпи зростання виробництва й експорту IT-послуг – у середньому 20 %. З 2010 
по 2021 роки експорт IT-послуг збільшився у 17,25 разів, з 0,4 до 6,9 млрд дол. [3]. 
До 24.02.2022 р. це означало друге місце у валовому доході від експорту послуг 
України, тобто відбувався дуже потужний процес постіндустріалізації країни. 
Цей показник поступався лише послугам з транзиту газу через систему 
газопроводу. У воєнний час тенденція зростання ринку ІТ-послуг не змінилася. 
Більше того, їх надання стало єдиною сферою вітчизняного бізнесу, яка зросла 
за 5 місяців 2022 р. – на 27 % у порівнянні з відповідним періодом 2021 р., не 
зважаючи навіть на воєнний стан, релокацію багатьох компаній і мобілізацію 
робітників. При цьому частка IT у загальному експорті послуг досягла 46 % (3,2 
млрд дол.) проти 37 % роком раніше, а експорт товарів взагалі впав на 20 % — 
з 22.5 млрд до 17.9 млрд дол. [3]. 

Одночасно у довоєнні часи спостерігалась тенденція до збільшення 
обсягу інвестицій в IT-послуги та кількості інвестиційних фондів, зростання 
позицій та привабливості України на глобальному рівні. Загальний обсяг 
венчурних інвестицій в українські стартапи поступово збільшувався. Згідно з 
дослідженнями Української асоціації венчурного капіталу та приватного 
капіталу (UVCA) і консалтингової компанії “Deloitte» в Україні  вони досягли у 

http://uvca.eu/ua
http://uvca.eu/ua
https://www2.deloitte.com/ua/uk.html
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2019 р. (перед кризою, що пов’язана з коронавірусом) 510 млн дол., що в 1,5 рази 
перевищує рівень 2018 р. (290 млн дол.), і у 6,4 рази  – рівень 2016 р. ( 80 млн 
дол.) [4].   У 2021 р. цей рівень вже становив 832 млн дол. Причому рекордною 
була сума ранніх інвестицій – 242 млн дол. [5].  Найбільшими українськими 
інвестиційними фондами є “AVentures Capital, “TA Ventures”, “UVentures”, 
“WNISEF”.  Найактивніше на ранньому етапі інвестували українські фонди 
“Flyer One Ventures”, “ICU Ventures”, “U.Ventures”, “Adventures Lab”, “Digital 
Future”, “QPDigital”, “TA Ventures”, “Brise Capital”. Серед іноземних інвесторів 
найактивнішими були компанії “TMT”, “Almaz Capital (серія A) ” і “Hype” [5]. 

У структурі надавачів інвестицій суттєво переважають венчурні фонди, 
які завжди орієнтовані на роботу з інноваційним бізнесом різних країн і 
«стартапами». В Україні іноземні венчурні фонди взагалі інвестують переважно 
в  розробку програмного забезпечення та телекомунікації та, як правило, це 
американські фонди. Їх мета – це  надзвичайно високий прибуток. Тобто при 
обранні стартапів акцент робиться не на технології або ідеї як такої, а на їх 
комерційному використанні. І хоча 70-80 % проектів не приносять віддачі, але 
прибуток від тих, що залишається, відшкодовує всі витрати на інвестування.  У 
2021 р. три компанії – “Firefly Aerospace”, “Grammarly” і “People.ai” – залучили 
58% від загального обсягу венчурних інвестицій в українські компанії [5]. Це 
може свідчити у майбутньому про зростання певних монополістичних 
тенденцій на цьому ринку. Втім йдеться про тимчасову монополію, яка 
притаманна ринку монополістичної конкуренції, вона зникає, коли з’являються 
інші компанії з привабливими для інвесторів пропозиціями. Інвесторами на           
IT-ринку є також ангели та краудфандингові платформи. Так, перші 
інвестували в IT-проекти у 2019 р. (перед коронакризою) 6,1 млн дол., що 
означало збільшення порівняно з 2018 р. у 7 разів – з 0,9 млн дол. [5]. 

Для останніх 10-15 років на глобальному ринку характерні зростання 
випадків транскордонного злиття ІТ-компаній. Якщо раніше M&A угоди були 
концентровано представлені на автомобільному ринку, то зараз технологічні 
ринки стають піонерами у процесах злиття та поглинання. Головна мета є 
такою же  -  це отримання синергетичного ефекту поряд зі збільшенням 
прибутку, що створює передумови для зростання ефективності та 
конкурентоспроможності глобальної ІТ-компанії. Класичними джерелами 
синергетичного ефекту є об’єднання ресурсів, отримання позитивного ефекту 
масштабу, зменшення середніх витрат виробництва, компенсація слабких місць 
однієї компанії сильними місцями іншої, оптимізація маркетингових та інших 
зусиль, усунення дублюючих підрозділів.  

Разом з тим особливістю злиття та поглинання на світовому IT-ринку є те, 
що великі технологічні компанії купують десятки малих компаній, угоди 
вартістю менше 500 млн дол. становлять близько 96 % усіх великих 
технологічних M&A-угод [6]. Це потребує ефективного підходу до їх інтеграції, 
бо треба організувати складний процес і захистити дрібних інвесторів. Часто 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
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компанії на цьому не зупиняються, а  інтегрують нову угоду, яка передбачає 
більш великі поглинання. Для цього вони ретельно вивчають клієнтів та їх IT-
продукти під час попереднього підписання, щоб краще зрозуміти їхню цінність, 
та додану цінність для існуючого бізнесу на випадок підписання M&A-угоди. 
Треба підкреслити, що конкуренція за інноваційні фірми, з талановитими 
працівниками, стає усе гострішою, і зараз привабити та утримати таланти 
складніше, ніж три роки тому. Найуспішніші компанії здійснюють до 30 угод 
на рік (або одну кожні два тижні), вони вибудовують інтеграційний алгоритм, 
який дозволить їм оптимізувати злиття та поглинання дрібних фірм, 
зосереджуючи увагу на створенні вартості в кожній унікальній угоді.  

В Україні на IT ринку також спостерігається тенденція до злиття та 
поглинання. Навіть під час війни (січень-березень 2022 р.) вже відбулося понад 
10 M&A-угод [5]. А, наприклад, у 2019 р. загалом кількість угод на цьому 
ринку дорівнювала 15 із загальним обсягом 460 млн дол. Порівняємо також з 
2018 р.: кількість M&A-угод складала 7, а обсяг – 25,2 млн дол. [4].  Як бачимо, 
відбулося суттєве збільшення кількості злиття і поглинання. До того ж, у 
минулі часи вони відбувалися в Україні переважно в процесі корпоратизації та 
приватизації державних підприємств у вугільній промисловості, будівництві, 
АПК, коли створювалися великі холдинги, що існували у формі відкритого АТ. 
Для цього періоду була характерна дуже висока тіньова складова угод. Зараз 
виривається вперед саме IT-ринок, що свідчить про позитивну 
реструктуризацію інвестиційних потоків в Україні та підвищення їх прозорості.  

Яскравою тенденцією розвитку світового IT ринку є поширення практики 
аутсорсингу на глобальному рівні (вона вже є домінуючою) та формування 
R&D хабів в країнах. Головні цілі аутсорсинг-стратегії цих компаній є 
традиційними: використання передових бізнес-технологій і ноу-хау з метою 
завоювання і утримання конкурентних переваг на світовому ринку; скорочення 
виробничих витрат; концентрація уваги на найбільш суттєвих завданнях 
бізнесу, збільшення ефективності використання ресурсів (компанія-замовник 
використовує конкуренцію на ринку виконавців для поліпшення якості їх IT 
послуг) тощо.  

Ринок ІТ послуг розвивається відповідно до загального тренду світового 
ринку аутсорсингу, який полягає у випереджальних темпах зростання                     
ІТ-аутсорсингу у порівнянні з аутсорсингом бізнес-процесів. При цьому 
відбувається зростання ролі IT-компаній з України як аутсорсерів завдяки нижчим 
заробітним платам і наявності працівників відповідної кваліфікації, з необхідним 
рівнем знань, а також через  менший попит на такі послуги на внутрішньому ринку. 
Вже у 2017 році Україна стала піонером з ІТ-аутсорсингу в Центральній та 
Східній Європі [7]. До світового рейтингу “The 2022 Global Outsourcing 100” 
входить 12 ІТ-компаній з України [8]. У 2020-2021 р.  

Перевагами нашого ринку є відносно невисока ціна праці, спрощена 
система оподаткування (єдиний податок у 5 % від доходу), висока якість праці, 
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відсутність кроскультурних ризиків, вдале розташування у другому часовому 
поясі UTC+2, що вигідно для замовників зі США порівняно з Китаєм або 
Індією. Мінусом IT-спеціалістів із Індії, при усій повазі до них, є несхильність 
до партнерської, командної роботи, зайва субординація та ієрархічне ставлення 
до керівників проектів, небажання відстоювати свою точку зору, що призводе 
до зменшення якості аналітичної роботи. Такі риси пов’язані із ментальністю та 
особливостями культури. Навіть клімат України приваблює інвесторів, оскільки 
у нас не трапляються природні катаклізми на кшталт цунамі, ураганів, 
тайфунів, що можуть на тривалий період скоротити або навіть зупинити бізнес-
процеси.  

На жаль, російська агресія проти України внесла свої корективи у 
ринкову кон’юнктуру, бо деякі іноземні компанії відмовилися від аутсорсерів з 
України та змінили фокус уваги на ринки Східної Європи. 
За опитуванням Європейської асоціації програмної інженерії Ease, приблизно 
60 % компаній мають у 2020 р. проблеми із замовленнями [9]. Українські 
компанії певною мірою втратили внутрішній ринок та почали переорієнтування 
на інші ринки, навіть ринки країн Африки та Латинської Америки. Зараз 
українські  IT-спеціалісти стають більш зговірливими відносно рівня заробітної 
плати порівняно з 2021 р. Особливо це стосується осіб з невеликим досвідом: 
кількість вакансій для Junior-позицій на ІТ-ринку знизилася з   24.02.2022 р. на 
80 % [9].  

Втім, загальна ситуація не є критичною, а певне зниження заробітної 
плати підтримує конкурентні переваги фірм з України. Більш небезпечними є 
тривале фіксування курсу національної валюти по відношенню до долара і 
євро, що перешкоджає будь-якому експорту і стабільним надходженням до 
бюджету країни, а також кількість мобілізованих представників IT-індустрії, 
суттєва тривалість війни. Поки що українські фахівці, які виїхали 
(переважно це – жінки), не змінюють податкове резидентство, але з часом 
небезпека цього зростає.  

Конкурентні переваги фірм з України підтримує і такий чинник, як 
репутація, яка є загальновідомим соціальним капіталом, що може приносити 
або прибутки, або збитки. Дійсно, уряди та громадяни інших країн ідеологічно 
та фінансово підтримують Україну. Цього неможна сказати про фірми з Росії та 
Білорусі. Між тим, спостерігається дуже потужна міграція IT-спеціалістів з цих 
країн. За прогнозами фахівців, в Росії емігрантом стане кожен п’ятий                       
ІТ-спеціаліст, а російська економіка може втратити до 4 млрд дол. експортних 
надходжень [10]. За рівних інших умов, більшість іноземних замовників 
обиратимуть українських аутсорсерів, навіть з метою підтримки економіки 
України. Завдання нашого уряду – забезпечити умови для залучення іноземців-
мігрантів до IT-бізнесу в Україні після війни. 

Висновки. Виявлення та аналіз головних трендів  розвитку ринку            
ІТ- послуг дозволяє урядам різних країн і бізнесу приймати правильні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/UTC
https://mc.today/uk/shhodnya-otrimuyemo-vidmovu-ukrayinski-it-kompaniyi-vtrachayut-zakordonnih-zamovnikiv-yak-tsomu-zavaditi/
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стратегічні рішення та створювати орієнтири, розуміти магістральний вектор 
розвитку і коридор можливостей для оптимального використання 
інтелектуальних ресурсів. Ці тренди не є статичними, вони змінюються, але 
головними та стійкими тенденціями, принаймні, є наступні: динамічні темпи 
зростання ринку ІТ- послуг, що випереджають темпи зростання традиційного 
виробництва, підвищення їх частки у ВВП та експорті; збільшення інвестицій у 
стартапи, кількості процесів злиття і поглинання на цьому ринку; перевищення 
темпів зростання ІТ-аутсорсингу у порівнянні з аутсорсингом бізнес-процесів; 
зростання ролі IT-компаній з України як аутсорсерів, суттєве покращення 
якості IT-продуктів та їх різноманітності. Ринок IT-послуг в Україні 
розвивається у ногу зі світовим ринком. Проте є певні ризики. Затяжна війна 
або крихке перемир’я, скоріше за все,  призведуть до падіння IT-ринку. 
Іноземні замовники надалі здійснюватимуть диверсифікацію, закриватимуть 
свої офіси Україні та пропонуватимуть талановитим працівникам масову 
релокацію до країн Східної Європи. Цьому негативному сценарію треба 
запобігти і, навпаки, забезпечити умови для повоєнного приваблення 
інтелектуального капіталу з Росії та Білорусі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ 

ДЕМОТИВАЦІЙНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВИ ЯК 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СУБ'ЄКТА 

 
Анотація. У статті розглянуто політико-економічні питання визначення 

моделей господарської, у тому числі, податкової поведінки держави як макро-
інституціонального економічного суб’єкта. Показано, що різні характеристики 
управлінсько-господарської діяльності державного апарату мають розглядатися 
з позицій правомірності/неправомірності; соціальної 
відповідальності/безпідповдальності. Розкрита сутність правомірної моделі 
поведінки держави як дій, що не суперечать реальним мотивам і цілям інших 
інституціональних (підприємства) та персоніфікованих (індивіди, 
домогосподарства) суб’єктів стосовно розподілу й перерозподілу доходів. 
Визначено, що правомірна поведінка виключає корупційність, «рентошукання» 
у приватно-групових інтересах, що у сукупності породжує опортуністичний 
характер державних управлінських рішень. Підкреслено, що опортуністична 
поведінка держави у податковій сфері негативно  впливає на податкові рішення 
підприємств, домогосподарств, індивідів. Зроблено висновок про те, що 
головним аспектом досліджень феномена опортуністично-корупційної 
поведінки держави має стати  поглиблене вивчення як механізмів та 
інструментів пошуку й розподілу ренти владними структурами, так і певної 
зворотної реакції інших інституціональних і персоніфікованих субєктів на 
опортунізм держави. Визначено, що у податковій сфері транзитивної економіки 
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негативним синергетичним наслідком є системний опортунізм як результат 
взаємодії «прямого» опортунізму держави та «зворотного» опортунізму 
підприємств, що дестабілізує соціально-економічну систему суспільства й 
прияє посиленню процесів загальної соціальной аномії. Підкреслена 
необхідність розв’язання комплексу теоретичних і практичних питань щодо 
усунення суперечностей реальних мотивів і цілей держави, підприємств, 
індивідів, суспільства в цілому  стосовно формування й використання грошових 
фондів в системі розподілу й перерозподілу доходів, та розробки дієвих 
критеріїв оцінки ефективності моделей бюджетної і податкової поведінки 
держави та ідентифікації її дій як правомірної та соціально-відповідальної. 

Ключові слова: держава як інституціональний макроекономічний 
суб’єкт, правомірна/неправомірна економічна поведінка, рентоорієнтованість, 
корупційність, опортунізм, податкова сфера, мотиваційна й демотиваційна 
податкова політика держави, «зворотній» податковий опортунізм підприємств, 
соціальна аномія. 
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THEORETICAL BASICS OF STUDYING THE CONSEQUENCES OF 

THE DEMOTIVATION OF TAX BEHAVIOR OF THE STATE AS  
AN INSTITUTIONAL MACROECONOMIC SUBJECT 

 
Abstract. The article deals with the political and economic issues of defining 

models of economic, including tax, behavior of the state as a macro-institutional 
economic entity. It is shown that various characteristics of the administrative and 
economic activity of the state apparatus should be considered from the standpoint of 
legality/illegality; social responsibility/non-liability. The essence of the legitimate 
model of state behavior as actions that do not contradict the real motives and goals of 
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other institutional (enterprises) and personified (individuals, households) subjects 
regarding the distribution and redistribution of incomes is revealed. It was determined 
that lawful behavior excludes corruption, "rent-seeking" in private-group interests, 
which in aggregate gives rise to the opportunistic character of state management 
decisions. It is emphasized that the opportunistic behavior of the state in the tax 
sphere has a negative effect on the tax decisions of enterprises, households, and 
individuals. It is concluded that the main aspect of research into the phenomenon of 
opportunistic and corrupt behavior of the state should be an in-depth study of the 
mechanisms and tools of rent seeking and distribution by power structures, as well as 
a certain reverse reaction of other institutional and personified subjects to the 
opportunism of the state. It was determined that in the tax sphere of the transitive 
economy, systemic opportunism is a negative synergistic consequence as a result of 
the interaction of "direct" opportunism of the state and "reverse" opportunism of 
enterprises, which destabilizes the socio-economic system of society and leads to the 
strengthening of the processes of general social anomie. 

The need to solve a complex of theoretical and practical issues regarding the 
elimination of contradictions between the real motives and goals of the state, 
enterprises, individuals, and society as a whole regarding the formation and use of 
monetary funds in the system of distribution and redistribution of income, and the 
development of effective criteria for evaluating the effectiveness of models of 
budgetary and tax behavior is emphasized of the state and identification of its actions 
as legitimate and socially responsible. 

Keywords: the state as an institutional macroeconomic subject, legal/illegal 
economic behavior, rent orientation, corruption, opportunism, tax sphere, 
motivational and demotivational tax policy of the state, "reverse" tax opportunism of 
enterprises, social anomie. 

 
Постановка проблеми. Багатьма дослідниками зміни життєдіяльності 

українського соціуму понині вивчаються з позицій різних шкіл і напрямів 
економічної, соціологічної, правової, інституціональної, психологічної тощо 
думки. Наразі в дусі ідей популярного триалектичного (діалектико-
синергетичного) міждисциплінарного підходу політекономами виконується 
дослідження моделей господарської, трудової, управлінської, податкової 
поведінки суб’єктів, які мають за мету реалізувати перед усім власні економічні 
інтереси.  У той же час соціологи та економісти – прихильники теорії 
біхевіористичної економіки  прагнуть дослідити характерні риси й можливі 
зміни поведінки певних інституціональних (держава, підпримства) та 
персоніфікованих (домогосподарства, індивіди)  суб’єктів, трактуючи поняття 
«поведінка» у широкому соціальному контексті (як спосіб реалізації людських 
потреб, інтересів, культури, міжособистісних зв’язків і взаємодій). Звідси 
«поле» соціологічно-біхевіористичних досліджень такого складного феномена 
як «поведінка» стає майже необмеженим, що, з одного боку, розширює 
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проблематику досліджень, з іншого, відволікає від визначення вищезгадами 
інституціонально-персоніфікованими суб’єктами першопричин вибру тієї чи 
іншої моделі поведінки.  

Крім того, на фоні загальної аномії суспільства, підсиленої воєнними 
діями в Україні, ефективність економічної політики держави у  різних галузях 
суспільної господарської діяльності знижується, що посилює схильність  
підприємств, домогосподарств, індивідів до вибору девіантних моделей 
поведінки, особливо у сфері податкових відносин, й провокує нові 
інституціонально-економічні деформації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел за 
означеною проблематикою показав, що поведінка підприємств – 
інституціональних мікроекономічних суб’єктів отримала достатньо повне 
дослідження в аспекті: по-перше,  вирішення стратегічних і тактичних питань 
(підвищення ефективності, забезпечення конкурентоспроможності, посилення 
економічної, фінансової, екологічної, наразі, інформаційної безпеки тощо) 
виробничо-господарської діяльності підприємств у працях П. Гринько,                       
C. Шкарлет, І. Садчикової та інших вчених [1; 2]; по-друге, встановлення 
взаємовигідних відносин галузевих підприємств зі стейкхолдерами, можливо на 
засадах співробітництва, коопетиції [3]; по-третє, вибору підприємствами дій, 
спрямованих на створення одноосібно вигідних відносин, що підпадає під 
характеристику делінквентної поведінки,  особливо при моделюванні 
бюджетно-податкових відносин з державою як вищим інституціональним 
суб’єктом. Цей аспект досліджень господарської поведінки галузевих 
підприємств отримав висвітлення у статтях О. Мороз, Н. Карачина, В. Семцова, 
Н. Мандзюк та інших вчених [4].  

Оскільки девіаційні настрої підприємств у сфері оподаткування з 
легкістю перерастають у такі моделі податкової поведінки, як делінквентна,  
опортуністична, й навіть  злочинна (кримінальна) [5],  то проблема з’ясування 
причин деформації податкових відносин між державою і підприємствами та 
вибору всіма інституціональними суб’єктами опортуністичних моделей 
податкової поведінки значно посилюється.  Означена дослідницька ситуація 
актуалізується також тим, що взаємне виконання/невиконання податкових 
обов’язків економічними суб’єктами (від макро-інституціонального до мікро-
інституцііонального і навіть нано-персонального рівня), торкається життєвих 
інтересів  третьої сторони – соціуму в цілому щодо фінансування й задоволення 
багатьох соціальних потреб, що безпосередньо впливає на соціально-
психологічний клімат у країні.  

Мета статті Враховуючи сказане, метою даної роботи є характеристика 
особливостей й визначення наслідків державного механізму демотивації 
підприємств у податковій сфері господарської діяльності суспільства в умовах 
аномійного стану суспільства.  
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Виклад основного матеріалу. Вивчення значної кількості наукових 
джерел з питань ефективності господарської поведінки суб’єктів вітчизняної 
транзитивної економіки показало, що поглибленого сутнісно-категоріального 
визначення мотивів, причин, цілей тієї чи іншої моделі поведінки як 
інституціональними (держава, підприємства), так і персоніфікованиими 
(індивіди) економічними суб’єктами, не відбувається.  

Вчені практично не досліджують специфіку поведінки колективних 
суб’єктів, організованих як підприємства, натомість, при характеристиці їх 
діяльності користуються  моделями поведінки, що ідентифіковані як 
особистісні [6]. Не з'ясовуються також причини вибору певних моделей 
поведінки державою як вищим інституціональним суб'єктом господарської 
діяльності суспільства, від управлінських рішень якої залежать дії інших 
економічних суб’єктів у всіх сферах і напрямах діяльності. Хоча на фоні 
загальної аномії суспільства (розпаду системи суспільних цінностей, 
відсутності нової  ієрархії чітких правил і норм поведінки [7, с.21]) низько 
ефективна і демотиваційна державна економічна політика, яка провокує 
підприємства, домогосподарства, індивідів вибирати девіантні моделі 
поведінки, має стати предметом досліджень широкого кола наук.  

Лише незначна чисельність дослідників, серед яких вчені Є. Суіменко,             
Т. Єфременко, ставить питання поетапного (ітераційного, чи покрокового) 
поглибленого визначення економічної поведінки як складного соціально-
економічного феномена з двоїстою внутрішньою структурою (соціальною та 
економічною), тісно пов'язаного з відносинами власності,                              
соціально-економічними й інституціонально-правовими статусами економічних 
суб’єктів [8], ролі яких виявляються при проведенні певної економічної 
політики. 

Погоджуючись з цими вченими, ми маємо додати наступне:  по-перше, у 
структурі економічних суб’єктів, особливе місце у процесі господарських 
відносин (виробничих, розподільних/перерозподільних, обмінних, управлінько-
регуляторних тощо) належить саме інституціональним акторам (державі, 
підприємствам); по-друге, моделі соціально-економічної поведінки цих 
суб’єктів під впливом різноспрямованих чинників урізноманітнюються;  по-
третє, саме від механізмів і результатів поведінки інституціональних акторів 
значною мірою залежать рішення, що приймаються персоналізованими 
економічними суб’єктами, котрі наразі достатньо активно поводяться як 
самостійні індивіди (наносуб’єкти), чи як учасники домогосподарств.  

Поєднання у руслі міждисциплінарних досліджень комплементарних 
видів аналізу, таких як інституціональний й політико-економічний, надало 
можливість отримати синергетичні результати вивчення взаємодії 
інституціональних і персоніфікованих економічних суб’єктів у процесі 
побудови національної системи господарських відносин. Поглиблене 
дослідження суб’єктивної сторони цього процесу продемонстрували 
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представники інституціональної економічної теорії, за якою пропонується 
вивчати ланцюжки міжсуб’єктних  зв’язків за допомогою інституціональних 
«діад»: а) «власності-влади»; б) «влади-управління»; в) «власності-управління» [9].  

Розглядаючи механізми реалізації інститутів «власності-влади», вчений 
Я. Телешун та інш. абсолютно вірно акцентує увагу на необхідності досліджень 
взаємовідносин у трикутнику «влада – фінансово-промислові групи 
суспільство» [6, с.79]. Дослідник визначає, що специфіка цих відносин полягає 
в тому, що вони можуть бути представлені у двох «форматах» 
інституціональної системи: «формальної», притаманної розвиненим країнам, та  
«неформальної», яка домінує у нерозвинених країнах і країнах з транзитивною 
економікою [10].  

Україна як держава з транзитивною економікою має усвідомлювати 
наявність негативних рис «неформальної» інституціональної системи, коли  
господарські відносини регулюються з позицій узгодження політико-
економічних інтересів лише певних інституціонально-економічних суб’єктів 
(держави і фінансово-промислових груп) через  механізми персональних 
контактів (патронажу, політичного клієнтизму, непотизму тощо) [11], що 
провокує корупційну й рентоорієнтовану поведінку означених суб’єктів у всіх 
сферах діяльності.   

Вивчення науково-публіцистичних праць з питань корупційної й 
рентоорієнтованої поведінки інституціональних суб’єктів нерозвинених країн 
дозволило визначити наступне [12]: а)  корупція й рентоорієнтована поведінка є 
пов’язаними, але не синонімічними поняттями. Пошук ренти є «нормальною» 
ринковою поведінкою, якщо її розподіл і перерозподіл спрямований на 
прогресивний розвиток суспільства на інноваційних засадах, натомість, 
рентоорієнтова поведінка є неінноваційною, якщо націлена на реалізацію 
колективно-кланових інтересів, при чому неінноваційну рентоорієнтовану 
поведінку може демонструвати будь-який інституціональний суб’єкт [13];                
б) головний аспект досліджень феноменів корупції й рентоорієнтованості у 
поведінці держави і підприємств має починатися таким чином з аналізу 
наслідків регулятивно-перерозподільних механізмів, ініційованих державою.  

Як відомо, державна розподільна діяльність – це дії щодо впливу на 
процес організації доступу до загальнонародних ресурсів недержавних, 
корпоративних підприємств (реєстрація, видача дозволів, патентів, ліцензій, 
тощо)[14]; регулятивна діяльність – дії щодо впливу на процес функціонування 
підприємств різних форм власності (зміна режимів й ставок оподаткування, 
надання дотацій, можливо субсидій). Застосовуючи систему регулювання цін, 
державних інвестицій, замовлень (закупівель), податків, держава здійснює 
масштабний перерозподіл коштів, найвпливовіше діючи на економічну 
поведінку підприємств та ефективність їх господарської діяльності [15].  

На сьогодні результати дослідження економіко-юридичної літератури 
показали, що найбільш вдалим виявилося юридичне визначення бажаної для 
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суспільсива моделі економічної поведінки держави. Так, вчена-правознавець           
Г. Свириденко запропонувала вивчати так звану «правомірну» модель 
поведінки держави як «вираз високого ступеня правосвідомості, правової культури 
і професійної майстерності фахівців державного апарату» [16, с.77-78, 86]. З такою 
фактично пропозицією погодився Ю. Шемшученко, зауваживши, що важливою 
рисою правомірної поведінки має стати юридично-соціальна              
відповідальність [17, c. 7–9] перед соціумом, коли його інтереси стають 
домінуючими для держави. Зважаючи на сказане, ми вважаємо, що антиподом 
правомірної поведінки держави є її опортуністична поведінка як 
свідоме/несвідоме ухилення від виконання інституціональних, господарських 
угод, порушення контрактів тощо, обіцянок, ігнорування гарантій тощо.  

Наскільки негативним і навіть «травматичним» для «пересічних» 
підприємств, які не входять у кланові структури, стає опортуністична поведінка 
держави в податковій сфері, уособлена у діях податкових органів, спромоглася 
оцінити Асоціація платників податків України, яка у період з 1 по 17 квітня 
2019 р. проводила внутрішнє соціологічне опитування. Спосіб проведення 
опитування проводився онлайн через анонімне анкетування, кількість 
респондентів – 1553 осіб – керівників бізнесів. Респондентам було 
запропоновано оцінити якість податкового регулювання за такими його 
складовими як податкове навантаження, податкове законодавство, 
адміністрування податків, фіскальний тиск з боку органів Державної фіскальної 
служби (ДФС) та податкове обслуговування.   

Оцінювання пропонувалося здійснити за шкалою від 1 до 5 балів, де оцінка 
«1» присвоювалася за складний, заплутаний і витратний елемент оподаткування, 
що створює значні перешкоди для ефективного ведення та розвитку бізнесу, а 
відтак, і виступає демотиватором своєчасної та повної сплати податків, а «5» – у 
випадку, якщо показник відповідає європейським принципам та є практично 
непомітним (нескладним) для ведення бізнесу (табл.1).  

 
Таблиця 1 

Оцінювання якості податкового регулювання України 
Показник Оцінка 

Податкове навантаження  2,77  
Податкове законодавство  2,41  
Адміністрування податків  1,42  
Фіскальний тиск з боку органів ДПС  1,83  
Податкове обслуговування  1,54  

Джерело: складено за [18].  
 
Як видно з табл.1, результати за усіма показниками не «дотягують» навіть 

до трійки. Проте, якщо податкове навантаження респонденти оцінюють у               
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2,77 бали, а податкове законодавство, що відповідає за економічні регулятори 
оподаткування у 2,41 бала (і це є відносно середнім показником), то 
адміністративно-управлінські процедури справляння податків перешкоджають 
бізнесу значно більше. Підприємці стверджують, що фіскальний тиск, система 
адміністрування податків та податкове обслуговування є складним, заплутаним 
і витратним елементом оподаткування.  

Для більш детального виявлення проблеми оподаткування підприємцям, які 
брали участь в опитуванні, було запропоновано проранжувати ті проблеми, з якими 
вони стикаються, за ступенем впливу, присвоюючи найбільш значним і 
проблемним чинникам більш високий порядковий номер. Опрацювання вихідних 
даних, крім рангу, дає можливість виявити ступінь впливу держави на податкову 
поведінку підприємств (за стовідсоткове його значення приймається вплив того 
чинника, який усі учасники опитування поставили на перше місце) (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Основні проблеми ефективного податкового регулювання в Україні 
за ступенем важливості 

Рейтинг  Проблема  Бальна оцінка, у % 
до максимальної  

1  Високий рівень оподаткування трудових доходів  83,2  
2  Обтяжливе податкове адміністрування  79,5  
3  Корупція в органах ДФС  69,3  
4  Складне та заплутане податкове законодавство  57,2  
5  Надто високий загальний рівень оподаткування  32,1  
6  Нестабільність податкового законодавства  27,7  
7  Низька податкова культура в суспільстві  15,3  
8  Інше  10,9  
 Джерело: складено за [18]. 
 
Як випливає з табл. 2, найсильнішими демотиваторами сплати податків 

підприємствами, що сприяли формуванню їх опортуністичної моделі 
податкової поведінки, є бюрократична система адміністрування податків. Після 
надмірно високого рівня оподаткування трудових доходів, практично всіма 
учасниками дослідження, найбільш демотивуючими визначено фактори 
справляння податків. Так, обтяжливе податкове адміністрування виявилося на 
другому місці у рейтингу важливості проблем оподаткування.   

Зовнішню оцінку демотивації відповідальної податкової поведінки 
українських підприємств здійснилио експерти Міжнародної фінансової 
корпорації (МФК). Вивчаючи перешкоди на шляху побудови ефективного 
бізнесу, у своєму дослідженні фахівці МФК зауважують, що на адміністрування 
податків український бізнес щорічно витрачає більше 4 млрд. гривень.  Так, у 
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період з 2017 по 2019 рр., приватний бізнес, окрім сплати, безпосередньо, 
податків та зборів, передбачених законодавством, витратив ще як мінімум                
8,8 млрд. гривень на заходи, пов'язані з їх адмініструванням, що становить 
приблизно 1% ВВП України за 2019 р. [19]. Таким чином робиться висновок 
про те, що дисбаланси податкової системи України провокуються 
нерівномірними податковими навантаженнями, що, провокує збільшення 
тіньового сектору економіки, ухилення від оподаткування та зменшення 
податкових надходжень.  

З аналізу проблем ефективного податкового регулювання в Україні, 
проведеного внутрішніми і зовнішніми дослідниками-фахівцями випливає, що: 
а) опортуністична поведінка підприємств у податковій сфері стає закономірною 
реакцією на опортуністичну податкову політику державного апарату;                            
б) опортуністичні зв’язки між основними інституціональними суб’єктами 
(державним апаратом і підприємствами) складаються за принципом 
субординації, охоплюючи всі сфери й галузі господарської діяльності, 
закладаючи утворення матриці опортуністичних відносин.   

З позицій державного апарату опортунізм по відношенню до підприємств 
проявляється у неефективному мотиваційному механізмі податкової політики, 
що свідчить про: по-перше, незадовільну якість виконання державою:                           
а) важливих інституціонально-правових функцій, пов’язаних з реалізацією 
права розпорядження й користування об’єктами власності; б) важливих 
управлінських функцій щодо організації фінансового забезпечення реалізації 
економічних інтересів українського народу як головному суб’єкту 
правовідносин публічної власності, планування і контролю за фінансовою 
діяльністю підприємств; по-друге, провокування державою «зворотного»  
податкового опортунізму підрприємств. 

Аналіз показників динаміки податкового боргу дає можливість оцінити 
ефективність певного мотиваційного механізму оподаткування за допомогою 
таких показників: а) коефіцієнту  виконання планових податкових 
надходжень, що розраховується як відношення фактичних надходжень до 
планових; б) коефіцієнту «якості» сплати податків (сплати податків у грошовій 
формі з визначених їх джерел як відношення фактичних податкових 
надходжень за вирахуванням надходжень у негрошовій формі та надходжень 
від штрафів і фінансових санкцій до запланованих надходжень); в) коефіцієнту 
своєчасності сплати податків, який характеризує своєчасність надходження 
коштів до бюджету. Наочно результати розрахунків перелічених показників, що 
складають оцінку змін ефективності податкового мотиваційного механізму 
держави протягом 2015-2019 рр, подано на рис.1.   

З аналізу показників ефктивності податкового мотиваційного механізму 
держави, наведених на рис. 1, випливає те, що коефіцієнт виконання планових 
податкових надходжень протягом 2015-2019 рр знизився з 0,95 пунктів у               
2015 р. до 0,87 до 2019 р., що може бути свідченням застосування схем 
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ухиляння від сплати податків або виведення бізнесу у тіньовий сектор. На 
користь цього висновку свідчить також зниження коефіцієнту «якості» сплати 
податків з              0,95 пунктів до 0,87 відповідно, що ілюструє збільшення 
рівня надходжень за рахунок штрафів та інших фінансових санкцій, які 
застосовуються до порушників податкового   законодавства.  Зниження 
спостерігалося і за показником своєчасності сплати податків: з 0,92 пунктів у 
2015 р. до 0,76 у 2018 р., але у 2019 р.  поступово зростає через те, що 
збільшується частка надходжень, отриманих за результатами перевірок за 
рахунок донарахувань податків та зборів. 

Описана загальна ситуація взаємовідносин інституціональних суб'єктів у 
податковій сфері показує загострення протиріч між платниками податків та 
контролюючими органами, що сприяють розростанню тіньового сектора 
економіки через намагання платників податків ухилитися від їх своєчасної 
сплати в обґрунтованому розмірі. В представленому аналізованому періоді 
вочевидь відбулося зниження ефективності державного мотиваційного 
механізму оподаткуваня, а відтак, продемонстровано зниження рівня 
вмотивованості 

 
Рис. 1. Динаміка показників ефективності мотиваційного механізму 

податкової політики держави за період 2015-2019 рр.  
Джерело: побудовано за [20]. 
 
мікроекономічних суб’єктів до відповідальної податкової поведінки, що, 

напроти, викликає зворотну опортуністичну реакцію підприємств у відповідь 
на опортунізм держави.   

Висновки. Узагальнюючи викладений матеріал, необхідно визначити 
наступне: 1) опортуністичні (неринкові «егоїстичні» позиції економічних 
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агентів щодо задоволення власних інтересів, зазвичай, всупереч інтересам 
інших суб’єктів) мають розглядатися не лише на рівні підприємств, але й 
держави та індивідів; 2) на основі зробленого дослідження встановлено, що 
практично всі види економічної та політичної діяльності держави орієнтовані 
на отримання ренти неправомірно – за рахунок використання у власних 
інтересах політичних інститутів, ігноруючи соціальні і правові норми, тобто 
маючи опортуністичну підставу. З цього випливає, що рентоорієнтова 
поведінка держави є не лише корупційною, вона виявляє також 
опортуністичний характер. Сукупність означених рис розкриває господарську 
поведінку держави як неправомірну; 3) визначення моделі господарської 
поведінки держави через юридичний термін «правомірність» стає, на нашу 
думку, доцільним для визначення: а) можливих суперечностей реальних 
мотивів і цілей держави та інших інституціональних суб'єктів стосовно 
формування й використання державних та регіональних грошових фондів, 
розподілу й перерозподілу доходів; б) критеріїв ефективності/неефективності 
моделей бюджетної і податкової поведінки держави; в) підстав визначення 
ефективності економічної політики держави, перед усім у податковій сфері, та 
ідентифікації її як соціально-відповідальної; 4) головний аспект досліджень 
феноменів опортуністично-корупційної поведінки держави має спрямовуватися 
на поглиблене вивчення: а) характеру її зв’язків як монополіста політичної 
влади з іншими інституціональними суб’єктами; б) механізмів та інструментів 
пошуку й розподілу ренти владними структурами; в) зворотної портуністичної 
реакції інших інституціональних і персоніфікованих субєктів у відповідь на 
опортунізм держави. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 
Анотація. У сільському господарстві України існує низка проблем 

екологічного характеру до яких слід віднести втрату ґрунтами природної 
родючості, їх деградацію, виснаження, поширення вітрової та водної ерозії, 
погіршення якісного стану земель та їх деградація. Протягом тривалого часу 
економічний розвиток України супроводжувався незбалансованою 
експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту 
навколишнього природного середовища, що унеможливлювало досягнення 
збалансованого сталого розвитку. Сучасний стан екологічної ситуації стає 
небезпечним не лише для нинішнього, а більшою мірою, для майбутніх 
поколінь, що суперечить принципам сталого розвитку та несе загрозу 
подальшому розвитку держави. На сучасному етапі розвитку суспільних 
відносин проблема забезпечення екологічної безпеки виходить на перше місце, 
оскільки вона покликана забезпечити таке використання природних ресурсів, 
що сприятиме їх природному відновленню або заміщенню. Сьогодні практично 
неможливо зменшити обсяги споживання природних ресурсів, щоб виправити 
ситуацію, що склалась, адже, потреби населення постійно зростають і значно 
перевищують темпи зростання його чисельності. 

Існуюча система управління земельними ресурсами хоч і базується на 
законодавчих положеннях, проте має низьку забезпеченість відповідними 
організаційними механізмами щодо їх забезпечення. Система використання та 
охорони земель має базуватися на засадах сталого розвитку із стратегічним 
впровадженням напрямів екологізації землекористування і, як наслідок, 
екологізації аграрного виробництва, спрямованих на поліпшення стану 
сільськогосподарських земель, покращення екосистем та соціальних умов 
життя населення. Розроблення концептуальних засад організаційно-
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економічного механізму екологізації землекористування передбачає 
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людей на основі екологізації 
здійснення виробничої діяльності. Основною метою екологізації 
землекористування є створення оптимальних умов, за допомогою застосування 
економічних важелів і організаційних стимулів, що будуть взаємо 
узгоджуватись економічними, екологічними та соціальними інтересами 
суспільства. 

Ключові слова: земельні ресурси, екологізація землекористування, 
екологічна мережа, аграрне виробництво, ефективність, органічне виробництво.  
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF 

ECOLOGIZATION OF LAND USE 
 

Abstract. In the agriculture of Ukraine, there are a number of environmental 
problems, which include the loss of natural soil fertility, their degradation, 
exhaustion, the spread of wind and water erosion, deterioration of the quality of land 
and their degradation. For a long time, the economic development of Ukraine was 
accompanied by unbalanced exploitation of natural resources, low priority of 
environmental protection issues, which made it impossible to achieve balanced 
sustainable development. The current state of the ecological situation is becoming 
dangerous not only for the present, but to a greater extent for future generations, 
which contradicts the principles of sustainable development and poses a threat to the 
further development of the state. At the current stage of the development of social 
relations, the problem of ensuring environmental safety comes to the fore, as it is 
designed to ensure such use of natural resources that will contribute to their natural 
restoration or replacement. Today, it is practically impossible to reduce the 
consumption of natural resources in order to correct the existing situation, because 
the needs of the population are constantly growing and significantly exceed the 
growth rate of its population. 

Although the existing land management system is based on legislative 
provisions, it is poorly equipped with appropriate organizational mechanisms for their 
provision. The system of land use and protection should be based on the principles of 
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sustainable development with the strategic implementation of directions for the 
greening of land use and, as a result, the greening of agricultural production, aimed at 
improving the condition of agricultural lands, improving ecosystems and social living 
conditions of the population. The development of the conceptual foundations of the 
organizational and economic mechanism of land use greening involves ensuring the 
environmental safety of people's lives based on the greening of production activities. 
The main goal of land use greening is to create optimal conditions, using economic 
levers and organizational incentives, which will be mutually agreed upon by the 
economic, ecological and social interests of society. 

Keywords: land resources, greening of land use, ecological network, 
agricultural production, efficiency, organic production. 

 
Постановка проблеми. З кожним днем розвитку суспільства ключові 

процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищують пріоритетність 
збереження довкілля, а отже, потребують відповідних цілеспрямованих 
термінових заходів щодо його відновлення та збереження.  

Антропогенна діяльність у навколишньому середовищі носить 
суперечливий характер і, передусім, пов'язана із порушеннями щодо 
використання природних, зокрема земельних ресурсів, які призводять до 
негативних наслідків.  

Основними першопричинами екологічних проблем України є: 
- підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; 

неврахування наслідків для довкілля у законодавчих та нормативно-правових 
актах; 

- неефективна система державного управління у сфері охорони 
навколишнього природного середовища та регулювання використання 
природних ресурсів, зокрема неузгодженість дій центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, незадовільний 
стан системи державного моніторингу навколишнього природного середовища; 

- переважання ресурсо- та енергоємних галузей у структурі економіки із 
здебільшого негативним впливом на довкілля, що значно посилюється через 
неврегульованість законодавства при переході до ринкових умов 
господарювання; 

- досить низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження 
довкілля та переваг збалансованого (сталого) розвитку, недосконалість системи 
екологічної освіти; 

- незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та 
екологічних прав і обов’язків громадян; 

- незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного 
законодавства та незабезпечення невідворотності відповідальності за його 
порушення; 
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- недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів 
природоохоронних заходів, фінансування таких заходів за залишковим 
принципом [1].  

Як бачимо чималий спектр причин розвитку незадовільної екологічної 
ситуації нині потребує негайного прийняття концептуальних рішень у сфері 
екологізації як природокористування так і аграрного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для покращення ситуації що 
склалася є обґрунтування світогляду людства та відносин між природою та 
людиною. Тож, процеси екологізації мають охоплювати всі галузі народного 
господарства та поширюватись на земельні угіддя усіх країн світу. Розглядаючи 
ці питання на світовому рівні, зарубіжні вчені Р. Штайнер, А. Ховард, 
Е. Бальфур, Л. Бромфілд, Е. Пфайффер, M. Окада, M. Фукуока, Дж. Родейл, 
P. Poдейл у своїх працях висвітлювали теоретичні основи та практичні прийоми 
формування органічного сільськогосподарського виробництва. Особливості 
розвитку вітчизняного ринку органічної продукції та екологізації дослідили у 
своїх працях відомі вчені: Р.М. Безус, Т.О. Зайчук, Н.В. Зіновчук, 
О.Ю. Лупенко, О. В. Скидан, О. В. Ходаківська, О. В. Шубравська, 
В.А. Чудовська, О.І. Шкуратов та ін. Питання організаційно-технологічних 
аспектів екологізації агровиробництва та  виробництва органічної продукції у 
сільському господарстві висвітлено у працях С.С. Антонця, В.В. Кипоренка, 
Є.В. Милованова, Л.І. Моклячук, В.М. Писаренка, М.К. Шикули,  
В.О. Шлапака та ін. 

Враховуючи наукові положення висвітлені відомими науковцями, 
хотілося б відзначити, що, разом з тим, залишаються маловивченими питання 
концептуальних засад організаційно-економічного механізму екологізації 
землекористування. Недостатньо розвинені наукові підходи щодо особливостей 
екологізації землекористування в умовах евроінтеграції. 

Мета статті – дослідження та аналіз концептуальних основ 
організаційно-економічного механізму екологізації землекористування з 
урахуванням їх інституціонального забезпечення. В результаті дослідження 
було використано метод системного аналізу при дослідженні теоретико-
методологічних засад екологізації агровиробництва; метод аналізу та синтезу 
стосовно екологічної ситуації у сфері землеустрою.  

Виклад основного матеріалу. Враховуючи стрімкий світовий розвиток 
науково-технологічних процесів, основні аспекти впровадження екологічно 
безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, розвиток відновлюваних 
джерел енергії в Україні, нажаль, відбуваються безсистемно і надто повільно. 
Постає необхідність впровадження системних заходів, спрямованих на 
підвищення енергоефективності сектору та розвиток альтернативних джерел 
відновлюваної енергетики. Попри розвиток негативних процесів, таких як 
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ерозія, дефляція, дегуміфікація ґрунтів, забруднення земель, все ж існує 
ганебне розуміння землекористувачів в намаганні одержати максимальну 
вигоду при мінімальних затратах виробництва. 

Основною метою екологізації у сфері землекористування є пошук нових 
систем землеробства, розробка ефективної структури посівів та сівозмін, 
встановлення жорстких нормативів щодо забруднення ґрунтів, розвиток 
інноваційних методів захисту ґрунтів, обмін доступними технологіями і т.д. [2]. 

Підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів 
має забезпечуватися науково обґрунтованою структурою земельних угідь, яка 
водночас створить передумови екологічної стабільності території й нарощення 
продуктивності природних кормових угідь [3].  

Станом на 1 січня 2021 р. земельний фонд України становить 60,3 млн га, 
або близько 6% території Європи. Площа чорноземів в Україні становить від 
15,6 млн до 17,4 млн га в, або близько 8% світових запасів. 
Сільськогосподарські угіддя становлять близько 19% загальноєвропейських, у 
тому числі рілля – близько 27% [4]. 

Маючи чималий земельний фонд, Україна не використовує його повністю 
для виробництва конкурентоспроможної продукції. Наприклад, площа 
еродованих земель в Україні становить понад 17 млн га (42 % від загальної 
кількості сільськогосподарських угідь). Економічні збитки, зумовлені 
процесами ерозії, становлять 9,1 млрд грн, а втрати грошової вартості земель у 
1,5-2 рази більші, ніж сумарний дохід від експорту сільськогосподарської 
продукції. Сумарні втрати гумусу через мінералізацію та ерозію щорічно 
становлять 32-33 млн т, що еквівалентно 320-330 млн т органічних добрив [5]. 
Тож, втрата гумусу й поживних речовин серед видів деградації в Україні 
посідає провідне місце, а збитки від них тільки через недобір урожаю 
сільськогосподарської продукції щорічно складають більше 20 млрд грн [6]. 

Якщо порівнювати розвиток земельних перетворень в європейських 
країнах, то там сільськогосподарська освоєність території досить різна. 
Внаслідок несприятливих кліматичних умов на півночі Європи площі 
розорюваних земель не перевищують 10 % загальної площі скандинавських 
країн. У структурі сільськогосподарських угідь площа пасовищ та сіножатей в 
цих країнах сягає 2 %. У Центральній Європі спостерігається найбільша 
сільськогосподарська освоєність території. Так, у Франції вона становить 54,9 
% від загальної площі країни, у Польщі – 57,8 %, Німеччині – 47,9 %; Іспанії – 
59,7 %; Швейцарії – 38,7%. На півдні Європи площі оброблюваних земель 
коливаються в межах від 15 до 20,6% [6]. 

На відмінну від України, в країнах Євросоюзу вже передбачено 
фінансування заходів зі збереження ґрунтів в розмірі до 290 млн євро в рік в 
перші п'ять років і 240 млн євро в наступні 20 років [8]. В залежності від 
впровадження заходів по боротьбі з деградацією земель очікується поступове 
зменшення витрат приблизно на 2 млн євро щорічно. 
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В той же час в Україні  витрати на реалізацію заходів з охорони ґрунтів 
складають близько 41 – 48 млрд грн/рік [6], а от фінансування заходів для 
реалізації Концепції боротьби з деградацією земель [9] має здійснюватися за 
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених 
законодавством. 

На нашу думку основною причиною критичної екологічної ситуації в 
землекористуванні, а, отже, і зниженні потенціалу сільського господарства було 
не послаблення контролю державного управління, а концептуальна 
невизначеність організаційно-економічних механізмів державного 
регулювання. Саме це обумовило порушення ринкових принципів державного 
регулювання, що задекларовані в нормативно-правових актах.  

В умовах євроінтеграційних процесів досить важливо визначити основні 
чіткі принципи екологізації землекористування: доступність землі та 
природних ресурсів, власність на землю і управління землею . Тож, на нашу 
думку, інтеграція України до ЄС у сфері екологізації землекористування має 
здійснюватися шляхом співробітництва із країнами-членами ЄС та бути 
спрямована на певних концептуальних положеннях: 

1) захист та відтворення родючості ґрунтів шляхом використання 
ґрунтозахисних технологій; 

2) удосконалення системи державного управління земельними ресурсами; 
3) стимулювання вилучення з інтенсивного використання деградованих, 

малопродуктивних та техногенно-забруднених земель; 
4) збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 
5) усунення ризиків стосовно накопичення пестицидів; 
6) забезпечення сталого функціонування меліоративних систем; 
7) укладання міждержавних угод щодо передачі новітніх технологій у 

сфері органічного землеробства та екологічно безпечного тваринництва; 
8) відтворення екосистем; 
9)  розвиток органічного виробництва та відновлювальної енергетики; 
10) дотримання науково обґрунтованих сівозмін та ефективного 

контролю за їх впровадженням; 
11) запровадження економічного стимулювання власників землі та 

землекористувачів за раціональне, екологобезпечне землекористування, 
збереження й відтворення родючості ґрунтів; 

12) запровадження санкцій за погіршення якісних показників земель; 
13) формування екологічної мережі як ефективного механізму збереження 

ландшафтного біорізноманіття. 
Перераховані концептуальні положення відносно використання земель в 

екологічному контексті знайшли своє відображення на запропонованій схемі 
організаційно-економічного механізму екологізації землекористування (рис. 1). 

Першочерговими завданнями системного впровадження екологізації 
землекористування має бути розробка стимулів до збереження продуктивності 
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сільськогосподарських угідь, виробництва та реалізації органічної продукції, 
адже, органічне виробництво спрямоване на поліпшення здоров’я населення 
через виробництво високоякісного продовольства, сировини та інших 
продуктів, збереження родючості ґрунтів та навколишнього середовища. 
Основною умовою ефективного функціонування запропонованої схеми має 
бути розробка організаційно-економічного механізму державного регулювання 
екологізації аграрного виробництва. 

Практичний досвід ведення сільського господарства орієнтованого на 
екологізацію аграрного виробництва, доводить, що основоположним чинником 
успіху зарубіжних ринків є споживчі переваги, тобто переорієнтація 
споживачів, здатних і готових купувати якісний продукт за вищою вартістю. 
Тому дуже важливим є визначення напрямів спрямованих на розробку 
інструментарію екологічного маркетингу і його поетапне впровадження в 
сільськогосподарських підприємствах, в яких можливий розвиток органічного 
ринку шляхом реалізації ініціативної екологічної діяльності. Перш за все, 
потрібно скласти програму екологізації сільського господарства, що передбачає 
стадії перевірки технологій виробництва, забезпечення екологічного 
моніторингу та контролю, визначення екологічних вимог та екологічної 
сертифікації. 
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Рис. 1. Схема організаційно-економічного механізму екологізації 
землекористування 
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Поступовим напрямом має стати переорієнтація сільськогосподарських 
підприємств на еколого орієнтовані модульні господарства з типовими зональними 
умовами виробництва основних видів продукції продукції. Стосовно екологічної 
служби перевірки технологій, то вона повинна оснащуватися лабораторіями з 
контролю навколишнього середовища, включаючи атмосферне повітря, підземні 
води тощо. 

Останніми роками в умовах реформування органів державного екологічного 
контролю в Україні, особливої значущості також набуває ініціативна діяльність 
господарюючих суб'єктів, що направлена на вирішення завдань мінімізації 
негативної дії на довкілля, і отримала назву екологічного менеджменту [10]. Як 
показує аналіз світового досвіду [11, 12, 13, 14], найбільш перспективним 
напрямом даної діяльності, одним з важливих інструментів управління 
природокористування і основним методом оцінки ефективності системи 
екологічного менеджменту є процедура екологічного аудиту. 

Екологічний аудит є ринковим інструментом екологічного менеджменту 
застосування якого є особливо актуальним при переході до формування сталого 
ведення сільського господарства [15]. В той же час екологічний аудит є 
функціонально відособленим напрямком еколого-економічної діяльності на 
підприємствах, які в свою чергу, добровільно беруть на себе відповідальність за 
охорону і відновлення природного середовища. 

Загальною метою розроблення економічного механізму екологізації 
сільськогосподарського виробництва є забезпечення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини на основі екологізації здійснення виробничої діяльності. 
Основна мета механізму екологізації сільськогосподарського виробництва полягає 
у створенні умов, що за допомогою застосування економічних важелів і стимулів 
забезпечують узгодження економічних й екологічних інтересів суб’єктів 
господарювання та суспільства в цілому [16]. 

Ґрунтуючись на представленні механізму як певної послідовності станів або 
процесів, що обумовлюють собою той чи інший вплив або явище, організаційно-
економічний механізм екологізації землекористування має безпосередній вплив на 
виробництво екологічно безпечної, органічної продукції та виступає як сукупність 
чинників і заходів, спрямованих на забезпечення сталого комплексного розвитку 
сільськогосподарського виробництва шляхом його екологізації. Внаслідок 
порівняльної оцінки функціонування екологізації землекористування та аграрного 
виробництва сільськогосподарської продукції нами було проведено дослідження 
досвіду провідних країн ЄС та України з метою розробки стратегічних заходів 
щодо стратегічних умов розвитку екологічної мережі (табл. 1). 

Тож, стратегічною метою сталого розвитку екологізації 
сільськогосподарського землекористування, а як наслідок, екологізації 
аграрного виробництва є забезпечення збалансованого економічного, 
демографічного, соціального та екологічного розвитку сільських територій на 
основі підвищення конкурентоспроможності й дохідності 
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сільськогосподарського виробництва, диверсифікації господарської діяльності 
в сільській місцевості, охорони й раціонального використання природних, 
трудових і виробничих ресурсів сільських територій, досягнення соціальних 
стандартів і нормативів для проживання та довголіття сільського населення. 

 
1. Порівняльна оцінка функціонування екологізації 

 землекористування в розвинених європейських країнах та України 
Країна Стан 

використання 
земельних 
ресурсів 

Екологічні 
пріоритети 

Екологічні 
інструменти 

Екологічні 
критерії та 

перспективи 

Німеччина Знищення 
біоразновидів 
за рахунок 
організації 
інтенсивного 
сільського 
господарства. 

Збереження 
ландшафтів, 
розроблення 
планів 
земельного 
господарства і 
подальшого 
розвитку 
аграрного 
сектору із 
врахуванням 
еколого-
економічних 
критеріїв. 

Екологічна 
політика. 
Екологічні 
регламенти, 
стандарти та 
нормативи. 
Екологічний 
моніторинг.  

Планування 
екомережі 
здійснюється на 
політичному рівні. 
Пріоритетність 
екологічної 
безпеки.  
Екологічна 
відповідальність. 

Бельгія Розгалужена 
густа мережа 
відповідних 
сполучень. 
Інтенсивне 
використання 
земельних 
угідь. 

Впровадження 
Зеленого 
каркасу. Захист 
біоландшафтів 
Фландріїв, що 
мають 
міжнародне 
значення. 
Зміцнення 
екологічної 
безпеки. 
Підвищення 
родючості 
ґрунтів. 

Екологічний 
консалтинг. 
Екологічний 
моніторинг. 
Екологічне 
лімітування. 
Екологічний 
аудит. 

Впровадження 
ефективного 
механізму 
вилучення 
деградованих 
земель, 
компенсації для їх 
утримання. 
Врегулювання 
законодавчої бази 
у сфері 
землеустрою.  
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Іспанія Суттєвий 
антропогенний 
вплив на 
засадах 
розвитку 
сільського 
господарства 

В проєкті 
національної 
екомережі 
задіяно 
практично 2 
тис. територій 
земель 
екологічного 
спрямування 

Екологічний 
менеджмент. 
Екологічний 
моніторинг. 
Екологічний 
консалтинг у 
сфері 
землеустрою. 

Визначення 
критеріїв для 
відбору природних 
осередків, 
відповідних 
принципів 
побудови 
екологічних 
коридорів. 
Збереження 
цілісності 
агроландшафтів. 

Швейцарія Інтенсивність 
тиск на 
земельні 
ресурси, 
наявність 
неосвоєних 
земель.  

Своєчасне 
збереження 
окультурених 
агроландшафтів 

Екологічні 
нормативи. 
Екологічний 
моніторинг. 
Екологічне 
страхування. 

Запровадження 
критеріїв щодо 
оцінки територій із 
екологічної точки 
зору та 
інтегрованого 
екологічного 
управління. 

Нідерланди Екстенсивне 
використання 
земельних 
ресурсів. 
Екстенсивне 
землеробство. 

Розробка 
регіональних 
планів 
екомережі. 
Імплементація 
екологічних 
коридорів, яке 
дає найбільший 
позитивний 
результат. 

Екологічна 
свідомість. 
Екологічна 
політика. 
Екологічний 
маркетинг. 

Використання 
результативних 
природоохоронних 
заходів. 
Зміцнення 
екологічної 
безпеки. 

Україна Інтенсивне та 
не раціональне 
використання 
земельних 
угідь 

Інституційне 
забезпечення 
екологічної 
мережі. 
Визначено 
основні засади 
(стратегію) 
державної 
екологічної 
політики 
України на 
період до 2030 
року 

Екологічна 
політика. 
Екологічні 
стандарти. 
Екологічний 
моніторинг. 

Запровадження 
органічного 
виробництва. 
Охорона довкілля. 
Відтворення і 
збереження 
земельних 
ресурсів. 

Джерело: сформовано авторами за даними [11, 17, 18] 



               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            370 

Висновки. Врегулювання організаційно-економічного механізму 
екологізації землекористування сприятиме стабільності та ефективності 
функціонування сільськогосподарського землекористування, зорієнтованої на 
вирішення питань продовольчої безпеки держави, досягнення добробуту 
громадян і розвитку сільських територій, вирішуватиме найпроблемніші 
питання формування прозорого ринку земель сільськогосподарського 
призначення, а також використання та охорону земель, розвитку органічного 
виробництва, збереження родючості ґрунтів, що сприятиме проводити 
перспективну політику земельних відносин, що в майбутньому сприятиме 
впровадженню інвестиційних процесів в аграрному секторі.  

Для подолання технологічного відставання сільського господарства в 
нашій державі необхідно активізувати інноваційні процеси у аграрній сфері та 
прогресивному розвитку аграрної науки, що зумовлює необхідність 
формування організаційно-економічного механізму розвитку екологізації 
землекористування. 

Врахування екологічної складової при плануванні стратегій, планів і 
програм розвитку земельних відносин в Україні, екологізації 
сільськогосподарської діяльності, застосування екологічного управління на 
сільськогосподарських підприємствах, має бути першочерговим та 
обов'язковим, адже це основний шлях, яким йдуть розвинені країни світу,  який 
відповідає сучасній екологічній. Саме тому державна система законодавчих та 
нормативно-правових актів України у сфері екології землекористування має 
відповідати сучасному рівню розвитку та забезпечувати проведення єдиної 
земельної, економічної та екологічної політики, а, особливо, сприяти 
формуванню високої екологічної культури населення нашої держави. 
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ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА СВІТОВУ 

ЕКОНОМІКУ  
 

Анотація. Пандемія COVID-19 протягом трьох останніх років досить 
негативно відобразилась на економіці багатьох країн. Проте вторгнення Росії в 
Україну значно уповільнило темп зростання світової економіки, яка входить у 
тривалий період слабкого зростання та підвищення інфляції. Ймовірно, що 
зростання світової економіки зменшиться з 5,7% в 2021 році до 2,9% в 2022 
році, що значно нижче, ніж 4,1%, як очікувалося в січні. Внаслідок шкоди від 
пандемії COVID-19 та російсько-української війни рівень доходу на душу 
населення в країнах, що розвиваються, цього року буде на 5% нижчим ніж до 
пандемії. Варто зазначити, що війна в Україні, локдауни в Китаї, перебої в 
ланцюжках поставок і ризик стагфляції гальмуватимуть зростання. Вірогідно, 
що багатьом країнам буде важко уникнути рецесії. Оскільки ринки знаходяться 
в очікуванні, доречно буде заохочувати виробництво, а також уникати 
торговельних обмежень. Також необхідні зміни в фіскальній, монетарній, 
кліматичній та борговій політиці для того, щоб протидіяти неправильному 
розподілу капіталу та нерівності.  

Глобальні економічні умови, які діють в сьогоденні, можна порівняти зі 
стагфляцією, яка була у 1970-х роках. Доречно зосередити увагу на тому, як 
стагфляція може вплинути на країни з ринком та економікою, що розвиваються. 
Усунення наслідків стагфляції 1970-х років потребувало різкого підвищення 
відсоткових ставок у країнах з розвиненою економікою, оскільки відіграло 
важливу роль у спричиненні низки фінансових криз на ринках, які 
створювалися, та в країнах, що розвивалися. Ті країни, що розвиваються, 
повинні збалансувати потребу в забезпеченні фіскальної стійкості для того, щоб 
пом’якшити наслідки сьогоднішніх криз, що накладаються на їхні найбідніші 
верстви населення. Ситуація, яка склалася сьогодні, нагадує 1970-ті роки за 
трьома основними аспектами, а саме: постійні порушення пропозиції, яка 
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посилює інфляцію, потім тривалий період високої поступливості грошово-
кредитної політики у країнах, які розвиваються, а також перспективи 
послаблення зростання та вразливості, з якими продовжують стикатись країни з 
ринком та економікою, що розвиваються, тому вкрай необхідне посилення 
монетарної політики для того, щоб стримати інфляцію.  

Проте, варто зазначити, що поточна ситуація все ж відрізняється від   
1970-х оскільки: долар сильний, на відміну від його слабкої позиції в 1970-х; 
відсоткове зростання цін на товари менше, ніж було у 1970 роках; а баланси 
великих фінансових установ загалом сильні. Не менш важливим є те,  що на 
відміну від 1970-х років, центральні банки в країнах з розвиненою економікою 
та багатьох країнах, що розвиваються, мають чіткі мандати щодо стабільності 
цін, а за останні три десятиліття вони встановили надійний досвід у досягненні 
цільових показників інфляції. 

Ключові слова: російсько-українська війна, світова економіка, попит, 
пропозиція, інфляція, стагфляція. 
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IMPACT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR ON THE GLOBAL 
ECONOMY 

 
Abstract. The COVID-19 pandemic over the past three years has had a rather 

negative impact on the economy of many countries. However, Russia's invasion of 
Ukraine significantly slowed down the growth rate of the world economy, which is 
entering a long period of weak growth and rising inflation. Global economic growth 
is likely to slow from 5.7% in 2021 to 2.9% in 2022, significantly lower than the 
4.1% expected in January. As a result of the damage from the COVID-19 pandemic 
and the Russian-Ukrainian war, per capita income in developing countries will be 5% 
lower this year than before the pandemic. It is worth noting that the war in Ukraine, 
lockdowns in China, disruptions in supply chains and the risk of stagflation will 
inhibit growth. It is likely that many countries will find it difficult to avoid recession. 
As markets are on hold, it would be appropriate to encourage production and avoid 
trade restrictions. Changes in fiscal, monetary, climate and debt policies are also 
needed to counter capital misallocation and inequality. 

The global economic conditions that exist today can be compared to the 
stagflation that existed in the 1970s. It is appropriate to focus on how stagflation can 
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affect emerging market countries and economies. Eliminating the effects of the 
stagflation of the 1970s required a sharp increase in interest rates in advanced 
economies, as it played an important role in causing a series of financial crises in 
emerging and developing markets. Those developing countries must balance the need 
to ensure fiscal sustainability in order to mitigate the effects of today's crises on their 
poorest populations. The situation today is reminiscent of the 1970s in three main 
respects: persistent inflationary supply disruptions, followed by a prolonged period of 
highly accommodative monetary policy in developing countries, and the prospect of 
weaker growth and vulnerability, which emerging market countries and economies 
continue to face, a tightening of monetary policy is urgently needed to curb inflation. 

However, it is worth noting that the current situation is still different from the 
1970s because: the dollar is strong, in contrast to its weak position in the 1970s; the 
percentage increase in commodity prices is less than it was in the 1970s; and the 
balance sheets of large financial institutions are generally strong. Equally important, 
unlike in the 1970s, central banks in advanced economies and many developing 
countries have clear mandates for price stability, and over the past three decades have 
established a solid track record of achieving inflation targets. 

Keywords: russian-ukrainian war, world economy, demand, supply, inflation, 
stagflation.  

 
Постановка проблеми. У лютому 2022 року світ сколихнула нова 

економічна криза, спричинена воєнним вторгненням Російської Федерації в 
Україну, яка пошкодила механізм стабільного життя. Cвітова економіка ще не 
встигла відновитися після пандемії Covid-19, як знову негативні події 
сколихнули світ. Повномаштабне вторгнення Росії в Україну та миттєвий 
розрив ланцюжків поставок спричинили потрясіння невизначеної тривалості, а 
також зростання цін практично в усьому світі. Це може стати щонайменше 
середньостроковим фактором нестабільності у разі затяжних бойових дій, а 
також може загрожувати стагфляцією, голодом та довготривалою кризою. Цим 
спробує скористатися терористична Росія для того, щоб узаконити своє 
вторгнення в Україну в обмін на власну сировину та доступ до українського 
зерна. Тому доцільно буде розглянути три основні аспекти впливу російсько-
української війни на світову економіку, а саме: зміна динаміки світового ВВП; 
зростання інфляції та її вплив на світову торгівлю; запровадження західних 
санкцій на країну агресора та її вплив на світовий експорт. 

Важливо зазначити, що війна в Україні призводить також до різкого 
зростання цін на широкий ряд енергоносіїв. Відповідно, високі ціни на 
енергоносії зменшуватимуть реальні доходи, підвищуватимуть собівартість 
виробництва, а також посилюватимуть фінансові умови та стримуватимуть 
макроекономічну політику, особливо в країнах, які імпортують енергію. Варто 
зазначити, що в країнх з ринком та економікою, що розвиваються, ймовірно, 
відбудеться так, що зростання світової економіки впаде щонайменше на 2,8%, 
що значно нижче середньорічного показника розміром 4,8% в 2011-2019 роках[1]. 
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Отже, зараз дуже необхідні рішучі як світові так і державні політичні дії, 
для того, щоб уникнути найгірших наслідків війни в Україні для світової 
економіки. Варто зазначити, що необхідно докласти максимум глобальних 
зусиль, які будуть спрямовані для обмеження шкоди завданої тим, хто 
постраждав від російсько-української війни, а також пом’якшення удару від 
різких цін на нафту та продукти харчування, пришвидшення списання боргу та 
розширення надання вакцинації в країнах з низьким рівнем доходу. Також 
доречно наголосити на тому, що ситуація передбачатиме швидку реакцію 
пропозиції на державному рівні, водночас забезпечуючи відповідне 
функціонування світових ринків сировини. До того ж, політикам варто 
утриматися від політики, яка буде завдавати шкоду, а саме: контроль за цінами, 
субсидії та експортні заборони, які можуть погіршити недавнє зростання цін на 
сировину.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості аналізу світової 
економіки під час російсько-української війни висвітлюються у працях                     
Н. Собенко, О. Пендзина, В. Денисенка, Б. Мірошниченка, Т. Гузенко,                       
Я. Маркіна. Однак Російсько-Українська війна ще триває, тому питання її 
впливу на світову економіку потребує обговорення та подальшого аналізу. 

Мета статті – дослідження змін у динаміці світового валового продукту, 
зростання інфляції та її вплив на світову торгівлю, а також запровадження 
західних санкцій на Російську Федерацію та їх вплив на світовий експорт. 

Виклад основного матеріалу. Вплив воєнних дій Російської Федерації 
на світову економіку є різностороннім. Адже, така нечувана та небачена агресія 
країни терориста значно погіршила очікування щодо зростання найбільших 
світових економік. На основі поглядів експертів та аналітичних компаній було 
скориговано оцінки прогнозів динаміки світового ВВП (табл. 1). За оцінками 
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), внаслідок 
російської агресії проти України зростання світового ВВП скоротиться на 1%. 
Це еквівалентно приблизно $1 трлн [1].  

 
Таблиця 1 

Результати коригування прогнозів динаміки світової  
економіки у 2022 році після початку воєнних дій в Україні  

Назві організації Новий прогноз Попередній прогноз 
Fitch 3,5% 4,2% 

Moody’s 3,6% 4,3% 
OECP 2,4% 3,2% 
S&P 3,4% 4,1% 

Oxford Economics 3,8% 4,0% 
Джерело: систематизовано на основі [1]. 
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За оцінками Fitch, очікування щодо темпів зростання ВВП країн єврозони 
погіршилися з 4,5% до 3%, США – з 3,7% до 3,5%, Великої Британії – з 5% до 
3,8%. Варто зазначити, що це ще не рецесія, але помітне гальмування темпів 
зростання. Тому високою є ймовірність того, що зниження світового ВВП 
продовжиться, якщо бойові дії триватимуть.  

Зрозуміло, що після таких агресивних дій наслідки будуть жахливими. 
Проте, деякі з наслідків можна буде подолати швидко, але для вирішення інших 
може знадобитися багато років та вкладено мільярди доларів інвестицій. На 
нашу думку, очевидним зараз є те, що наслідки війни РФ проти України 
відчуватимуться практично в усьому світі. Проте ситуація в різних країнах 
відрізнятиметься: від катастрофічних економічних втрат в Україні і серйозного 
спаду в Росії до зіткнення інших країн з наслідками війни через товарні, торгові 
та фінансові шляхи. Ймовірно, що найбільше постраждають країни, які 
імпортують харчові продукти і паливо в Африці, на Близькому Сході, в Азії та 
Європі. Водночас можливості зростання покращились для країн, які 
експортують нафту, природний газ та метали. Але їхніх успіхів недостатньо, 
щоби компенсувати загальне світове гальмування, яке значною мірою 
спричинене війною. 

Через те, що інфляція стане однією з головних проблем більшості країн 
світу, саме вона впливатиме на рішення центробанків щодо монетарної 
політики та настрою споживачів. За оцінками ОЕСР, внаслідок російської 
агресії проти України інфляція у світі в середньому зросте на 2,5%. Fitch 
прогнозує, що цього року базова інфляція в США становитиме близько 7% (у 
порівнянні з прогнозом грудня 2021 року – 4,5%), у єврозоні – 5% (2,6%), у 
Великій Британії – 6,6% ( 4,5%) [2]. 

Процес пришвидшення глобальної інфляції розпочався у 2020 році 
внаслідок пандемії COVID-19, тому уряди чи не всіх світових країн почали 
запроваджувати масштабні локдауни для населення та жорсткі обмеження для 
бізнесу. Внаслідок таких дій, припинили свою діяльність десятки тисяч 
підприємств та закрилися ключові порти. Відповідно, це призвело до 
руйнування ланцюгів постачання товарів, а також спричинило невиконання 
угод та банкрутства. Щодо попиту на товари та їх виробництво варто 
зазначити, що вони різко падали. 

У перші місяці пандемії COVID-19 економіка США зазнала значного 
удару, оскільки зменшилась на 32,9%, а  ЄС – на 11,8%. Зрозуміло, що без 
додаткових стимулів світ ризикував впасти в депресію на довгі роки. Для того, 
щоб підтримати попит на товари та оминути масові банкрутства Федеральна 
резервна система у березні 2020 року знизила ключову ставку до 0-0,25% і 
запровадила політику кількісного пом’якшення, згідно якої щомісяця 
наповнювала економіку по 120 млрд. дол. 

Також було прийняте рішення, згідно якого американцям підвищували 
соціальні виплати. Відповідно, протягом двох років такої політики доларова 

https://www.cnbc.com/2020/07/30/us-gdp-q2-2020-first-reading.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545471/2-08092020-AP-EN.pdf/43764613-3547-2e40-7a24-d20c30a20f64
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/16/658096/


               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            378 

маса зросла на 70% або на 2,5 трлн. дол. Певна сума цих коштів залишилася на 
фондовому ринку, а інша частина коштів на споживчому ринку. Варто 
зазначити, що ціни все ж зростали, а бізнес працював завдяки дешевим 
кредитам і зростанню продажів. 

Згідно плану ФРС, «надруковані» долари повинні були підтримати попит 
на період кризи спричиненої пандемією COVID-19, а підприємства за цей час 
повинні були відновити роботу і збільшити обсяг виробництва. Очікувалося, 
що це допоможе створити більше робочих місць, підвищити зарплати та 
нормалізувати ціни. Але реальність виявилась зовсім іншою, тому що 
виробники не виправдали сподівань, оскільки не змогли збільшити пропозицію. 
У той же час, обсяг грошей у споживачів швидко зростав. Тому у грудні                
2021 року голова ФРС Джер Пауелл констатував, що інфляція вийшла з-під 
контролю.  

Так, у квітні цього року ціни в США були на 8,3% вищими, ніж у 
попередньому році, що є найбільшими з кризового 1981 року. Щодо інфляції 
в єврозоні,  то вона не відстала: у травні підскочила на 8,1% у річному вимірі 
це – новий рекорд. Динаміка цін у США за травень 2021 року – квітень                 
2022 року представлена на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1. Приріст інфляції у США протягом травня 2021 року – квітня 2022 року, %. 
Джерело: систематизовано на основі [3]. 
 
Оскільки ціни зростають, відповідно пропозиція товарів відстає від попиту, 

тому люди готові витрачати великі кошти, а для збільшення виробництва необхідно 
більше часу. Також закриття кордонів через пандемію спричинило міграційний 
колапс, адже трудові мігранти не могли виїхати зі своїх країн, тож компанії 
зіткнулися з дефіцитом водіїв та сезонних працівників. 

Досить раптова та значна цифровізація економіки та значний попит на 
техніку спричинили дефіцит мікрочипів, який неможливо швидко вирішити. 

https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m0
https://www.ft.com/content/088d3368-bb8b-4ff3-9df7-a7680d4d81b2
https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/31/687648/
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/09/17/677904/
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/07/12/675833/


 
Журнал « Наукові інновації та передові технології»                                              № 9(11) 2022 

                         (Серія «Державне управління», Серія «Право»,  
            Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)  
 
 

                                                                                                        
                                                                                                     379 

Відповідно, через це автомобільні компанії не змогли збільшити випуск машин 
і навіть змушені були закривати заводи. Отже, дисбаланс у торгівлі після 
першої хвилі пандемії COVID-19 спричинив черги в портах і дефіцит 
контейнерів. Перевезення товарів за два роки зросло аж на 400%. Відбулося 
значне зростання цін на морські перевезення за рік, а саме на 300-500%, яке 
дуже негативно позначилося на Україні. Доречно згадати про Китай, який  і 
досі дотримується політики «нульової толерантності», яка була до 
коронавірусу. Також, у квітні на карантин було закрито фінансовий центр 
Китаю, а саме місто Шанхай. Варто зазначити, що у деяких країнах інфляція 
зумовлена не лише пандемією, а політичними факторами. Наприклад, Велика 
Британія потерпає від розриву економічних зв’язків з ЄС після Brexit, а в 
Туреччині зростання цін спричинили невдалі монетарні експерименти. 

Зростання попиту на товари також позначилося і на вартості сировини, 
оскільки, відбулося подорожчання продовольчих товарів, енергоносіїв та 
металів, які є одними з головних факторів інфляції. Важливо зазначити, що за 
останній рік ціни на нафту зросли на 168%, вугілля – на 288%, пшеницю – на 
73%. Відповідно дефіцит сировини може спричинити голод і політичну 
нестабільность [4]. 

Отже, основною причиною інфляції в останні два роки був дисбаланс 
попиту та пропозиції на багато видів товарів та сировини, через це, утворився 
дефіцит, а ціни різко зростали. Урядам найбільших країн, ніби вдалося 
поступово призупинити зростання цін, але російська агресія створила нову 
нестабільність на ринках. Відповідно, для того, щоб побороти інфляцію 
Федеральна резервна система США змушена досить швидкими темпами 
підвищити відсоткові ставки. Такі дії, певним чином гальмуватимуть 
економічне зростання як у США, так і у світі. Також накладені західні санкції 
на Росію та відмова багатьох країн від постачання російських енергоносіїв 
внесли дисбаланс у світову торгівлю енергоресурсами, що вже призвело до 
значного зростання цін. За даними агентства Fitch, Росія постачає близько 10% 
світових енергоресурсів, у тому числі 17% природного газу та 12% нафти. 

Через агресією Росії, такі дії значною мірою завдають шкоди Європі, 
адже вона й досі сильно залежна від російської нафти та газу, а також завдяки 
традиційним бізнес-зв’язкам з Росією. Оскільки, у 2021 році економіка 
відновлювалася після пандемії COVID-19, відповідно газ у ціні почав зростати. 
Тому Росія Федерація вирішила цим скористатися через «Газпром», який 
системно зменшував постачання палива до країн Євросоюзу і вимагав 
сертифікувати газопровід «Північний потік-2», який мав зміцнити російську 
монополію на європейському енергетичному ринку.  

Але, Євросоюз на шантаж країни-терориста не піддався, тому після 
відмови сертифікувати трубопровід, Росія ще більше підняла ціни на газ, які 
порівняно з 2020 роком зросли у п’ять разів. Зараз тисяча кубометрів 
блакитного палива коштує близько 1 тис. дол. Внаслідок таких дій, гуртові ціни 

https://www.epravda.com.ua/publications/2021/08/30/677292/
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/01/17/681480/
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/02/24/671329/
https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat
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на електроенергію в країнах ЄС менш ніж за рік зросли в двічі, а можливо 
навіть втричі. Багато держав почали витрачати мільярди євро на субсидування 
тарифів на електроенергію, аби втримати бізнес у зоні рентабельності[5]. 
Динаміку цін на електроенергію в країнах ЄС за серпень 2021 року – червень 
2022 року представлено на рисунку 2. 

З нафтою ситуація виявилася теж важкою, адже попит на неї повернувся 
на докризовий рівень, а виробництво її гальмується через різке скорочення 
видобутку в період пандемії COVID-19. Внаслідок цього, ціна на нафту за 
рік зросла на 65% до 114 дол. за бар. Окільки, дешева нафта стимулює розвиток 
економіки, відповідно дорога цей розвиток гальмує. Тому, коли у 2014 році 
вартість чорного золота впала зі 100 дол. до 50 дол. за бочку, світовий ВВП зріс 
на 0,7% швидше, а в ЄС з’явилися 3 млн. додаткових робочих місць.  

Проте, таке зростання ціни на нафту матиме також і зворотні наслідки, 
адже, компанії закладатимуть нові високі ціни на нафту у вартість товарів та 
послуг, внаслідок чого знижуватиметься попит і виникне ризик скорочень або 
банкрутств підприємств. Через російсько-українську війну Захід поступово 
відмовлятиметься від російської нафти, це ми можемо спостерігати вже зараз.  
Відповідно, країни свідомо налаштовані на те, щоб зменшити  постачання 
нафти на свій ринок до 3-4 млн. бар на добу. Це означає, що в найближчі місяці 
ціна на нафту точно не впаде. 

 
Рис. 2. Динаміка цін на електроенергію в країнах ЄС за серпень  

2021 року – червень 2022 року, Євро/МВт.г. 
Джерело: систематизовано на основі [6]. 
 
Щодо ціни на вугілля, то варто сказати, що вона теж перебуває на піку і 

становить 400 дол. за тонну. Це свідчить проте, що ціна на вугілля в 
аналогічний поперіод 2021 року зросла в чотири рази. Таке різке зростання 
цін на вугілля завдасть значного удару по економіках, які залежні від цього 

https://www.statista.com/statistics/1267500/eu-monthly-wholesale-electricity-price-country/
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/11/1/679233/
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/6/685291/
https://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC98188
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
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палива. Одним з наявних прикладів є припинення виробництва в Китаї у жовтні 
2021 року, спричинена дефіцитом вугілля. 

 Отже, у Європі можливий дефіцит та нормування споживання енергії, 
якщо різко зупиниться постачання енергоносіїв з Росії. Основною проблемою 
для споживачів буде те, що складно швидко змінити поставки енергоносіїв, 
оскільки значна їх частина прив’язана до довгострокових контрактів. Крім того,  
щоб створити нові видобувні потужності потрібно багато часу. Відповідно, 
зростання цін на енергоресурси значно збільшить витрати промисловості та 
знизить реальні доходи споживачів. Також варто зазначити, що  промисловість 
від осені 2021 року страждає від зростання цін на енергоносії, у тому числі на 
природний газ, що призводить до припинення енергоємних виробництв та 
зростання цін на промислову продукцію. 

Запроваджені західними країнами санкції проти Росії, а згодом – санкції у 
відповідь проти розвинених країн призвело до розриву ланцюжків поставок. 
Заходи щодо обмеження проти Росії, а саме: припинення авіасполучення, 
закриття низкою країн портів для російських суден, відмова світових 
контейнерних ліній працювати з вантажами з Російською Федерацією та інші 
санкції сильно ускладнили світову логістику. Варто зазначити, що не все так 
однозначно і світова логістика також може постраждати від санкцій, які у 
відповідь запроваджує РФ. Частину таких російських заходів уже запровадили, 
але вона не завдає істотних збитків іншим країнам. Однак можна очікувати 
більш жорстких обмежень, особливо щодо поставок металів (сталеві 
напівфабрикати, алюміній, нікель, мідь, паладій та ін.) й енергоносіїв. При 
цьому, вже зараз відбувається внутрішня руйнація економіки РФ, яка 
спричинена виходом із країни найбільших міжнародних компаній – заборона 
поставок сировини, комплектуючих та запчастин, відмова від сервісного 
обслуговування[7]. 

Не меншої уваги варто приділити приросту населення на Землі та росту 
доходів людей, які підвищують попит на їжу, тоді як її пропозицію гальмує 
негода. За даними продовольчої та аграрної організації ООН (FAO), з 2020 року 
ціни на продукти зросли на 60%. Стихійні лиха вже два роки тримають у 
напрузі всіх, хто відповідає за продовольчу безпеку. Однак про можливість 
голоду в багатьох країнах світу замислилися вже після повномасштабного 
вторгнення росіян в Україну. 

Оскільки, за даними ОЕСР, на Україну та Росію припадає близько 30% 
світового експорту пшениці та 20% експорту кукурудзи, то доречно назвати ці  
дві країни провідними експортерами агропродукції для багатьох країн 
Близького Сходу та Північної Африки. Збої, які виникли у логістичних 
ланцюгах через російську агресію, вже призвели до зростання цін на хліб та 
інші основні продукти в цьому регіоні. Проте, уже зараз страждає і Європа, де 
також зростають ціни на продукти харчування. Дану ситуацію значно посилює 
й заборона Росії на вивіз зернових, зокрема: пшениці, жита, кукурудзи та 

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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ячменю до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). До 
повномасштабного вторгнення РФ в Україну, країни ЄАЕС активно 
перепродавали російську агропродукцію до третіх країн, купуючи її в РФ за 
внутрішніми цінами, однак зараз така можливість втрачена. Зазначимо, що 
Україна також заборонила вивезення м’яса, цукру, гречки та інших продуктів, а 
для експорту пшениці, кукурудзи та соняшникової олії тепер потрібен 
спеціальний дозвіл. ООН вже прогнозує голод у країнах, які залежні від 
постачання агропродукції з України та Росії, а також руйнування продовольчої 
системи світу. За даними Мінагрополітики України, наша країна забезпечує 
продовольством понад 400 млн. людей у всьому світі без урахування власного 
населення. Задля збереження продовольчої безпеки, пов’язаної зі скороченням 
поставок з України та Росії, США виділять $11 млрд, а Європа – € 2,5 млрд.[8]. 
Динаміку світових цін на пшеницю за за  травень 2021 року – квітень 2022 року 
подано на рисунку 3. 

За даними аналітичної компанії Fitch Solutions, уже понад 30 країн 
обмежили експорт зерна, цукру, круп та м’яса. Через це, суттєво відбудеться 
обмеження пропозиції на світовому ринку та пришвидшення зростання 
світових цін. Отже, чим вищі ціни, тим більша ймовірність того, що хвилю 
протекціонізму підхопить більше країн. Відповідно, обмеження експорту чи не  
єдина можливість стабілізувати ціни та вгамувати суспільне невдоволення. Далі 
ситуація може розгортатися за спіраллю. Оскільки, імпортери в очікуванні 
високих цін ймовірно купуватимуть більше зерна в резерви, то фермери 
можливо притримуватимуть товар в очікуванні зростання цін. У підсумку 
розрив попиту та пропозиції ставатиме щоразу більшим та призводитиме до  
зростання цін.  

 

 
Рис. 3. Динаміка світових цін на пшеницю за  травень 2021 року – 

квітень 2022 року, дол/тонна. 
Джерело: систематизовано на основі [4]. 
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Важливо зазначити, що розвинуті країни зможуть купувати навіть дороге 
продовольство, проте бідні держави можуть опинитися у скруті. Найбільше це 
стосується країн Африки та Близького Сходу, які залежні від постачань з 
України та Росії. Одним із прикладів є Єгипет, якому щороку потрібно 
імпортувати 21 млн. тонн пшениці для 102 млн. населення. З них 86% 
надходило з РФ та України. Обмеження поставок пшениці значно 
відобразилось на її вартості, то ж для єгиптян з початку війни тонна пшениці 
зросла з 274 дол. до 400 дол., проте до кінця 2022 року країні 
доведеться переплатити 1,5 млрд. дол. Якщо Єгипет зможе собі це дозволити, 
то Гана, Кенія, Мадагаскар, Ліван, Нігерія, Еритрея, Сомалі та Афганістан 
опиняться на межі голоду. Відповідно, на поповнення запасів продовольства в 
них не вистачить грошей.  Однак, для країн з розвиненою економікою це теж не 
пройде безслідно, оскільки навіть там є вразливі верстви населення, які можуть 
стати фактором політичної нестабільності. Зростання витрат на енергоносії та 
зниження прибутку компаній призводить до зменшення доступного власного 
інвестиційного ресурсу. Чим довшим та невизначеним буде економічне 
майбутнє, тим швидше й масштабніше компанії скорочуватимуть свої 
інвестиційні плани. Варто згадати, що з 24 лютого приблизно 80 
компаній зупинили фінансові угоди щонайменше на $25 млрд. Здебільшого це 
відкладені операції із залучення коштів (на суму понад $18 млрд), перенесені 
IPO, а також угоди з купівлі та злиття компаній [9]. 

Комбінація потрясінь попиту та пропозиції вже призвела до рекордного 
зростання цін. У майбутньому це може загрожувати стагфляцією. Прикладом 
стагфляції є ситуація у 1970-тих роках, коли нафтове ембарго арабських країн 
призвело до зростання інфляції та значних змін у світовій економіці. 

Оскільки рівень інфляції ще не критичний, то аналітики досить обережно 
поводяться при порівнянні з поточної кризою у 70-х роках минулого століття. 
Проте, удари пандемії та війна в Україні спричинили такий хаос, що паралель з 
подіями 50-річної давнини дедалі частіше лунає в західних медіа. Прогнози 
щодо світової економіки змінюються в сторону зростання інфляції (3,95% до 
6,2%) та зменшення темпів зростання ВВП (з 4,1% до 3,3%). Окрім 
коронавірусу та війни, світову економіку може спіткати ще одне потрясіння, а 
саме поступове підвищення ключової ставки ФРС, яке відбувається в межах 
боротьби з інфляцією. Ці кроки неминуче спричинять коригування на фондових 
ринках та підвищення ставок за позиками для підприємств. 

З однієї сторни, це може зашкодити відновленню виробництва, проте, з 
іншої, грамотна політика ФРС може знизити інфляцію та послабити тиск на 
домогосподарства. Оскільки, стагфляція виникає тоді, коли пом’якшена 
монетарна політика та стимулювання попиту поєднуються із спадом 
виробництва, то вірогідне виникнення стагфляції залежатиме від того, 
наскільки швидко стабілізуються ринки. Відповідно, для цього доведеться 
активно боротися з наслідками пандемії та війни в Україні. 

https://markets.businessinsider.com/commodities/wheat-price
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/how-the-invasion-of-ukraine-will-spread-hunger-in-the-middle-east-and-africa/21808072
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/companies-put-brakes-on-25-billion-of-deal-making-as-war-rages?sref=Y0jVLcFo
https://en.wikipedia.org/wiki/1973_oil_crisis#Impact_on_United_States
https://www.cnbc.com/2022/05/25/fed-minutes-may-2022.html
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Варто зауважити, що катастрофи у світовій економіці ще немає, хоча 
споживання невдовзі може почати гальмувати. За даними індексу 
Мічиганського університету, споживчі настрої в США перебувають на 
найнижчому рівні з 2011 року. Але це може змінитися в кращу сторону, якщо 
ФРС зможе вгамувати інфляцію, тоді наслідки пандемії будуть не такими 
відчутними. Тим не менше, вагомим фактором залишається російсько-
українська війна, і якнайшвидше її завершення залежить також від рішень 
прийнятих у Кремлі. Зазначимо, що час для вторгнення в Україну був обраний 
не випадково, оскільки економіка ЄС зараз найбільш залежна від сировини з 
РФ. Однак західні країни на офіційному рівні не сприймають шантаж з боку 
терористичної Росії, проте можемо спостерігати поступки путінському режиму. 
Чим швидше світова економіка наближається до тривалої кризи, тим важче 
буде Україні просувати нові санкції проти росіян та зберігати європейську 
солідарність, адже не всі західні еліти розуміють, що поступки диктатору 
призведуть до нових втрат. Зараз для України дуже важливо донести думку, що 
єдиний вихід з кризи – це воєнна поразка Росії, а будь-які поступки агресору є 
лише повторенням помилок минулого століття, яке може призвести до нової 
світової війни. 

Висновки. Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна резюмувати: 
російське вторгнення на територію України поклало край глобалізації в тому 
форматі, який ми спостерігали останні десятиліття. Світ дедалі більше 
поділятиметься на регіональні блоки, у яких країни намагатимуться захищати 
свої інтереси, зокрема економічні, шляхом створення торгових бар’єрів. Так, 
більшість країн знову почнуть покладатися на власне виробництво, тому це 
спричинить зниження конкуренції та може призвести до особливо негативних 
наслідків для країн з перехідною економікою. Усе це сильно змінить рух 
капіталу, ланцюжки постачання, а також структури енергоринків, безумовно 
вплине на ринки сировини та ціни на нього. Ймовірно, що перспективи світової 
економіки більше залежатимуть від найшвидшого припинення війни, ніж від 
нового штаму COVID - 19 у Китаї. 
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ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР 
 
Анотація. Встановлено актуальність та значущість науково-практичної 

необхідності удосконалення механізмів сфери державного управління 
національною безпекою у умовах подолання викликів, що пов’язані з 
пандемією, і тенденцій прискореної цифровізації відповідно до тенденцій 
розвитку світової спільноти як нагальної та значущої задачі для країни. 
Розглянуто поточну ситуацію наукових розробок та досліджень у царині 
державного управління національною безпекою у розрізі сфер діяльності 
країни. Проведено аналіз викликів та запитів, які стоять перед суб’єктами 
державного управління та публічного адміністрування у сфері національної 
безпеки. Науково доведено необхідність розробки виважених та обґрунтованих 
політик, управлінських рішень та владних стратегій державного управління, 
заснованих на ціннісному підході. Визначені базові передумови розробки та 
формування підходу і напрямків ціннісно-орієнтованого управління сфери 
національної безпеки в умовах світової біфуркації. Запропоновано 
ідентифікацію системи цінностей відповідно до ціннісного підходу які прямо та 
опосередковано впливають на сферу національної безпеки країни. Визначено і 
запропоновано нові задачі та орієнтири державного управління у галузі 
національної безпеки у межах розробленого підходу. Обґрунтовано 
необхідність створення відповідної та кваліфікованої робочої групи, 
спрямованої на реалізацію і впровадження ціннісно-орієнтованого управління 
національною безпекою та забезпечення інструментів і систем цифровізації 
системи державного управління національною безпекою: запропоновано 
структуру і основні функції учасників робочої групи. Здійснено висновки щодо 
впливу запропонованих розробок на досягнення цінності гнучкого державного 
управління національною безпекою, що можуть бути втілені у реалізації 
швидкого та ефективного реагування на нові виклики, зокрема такі, що 
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пов’язані з пандеміями та іншими негативними викликами та впливами на 
державне управління у сфері національної безпеки. 

Ключові слова: державне управління у сфері забезпечення національної 
безпеки, цінності, ціннісно-орієнтоване державне управління, цифровізація, 
ціннісний підхід. 
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VALUABLE ASPECTS OF DIGITALIZATION OF PUBLIC 

ADMINISTRATION: SECURITY DIMENSION 
 
 Abstract. The relevance and significance of the scientific and practical 

need to improve the mechanisms of state management of national security in the 
conditions of overcoming the challenges associated with the pandemic and the trends 
of accelerated digitalization in accordance with the trends of the development of the 
world community as an urgent and significant task for the country have been 
established. The current situation of scientific developments and research in the field 
of state management of national security in the cross-section of the country's spheres 
of activity is considered. An analysis of the challenges and requests faced by subjects 
of state administration and public administration in the field of national security was 
carried out. The necessity of developing balanced and justified policies, management 
decisions and powerful strategies of public administration, based on a value 
approach, has been scientifically proven. The basic prerequisites for the development 
and formation of the approach and directions of value-oriented management of the 
sphere of national security in the conditions of global bifurcation have been 
determined. It is proposed to identify the system of values in accordance with the 
value approach, which directly and indirectly affect the sphere of national security of 
the country. New tasks and orientations of state administration in the field of national 
security within the framework of the developed approach are defined and proposed. 
The need to create an appropriate and qualified working group aimed at the 
implementation and implementation of value-oriented management of national 
security and provision of tools and systems for digitalization of the system of state 
management of national security is substantiated: the structure and main functions of 
the members of the working group are proposed. Conclusions were made regarding 
the impact of the proposed developments on achieving the value of flexible state 
management of national security, which can be embodied in the implementation of a 
quick and effective response to new challenges, in particular those related to 
pandemics and other negative challenges and impacts on state management in the 
field of national security security. 
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Постановка проблеми. Однією з найгостріших проблем, яка виникла 

перед людством, стала пандемія нового вірусу, яким охоплені практично усі 
країни світової спільноти. При цьому як розвинені країни світу, такі як Італія, 
Франція, Велика Британія, США, та інші, що відносяться до так званої умовної 
групи «Золотого мільярду» так і країни з ВВП набагато меншим на душу 
населення, виявилися практично не готовими до ефективного протистояння та 
боротьби з цією загрозою здоров’ю та виживанню населення земної кулі. У 
рамках політики національної безпеки щодо боротьби з подібними загрозами та 
викликами суспільній безпеці, питання цифровізації життєдіяльності України, 
зокрема, належного функціонування органів влади, суспільства, забезпечення 
політичної, економічної, соціальної стабільності соціуму набуває реальної та 
значної ваги, та є практично недослідженим з огляду на подібні зовнішні 
виклики світового масштабу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Статтею 17 Конституції 
України визначено, що «Захист суверенітету і територіальної цілісності 
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 
найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу» 
(Основний Закон держави) [5]. Сфера національної безпеки є предметом 
пильної і безпосередньої уваги Президента України («Про Стратегію 
національної безпеки України») [9], Верховної Ради України («Про національну 
безпеку України») [8] та усіх гілок державної і територіальної влади. Питання 
управління забезпеченням національної безпеки у окремих аспектах достатньо 
розкрито у наукових дослідженнях, зокрема щодо енергетичної безпеки 
(Соколовська, 2017) [10, С. 68–76], фінансової безпеки держави (Мазаракі, 
2016) [6, С. 5–23], соціогуманітарної безпеки (Горбатюк, 2017) [2, С. 84–90]. 
Однак, перед Україною постають нові виклики, на які необхідно швидко, 
адекватно, ефективно та, за можливості, проактивно реагувати. Дослідження у 
цьому напрямку включають методологію управління забезпеченням 
національної безпеки через ідентифікацію і моніторинг системи її індикаторів 
(Качинський, 2013) [4], аналіз поточного стану реформування сектору безпеки 
України (Перебіг реформ, 2016) [7], формулювання функцій та завдань системи 
забезпечення національної безпеки України у сучасних умовах (Шевченко, 
2014) [11, С. 14–24], аналіз підходів до забезпечення державної безпеки  
України у сучасних умовах європейської та євроатлантичної інтеграції (Зюзя, 
2020) [3, С. 83–95] тощо. Однак, у наведених дослідженнях майже не 
розглянуто ціннісного підходу і ціннісно-орієнтованого управління у 
застосуванні до питань забезпечення національної безпеки у умовах сучасних 
викликів пандемії і трендів цифровізації. Підґрунтя такого підходу 
запропоновано у праці (Бондарчук, 2018) [1, С. 46–48], однак недостатньо 
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розширено. А отже, питання застосування ціннісно-орієнтованого державного 
управління національною безпекою у умовах подолання викликів, що пов’язані 
з пандемією, і на тлі тенденцій прискореної цифровізації, є актуальним та 
потребує ґрунтовного наукового аналізу. 

Мета статті – аналіз викликів, що постають перед державним 
управлінням у сфері забезпечення національної безпеки України у сучасних 
умовах, та розробка інструментів для забезпечення гнучкості державного 
управління щодо швидкого і при цьому ефективного реагування на нові 
виклики, зокрема такі, що пов’язані з пандеміями. 

Виклад основного матеріалу. У межах сфери публічного управління під 
цифровізацією ми можемо розуміти окремий феномен, що складає систему 
управління, яка базується на використанні електронно-інформаційного 
устаткування та технологій та має забезпечити якісний, оперативний, 
збалансований та передбачуваний результат виконання поставлених перед нею 
завдань.  

Серед основних завдань, які виникають у сфері публічного управління 
національною безпекою забезпечення належного функціонування та 
життєдіяльності українського суспільства є чи не найголовнішим. Як показав 
нещодавній досвід не тільки України, але й інших країн світу, у умовах 
введення спеціальних обмежувальних заходів, таких як закриття кордонів, 
уведення карантину, обмеження функціонування громадського транспорту, 
закриття місць відпочинку, громадських заходів харчування, дозвілля, 
обмеження масового пересування, основна маса громадян залишилася реально 
обмеженою у здійсненні свого звичного порядку життя, при цьому головний 
удар, крім медичної галузі отримала й сфера трудової діяльності, що значним 
чином вплинуло на отримання доходів населенням, що у випадку слабкої 
економічної системи спричинило вагомі матеріальні втрати. Одночасно 
проходять суттєві зміни в структурі системи цінностей суспільства і держави. 

При цьому ті галузі економіки, які у своїй діяльності залежать, чи 
залежали від цифрових технологій, зокрема інтернет-торгівля, логістична 
галузь, пов’язана з поставкою товарів і продуктів, інтернет-медіа, галузь 
комп’ютерних технологій, онлайн-навчання, виробництво і реалізація товарів 
першої необхідності та сфера надання послуг через онлайн-технології непогано 
утрималися на плаву, а у деяких ситуаціях навіть і виграли економічно від 
такого розвитку подій. Таким чином, цінність цифровізації набула більш 
глибокого значення у зв’язку з новими трендами. 

Окремі власники електронних платформ, таких як Фейсбук, Алі-баба, 
Амазон, Ютуб, взагалі зуміли примножити свої капітали та статки. Натомість 
багато з тих прошарків населення, чия діяльність не могла бути 
трансформованою шляхом переведення в електронну форму і здійснюватися 
дистанційно, понесли реальні втрати.  
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З метою недопущення розповсюдження коронавірусу органи влади та 
галузеві установи, зокрема, МВС, Соцзахисту, МОЗ, МОН, заклади лікарень, 
шкіл, вишів, які належать до системи органів, що забезпечують відповідно до 
специфіки своєї діяльності сферу національної безпеки, у багатьох випадках 
були змушені обмежити надання відповідних послуг населенню, особливо при 
відсутності переведення таких послуг у онлайн-спосіб. При цьому навіть 
відповідне переведення, як у випадку зі школами та вишами, підтвердило 
відсутність належних та ефективних електронно-інформаційних систем, 
здатних забезпечити якісний процес навчання. Цінність таких систем, таким 
чином, значно актуалізувалася. 

Єдина сфера, де відносно непогано була забезпечена система цифрового 
управління – це фінансово-банківська система, завдяки якій її користувачі, 
власники електронних дебетово-кредитових розрахункових карток, змогли 
здійснювати відповідні електронні транзакції та сплачувати, іноді не виходячи з 
дому, рахунки за надані товари та послуги. Звичайно, подібний результат було 
досягнуто лише тому, що найбільша капіталізація і, відповідно, модернізація у 
переважній більшості країн світу стосується саме фінансово-кредитної сфери. У 
цьому контексті ефективне публічне управління у сфері фінансово-бюджетних 
відносин та грошово-кредитної політики має бути спрямоване на забезпечення 
принаймні оптимального фінансування тих сфер, які у умовах пандемії 
набувають більшої цінності для держави. 

Загалом, сучасні тенденції, що пов’язані з прискореною цифровізацією і 
пандемією, внесли корективи у систему цінностей держави і суспільства, яку 
слід переглянути. За результатами проведеного аналізу, можна ідентифікувати 
такі цінності, що були змінені або набули іншого наповнення і можуть бути 
об’єктами розгляду для сфери державного управління: 

- цінність людського життя; 
- цінність ефективного реформування державного управління у 

медичній галузі; 
- цінність безпеки держави в умовах нових викликів; 
- цінність гнучкості державного управління у процесі реалізації 

швидкого та ефективного реагування на нові виклики, зокрема такі, що 
пов’язані з пандеміями; 

- цінність проактивних важелів економічного зростання; 
- цінність цифровізації як такої; 
- цінність цифровізації функцій державного управління; 
- цінність єднання громадян держави у відповідь на виклики; 
- цінність зміцнення суверенітету і незалежності України. 

Ідентифіковані нові або змінені існуючі цінності вимагають відповідної 
систематизації для здійснення управління ними, що, в свою чергу, передбачає 
необхідність у вирішенні нових задач державного управління у галузі 
національної безпеки, серед яких запропонуємо наступні: 
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1) запровадження ціннісно-орієнтованого підходу у державному 
управлінні національною безпекою, з метою чого пропонується розробка 
відповідної концепції на 2020-2030 рр.; 

2) створення уповноваженого органу або робочої групи з організації і 
впровадження ціннісно-орієнтованого управління національною безпекою 
України; 

3) ідентифікація цінностей національної безпеки у усіх галузях її 
забезпечення через створення відповідного реєстру, порядку його актуалізації 
та періодичного проведення актуалізації реєстру цінностей національної 
безпеки; 

4) визначення організаційної структури управління цінностями на 
державному і територіальному рівнях через розробку і закріплення додаткових 
функцій (змін в оргструктурах) у посадових інструкціях визначених фахівців і 
положеннях про підрозділи (положеннях про центральні і територіальні органи 
державної влади і місцевого самоврядування); 

5) створення інструментів управління цінностями національної безпеки 
на державному і територіальному рівнях через розробку відповідних 
концептуальних і цифрових інструментів; 

6) впровадження ціннісно-орієнтованого управління на державному і 
територіальному рівнях з використанням затвердженої концепції, зміненої 
організаційної (функціональної) структури і на основі розроблених інструментів; 

7) періодичний моніторинг роботи системи ціннісно-орієнтованого 
управління національною безпекою України. 

У розвиток ціннісного підходу і його інституалізації у державному 
управлінні у сфері забезпечення національної безпеки, а також для вирішення 
вище сформульованих задач, запропонуємо створити робочу групу з ціннісно-
орієнтованого державного управління, яку б координувала та спрямовувала 
Рада національної безпеки і оборони, у наступному складі: 

- голова робочої групи, до обов’язків якого включити керівництво 
робочою групою і звітування про результати її роботи перед РНБО; 

- координатор робочої групи, до обов’язків якого включити 
координацію роботи робочої групи, організацію і аналітичний супровід її 
засідань 

- аналітик робочої групи, до обов’язків якого включити 
моніторинг ціннісно-орієнтованого управління національною безпекою 
на рівні держави, аналітичний супровід засідань робочої групи, 
підготовку висновків і пропозицій для голови робочої групи; 

- уповноважені представники від кожного державного органу, 
до повноважень якого входить забезпечення національної безпеки; 

- медіатор робочої групи, до обов’язків якого включити 
допомогу у вирішенні конфліктів при впровадженні ціннісно-
орієнтованого управління національною безпекою; 
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- фахівець (група фахівців) з цифровізації, до обов’язків якого 
включити управління діджиталізацією запропонованих функцій ціннісно-
орієнтованого управління і інтеграцію таких функцій у рамках єдиної 
інформаційної системи. 
Запропонована структура, за умови її впровадження і професійного 

управління нею, дозволить здійснювати ефективне ціннісно-орієнтоване 
державне управління у сфері забезпечення національної безпеки завдяки 
сполученню інструментів цифровізації, ціннісного підходу і важелів 
державного управління [12]. 

Висновки. Перед державним управлінням загалом і державним 
управлінням у галузі забезпечення національної безпеки зокрема постають нові 
виклики. Тенденції цифровізації, що прискорюється, з одної сторони, і такі, що 
можуть бути ефективно подолані за її допомогою, виклики, що пов’язані з 
пандемією, формують необхідність нових підходів. У статті запропоновано 
підхід ціннісно-орієнтованого державного управління у галузі національної 
безпеки. Визначені передумови формування підходу, ідентифікована відповідна 
система цінностей, визначені нові задачі державного управління у галузі 
національної безпеки в межах розробленого підходу, запропонована структура 
робочої групи, спрямована на його реалізацію. Наведені розробки дозволять 
реалізувати цінність гнучкості державного управління в реалізації швидкого і 
ефективного реагування на нові виклики, зокрема такі, що пов’язані з 
пандеміями. 
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ПЕНСІЙНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ПОНЯТІЙНО-
КАТЕГОРІЙНИЙ АСПЕКТ 

 
Анотація. Стаття спрямована на дослідження актуальних питань 

пенсійної системи, насамперед понятійно-категорійного аспекту дослідження 
пенсійної системи в контексті соціальної безпеки та соціального захисту 
населення.   Метою цієї статі є розкриття означеного аспекту. 

Під час проведення дослідження враховано науковий доробок 
М.О. Волгіна, М.В. Кравченко, Е.М. Лібанової, М.М. Папієва, О.М. Палій, 
М.Б. Ріппи, В.А. Скуратівського, П.І. Шевчука та інших сучасних науковців. 

У тексті статті наведено ґрунтовний аналіз та розкрито сутність таких 
понять і категорій як: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна 
безпека,  соціальне страхування, пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, 
пенсійна система, та показано їх логічний взаємозв’язок. 

Установлено, що термін “соціальний захист” вживається відносно 
недавно, прийшовши на заміну іншому термінові – соціальне забезпечення. 
Останній зберігає своє право на існування, проте містить дещо вужче зміст ніж 
соціальний захист. Сучасне трактування терміну “соціальний захист” дозволяє 
сказати, що система соціального захисту включає соціальне страхування, 
соціальні послуги та соціальні допомоги. 

Підкреслено, що політика соціальної безпеки покликана створювати 
умови для нормального функціонування системи життєзабезпечення населення, 
регулювання соціальних процесів із урахуванням соціальних пріоритетів, 
збалансування соціальних пропорцій, недопущення соціальних деформацій, які 
можуть спричинити соціальну нестабільність, загальмувати соціально-
економічний розвиток держави. Складовою частиною і чинником, який впливає 
на стан соціальної безпеки виступає пенсійна система, оскільки саме вона з 
настанням відповідного ризику – старості, хвороби, інвалідності, гарантує 
соціальну безпеку та захищеність. 

Соціальний захист здійснюється через соціальне забезпечення, яке 
реалізується через пенсійне забезпечення, що є метою соціально-економічної 
діяльності, а основним засобом реалізації є пенсійне страхування. Цим 
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обґрунтовано таке розуміння пенсійної системи як складової соціального 
захисту та соціальної безпеки, яке поділяють більшість вчених, хоча конкретні 
форми і взаємозв’язки характеризуються ними по-різному.  

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна 
безпека,  соціальне страхування, пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, 
пенсійна система. 
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RETIREMENT SYSTEM  

 IN THE CONTEXT OF SOCIAL SECURITY AND SOCIAL 
PROTECTION OF THE POPULATION: CONCEPTUAL AND 

CATEGORICAL ASPECTS 
  
Abstract. The article deals with researching the current issues of the retirement 

system, primarily the conceptual and categorial aspects of the study of the retirement 
system in the context of social security and social protection of the population. The 
purpose of this article is to disclose the indicated aspects. 

During the study, the scientific works of M.O. Volhin, M.V. Kravchenko, 
Ye.M. Libanova, M.M. Papiieva, O.M. Palii, M.B. Rippa, V.A. Skurativskyi, P.I. 
Shevchuk and other modern scientists were taken into account. 

The text of the article provides a thorough analysis and reveals the essence of 
such concepts and categories as social protection, social maintenance, social security, 
social insurance, pension insurance, pension provision, and retirement system, and 
shows their logical relationship. 

It is established that the social protection term is used relatively recently, 
replacing another term as social maintenance. The latter retains its right to exist but 
contains somewhat narrower content than social protection. A modern interpretation 
of the social protection term allows us to say that the social protection system 
includes social insurance, social services and social assistance. 

It is emphasized that the policy of social security is designed to create conditions for 
the normal functioning of the system of life support of the population, regulation of social 
processes taking into account social priorities, balancing of social proportions, prevention 
of social deformities that can cause social instability, inhibit the social and economic 
development of the state. An integral part and factor, that affects the state of social 
security, is the retirement system. Since it guarantees social security and protection with 
the onset of the corresponding risk like old age, illness and disability. 

Social protection is carried out through social security, which is implemented 
through pension provision, which is the purpose of social and economic activity, and 
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the main means of implementation is retirement insurance. This justifies such an 
understanding of the retirement system as a component of social protection and social 
security, which is shared by most scientists, although their specific forms and 
relationships are characterized differently.  

Keywords: social protection, social maintenance, social security, social 
insurance, retirement insurance, retirement provision, retirement system. 

 
Постановка проблеми. Уперше необхідність соціального забезпечення 

непрацездатних громадян актуалізувалася наприкінці XIX – початку               
XX століття – у період інтенсивного індустріального розвитку та зростання 
чисельності робітників найманої праці. Збільшення найманих працівників 
супроводжувалося змінами вікової структури працездатного населення, 
зокрема старінням працівників, що вимагало у подальшому їх соціального 
захисту. 

Одним з найважливіших факторів, під дією яких в значній мірі зростає 
необхідність соціального захисту, його роль в житті людей, є різке зниження 
рівня забезпеченості економічно неактивної частини населення (пристарілих, 
непрацездатних та безробітних). Втрата основного та єдиного джерела засобів 
існування, яким є заробіток, ставить робітника та його сім'ю у виключно тяжке 
матеріальне положення, несе з собою убогість та бідність. В силу цього 
введення та розвиток пенсійного забезпечення було і залишається одним з 
пріоритетних направлень соціальної політики та діяльності держави [1, с. 90]. 

Наприкінці XX – початку XXІ століття в Україні широко обговорюються 
проблеми реформування пенсійної системи та, зокрема системи 
загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян як її 
складової.  

Сьогодні в Україні збільшується  диспропорція чисельності  громадян, що 
сплачують внески до солідарної системи та тих, хто потребує пенсійного 
забезпечення. 

Застрахованих осіб, що сплачують внески до солідарної системи –                 
10,2 млн осіб, а пенсіонерів 10,8 млн. [2]. Ускладнилася ситуація  в Україні у 
зв’язку з військовою агресією Росії з 24 лютого 2022 року. Так, якщо кількість 
застрахованих осіб у січні 2022 року була 10,4 млн осіб, то у березні майже на 
0,2 млн менше.  

Необхідність удосконалення пенсійної системи України зумовлює 
актуальність наукових досліджень різних аспектів, насамперед понятійно-
категорійного аспекту дослідження пенсійної системи в контексті соціальної 
безпеки та соціального захисту населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час проведення 
дослідження понятійно-категорійного аспекту щодо пенсійної системи в 
контексті соціальної безпеки та соціального захисту населення нами враховано 
науковий доробок М.О. Волгіна, М.В. Кравченко, Е.М. Лібанової, 
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М.М. Папієва, О.М. Палій, М.Б. Ріппи, В.А. Скуратівського, П.І. Шевчука та 
інших сучасних науковців. 

Мета статті – розкрити понятійно-категорійний аспект дослідження 
пенсійної системи в контексті соціальної безпеки та соціального захисту 
населення. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародним пактом про економічні, 
соціальні та культурні права, ухваленим Генеральною Асамблеєю ООН 
16 грудня 1966 р. (ратифіковано в Україні 19.10.1973 р.) визначено, що 
“Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на 
соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування” [3, ст. 9]. 

Здійснювана в Україні реформа системи соціального захисту вносить 
багато нового у сферу правового регулювання пенсійного забезпечення 
населення. Створюється нова національна система соціального захисту, яка 
законодавчо закріплена у Конституції Україні. У статті 46 Конституції 
закріплено право громадян на соціальний захист. Пенсії, інші види соціальних 
виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати 
рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого                 
законом [4].   

Соціальний захист являє собою комплекс організаційно-правових та 
економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту кожного члена 
суспільства в конкретних економічних умовах. Організаційно-правові заходи – 
це створення інститутів соціального захисту і законів, які б керували їхньою 
діяльністю. Економічні – створення механізмів перерозподілу доходів, тобто 
стягнення податків та інших платежів, формування коштів соціального захисту 
та їх розподіл. В економічному сенсі соціальний захист – це система 
перерозподілу суспільних коштів на користь людей, які тимчасово чи постійно 
потребують особливої підтримки з боку суспільства [5, с. 124].   

Термін “соціальний захист” вживається відносно недавно, прийшовши на 
заміну іншому термінові – соціальне забезпечення. Останній зберігає своє 
право на існування, проте містить дещо вужче зміст ніж соціальний захист. 
Е.М. Лібановою та О.М. Палій відзначається, що соціальне забезпечення є 
складовою системи соціального захисту і виконує функцію нагромадження та 
розподілу коштів соціального захисту, призначених на соціальну допомогу, 
виплати із соціального страхування та інші соціальні виплати [6, с. 83]. 
В.А. Скуратівський та М.Ф. Шевченко стверджують, що, “соціальне 
забезпечення” – це певний гарантований з боку держави рівень матеріального 
добробуту (заробітна плата, пенсії, пільги та допомоги із суспільних фондів 
споживання тощо) [7, с. 104].  

Зауважимо, що “до ухвалення Конституції України 1996 р. правові 
терміни «соціальний захист» і «соціальне забезпечення» містилися в різних 
законодавчих актах і зазвичай не розмежовувалися законодавцем, однаковою 
мірою стосувалися соціальної сфери діяльності держави, а суспільні відносини, 
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які належали до предмета їх правового регулювання, були спрямовані на 
соціальну підтримку незахищених верств громадян” [8, с. 89]. І лише 
закріплення у ст. 46 Основного Закону права громадян на соціальний захист 
поставило перед науковцями проблему розмежування соціального захисту від 
соціального забезпечення. Приводом стало використання в згаданій нормі 
права громадян на соціальний захист, яке включає право на забезпечення їх у 
разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, утрати 
годувальника, у разі безробіття з незалежних від них обставин, а також у 
старості та в інших випадках, передбачених законом [4]. Отже, право на 
соціальний захист було визнане пріоритетним серед соціальних прав громадян, 
що гарантуються державою на конституційному рівні, а право на соціальне 
забезпечення стало його структурним елементом [8, с. 89]. 

Соціальне забезпечення в сучасному суспільстві включає пенсії і різного 
роду допомоги – з тимчасової втрати працездатності, по вагітності і пологах, по 
догляду за дитиною до 3 років, по догляду за хворою дитиною, на поховання, 
допомога непрацездатним особам, дохід яких менше від установленої межі 
тощо. Соціальне забезпечення включає також надання допомоги в 
натуральному вигляді – у формі обслуговування інвалідів, людей похилого віку 
в спеціалізованих установах – будинках-інтернатах та вдома [9, с. 253].  

Соціальний захист нерозривно пов’язаний з добробутом і соціальною 
безпекою. Розглядаючи добробут як мету соціального захисту, слід зазначити 
його вельми відносне розуміння. У сфері соціального захисту під добробутом 
розуміють відсутність хвороби і можливість задовольнити основні потреби на 
певному рівні розвитку суспільства. Слід зазначити, що матеріальний добробут 
не є самоціллю, а тільки передумовою створення соціального добробуту – 
таких умов життя, в яких людина добре почувається, коли вона може фізично і 
розумово розвиватися [10, с. 33]. Враховуючи статтю 24 Конституції України 
[4], яка проголошує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовою та 
іншими ознаками, зауважимо, що соціальний захист є одними з інститутів, який 
забезпечує права і свободи громадян.  

З поняттям соціальної безпеки як складової національної безпеки 
узгоджується також інша мета соціального захисту – підтримання стабільності 
у суспільстві, тобто попередження соціальної напруженості, яка виникає у 
зв’язку з майновою, расовою, культурною, соціальною нерівністю, виражається 
у страйках, актах громадянської непокори, сутичках між окремими групами 
населення [11, с. 6].   

Також зауважимо, що поняття “соціальний захист” введено 
американським законодавством при обґрунтуванні інституту обов’язкового 
страхування на випадок старості, хвороби, інвалідності, безробіття. Під 
впливом конвенцій і рекомендацій Міжнародної  організації праці, 
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Міжнародної асоціації соціального забезпечення змінювався зміст даного 
поняття [12, с. 431; 13, с. 24; 14, с. 43]. Соціальний захист належить до функцій 
держави, яка піклується про матеріальне забезпечення непрацездатних 
громадян [15, с. 38], являє собою комплекс організаційно-правових і 
економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту [16, с. 158]. 
Формування системи соціального захисту населення здійснюється шляхом 
встановлення законодавством соціальних гарантій (зобов’язань суспільства 
перед своїми членами щодо суспільно нормального рівня задоволення їхніх 
основних потреб [17, с. 8]) і нормативного регулювання механізмів їх 
забезпечення.  

Метою соціального захисту є: забезпечення рівня життя непрацездатних 
громадян, не нижчого від прожиткового мінімуму, встановленого державою; 
попередження соціальної напруженості в суспільстві, яка може бути зумовлена 
майновою чи соціальною нерівністю [18, с. 107]. Завдання соціального захисту 
є гарантування соціальної безпеки окремої людини і суспільства в цілому. 

Система соціального захисту включає соціальне страхування, соціальні 
послуги та соціальні допомоги, що у сукупності забезпечують виконання 
зазначених функцій (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис.1. Складові соціального захисту 

 
При цьому, Е.М. Лібанова та О.М. Палій визначають соціальне 

страхування як систему правових, економічних і організаційних заходів, 
покликаних компенсувати окремі види соціальних ризиків [6, с. 388]. 

З правового погляду, соціальне страхування являє собою встановлену 
державою та регульовану нормами права систему соціального захисту 
працездатних і непрацездатних громадян у разі настання страхових випадків, 
передбачених законодавством [19, с. 156].   

Отже, враховуючи основні функції, призначення та характер соціального 
страхування, можна погодитися з таким визначенням:  “соціальне страхування”  –  
це встановлена державою система права щодо надання соціальних послуг та 
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матеріального забезпечення громадянам у разі хвороби, повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від громадянина причин, старості та в інших випадках, 
передбачених законом, за рахунок грошових коштів, що формуються шляхом 
сплати страхових внесків працедавцями та найманими працівниками, а також 
бюджетних асигнувань у випадках, визначених законодавством [20].   

Соціальне страхування можна собі уявити як соціальну систему, що 
ставить за мету створення загальнонаціональної організації взаємодопомоги 
обов’язкового характеру, яка зможе діяти досить ефективно лише в тому разі, 
якщо вона буде всеосяжною як з погляду охоплення нею населення, так і з 
погляду покриття ризиків [21, с. 31-32]. 

Економічний зміст і суть соціального страхування полягають у тому, що 
центром його уваги є людина, її потреби, якість задоволення яких впливає на 
розвиток економічного процесу. Механізм обов’язкового соціального 
страхування в умовах нестабільності є найважливішою гарантією соціального 
забезпечення багатьох категорій соціально незахищених громадян. Це 
пов’язано з тим, що соціальне страхування й пенсійне забезпечення беруть 
участь у перерозподілі прибутків, тобто в передачі ресурсів однієї частини 
населення іншій.  

Політика соціальної безпеки покликана створювати умови для 
нормального функціонування системи життєзабезпечення населення, 
регулювання соціальних процесів із урахуванням соціальних пріоритетів, 
збалансування соціальних пропорцій, н едопущення соціальних деформацій, які 
можуть спричинити соціальну нестабільність, загальмувати соціально-
економічний розвиток держави [22, с. 149].  

Зауважимо що кінцевою метою соціальної політики має бути 
забезпечення соціального прогресу суспільства, задоволення матеріальних і 
духовних потреб людини [23, с. 91], а також соціальної безпеки. 
В.А. Скуратівський визначає соціальну безпеку як стан життєдіяльності 
людини та суспільства, що характеризується сформованою, сталою соціальною 
системою забезпечення соціальних умов діяльності особистості, її соціальної 
захищеності, стійкості щодо впливу чинників, які підвищують соціальний 
ризик [24]. На думку інших дослідників, соціальна безпека – це стан правової й 
інституціональної захищеності життєво важливих інтересів особи, 
громадянина, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх ризиків і           
загроз [25, с. 34]; стан життєдіяльності, убезпечений комплексом організаційно-
правових і економічних заходів, спрямованих на реалізацію соціальних 
інтересів, формування сприятливої демографічної ситуації, трансформацію 
трудових ресурсів відповідно до ринкових вимог [26, с. 149]; стан розвитку 
держави, при якому держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя 
населення незалежно від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз [27, с. 49]; стан 
захищеності життєво важливих інтересів особи, популяції, спільності, 
спільноти, суспільства, держави, соціуму [28, с. 53].  
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Складовою і чинником, який впливає на стан соціальної безпеки є і 
пенсійна система, оскільки саме вона з настанням відповідного ризику – 
старості, хвороби, інвалідності, гарантує соціальну безпеку та захищеність. 

Соціальний захист здійснюється через соціальне забезпечення, яке 
реалізується через пенсійне забезпечення, є метою соціально-економічної 
діяльності, а основним засобом реалізації є пенсійне страхування [13, с. 23]. 
Тому розуміння пенсійної системи як складової соціального захисту та 
соціальної безпеки поділяють більшість вчених, хоча конкретні форми і 
взаємозв’язки характеризуються по-різному.  

Пенсійна система у кожній країні – це важлива складова соціального 
захисту, соціальної безпеки населення. Вона є одним із найбільш соціально та 
економічно значимих інститутів держави, які реалізують конституційну 
гарантію – матеріальне забезпечення осіб похилого віку. 

Інститут пенсійної системи включає дві історичні форми забезпечення 
пенсіями: пенсійне забезпечення і пенсійне страхування, які відрізняються  
механізмами формування пенсії. Пенсійне забезпечення здійснюється за 
рахунок державного бюджету, а страхування за рахунок колективних або 
особистих накопичень. Перетворення інституту пенсійного забезпечення 
складає невід’ємну частину соціального та економічного механізму 
трансформації суспільства в цілому, оскільки якісно змінюються всі його 
інститути.  

Звертаємо увагу на те, що за своєю сутнісною термін “пенсійна система” 
у вітчизняній науковій літературі трактується неоднозначно. Часто 
розглядається це поняття як усталене і таке, що не потребує наукового 
опрацювання, деталізації його змістових характеристик, з чим не можна 
погодитися. В досліджуваних джерелах практично відсутнє його визначення. 

Дослідивши наукові підходи до визначення поняття “пенсія”, “пенсійний”, 
зокрема, М.О. Волгіна [1; 29; 30], М.М. Папієва [11], М.Б. Ріппа [31], 
В.А. Скуратівського [23; 24; 27], Л.Г. Стожок [32], П.І. Шевчука [28] та ін. 
науковцями, довідникову літературу, вважаємо, що під пенсійною системою 
необхідно розуміти складний комплексний багатокомпонентний соціальний 
інститут, який об’єднує економічні, соціальні і правові підсистеми, для 
забезпечення переважно осіб похилого віку адекватним, реальним, сталим і 
надійним доходом у старості. Характерними рисами цієї системи є її 
багатоелементність, ієрархічність, цілісність. Пенсійна система розглядається 
як система інститутів, відносин, чинників, які формують і забезпечують її 
функціонування. Структура пенсійної системи визначає відповідний механізм її 
розвитку і функціонування. Цей механізм складається з політичного, 
соціального, економічного, управлінського, правового, бюджетного, 
організаційного, функціонального, інституційного, методично-інформаційного, 
мотиваційного, соціально-психологічного, соціально-партнерського, 
ідеологічного блоків.  
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Для системного підходу характерним є розгляд будь-яких інституцій як 
системи, між частинами якої існують взаємозв’язки. Система пенсійного 
забезпечення в державному управлінні розглядається як складна система, що 
включає певну кількість елементів кожен інститут якої являє собою сукупність 
елементів, що взаємодіють. Пенсійна система інтегрує в собі певні підсистеми. 
Тому, ми погоджуємося із трактуванням М.Б. Ріппи, що ця система є складним 
комплексом інститутів, відносин, механізмів, за допомогою яких здійснюється 
формування ПФ і створюються умови для пенсійного забезпечення 
непрацездатного населення [104]. Існують інші визначення пенсійної системи. 
Так, на думку М.О. Волгіна [1, с. 723], це сукупність правових, економічних, 
організаційних інститутів і норм, які мають за мету матеріальне забезпечення у 
вигляді пенсій громадянам при досягненні ними встановленого законодавством 
віку, настанні інвалідності, втраті годувальника. Л.Г. Стожок визначає її як 
складний організм, який поєднує економічні, соціальні і правові інститути, 
призначені для задоволення інтересів різних верств населення. Економічні, 
організаційні та правові форми резервування матеріальних ресурсів на випадок 
настання старості, інвалідності, втрати годувальника є інститутами цієї           
системи [32, с.19].  

Отже, під системою пенсійного забезпечення слід розуміти певне цілісне 
утворення, основними елементами якої є люди, їх відносини, інститути, норми. 
Ця система ціленаправлена. Її функціонування визначається цілями і 
напрямами, а також механізмами, методами, важелями, засобами, формами та 
інструментами досягнення цих цілей. Вона пов’язана з іншими системами та 
сферами. Взаємозв’язок пенсійної системи із зовнішнім середовищем можна 
прослідкувати по взаємодії з іншими суспільними системами: політикою, 
економікою, управлінням, правом тощо. Такий підхід є широким. Тому 
важливо розуміти пенсійну систему як складову соціального захисту та 
соціальної безпеки. Система пенсійного забезпечення в більшості країн 
включає в себе кілька елементів: державну пенсійну систему, обов’язкову 
накопичувальну систему, професійні пенсійні та додаткові накопичувальні 
програми [1, с. 307].  

Основними елементами пенсійної системи є: механізми (законодавчі, 
фіскальні, страхування, організаційні, мотиваційні); інструменти (бюджетні, 
позабюджетні, інформаційні технології, соціальне партнерство, соціальний 
діалог); інституції (державні, громадські, міжнародні); гарантії (політичні, 
соціальні, економічні, правові); ресурси (фінансові, природні, інформаційні).  

Пенсійне забезпечення – одна з найважливіших соціальних гарантій 
стабільного розвитку суспільства, оскільки безпосередньо стосується всіх його 
верств. Розглянувши різні підходи до трактування поняття пенсійного 
забезпечення, ми пропонуємо наступне визначення: пенсійне забезпечення – це 
система фінансової підтримки у вигляді пенсії і обслуговування осіб похилого 
віку, які в силу об’єктивних причин не можуть мати належного доходу. 
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Важливими його задачами є скорочення бідності, вирівнювання доходів, 
нейтралізація економічних, політичних і демографічних ризиків, з якими 
стикається пенсійна система.  

Щодо пенсійного страхування, то воно є однією із гарантій соціального 
захисту, метою якого є підтримка матеріального добробуту громадян і їхніх 
сімей у випадку виходу на пенсію за віком, за інвалідністю чи у разі втрати 
годувальника, тобто це гарантована державою система заходів щодо 
фінансового забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати 
працездатності. Пенсійне страхування є одним з основних інститутів 
соціального захисту і соціальної безпеки осіб, які втратили працездатність 
переважно через досягнення пенсійного віку; виступає як сукупність особливих 
замкнених перерозподільчих відносин між його учасниками з питань 
формування за рахунок грошових внесків цільового ПФ для надання грошової 
допомоги громадянам, які вийшли на пенсію [33, с. 115]. Це важливий 
механізм, який дозволяє справедливо, ефективно акумулювати, цілеспрямовано 
розподіляти фінансові ресурси, забезпечуючи належний матеріальний стан 
людей похилого віку, інших категорій непрацездатних з настанням 
відповідного ризику. В основі пенсійного страхування лежить страховий метод, 
тобто внесення у фонди обов’язкових платежів суб’єктами підприємницької 
діяльності незалежно від форм власності, видів господарської діяльності та 
особами найманої праці, й використання державою цих коштів для 
матеріального забезпечення громадян [29, с. 58].  

Сутність пенсійного страхування полягає в перерозподілі ризику виникнення 
страхового випадку між застрахованими з однієї сторони і роботодавцями з іншої, 
між поколіннями застрахованих і роботодавців [33, с. 34].  

Таким чином, поняття пенсійне забезпечення є дещо ширшим від поняття 
пенсійного страхування. Така точка зору мотивується тим, що пенсійне 
страхування здебільшого сприймається у правових нормах, як економіко-
правова категорія, як метод (інструмент) соціального забезпечення, метод 
(засіб) акумуляції коштів для цілей пенсійного забезпечення, а пенсійне 
забезпечення – як соціально-економічна діяльність. 

Отже, система пенсійного забезпечення – це складна комплексна система 
інститутів, відносин і механізмів, яка є складовою соціального захисту і за 
допомогою яких здійснюється формування пенсійного фонду, створюються 
умови для пенсійного забезпечення непрацездатного населення з настанням 
відповідного ризику (старості, інвалідності, втрати годувальника) та 
забезпечуються гарантії. соціальна безпека та захищеність. 

Висновки. У результаті дослідження, сутнісно проаналізувавши 
понятійно-категорійний аспект пенсійної системи в контексті соціальної 
безпеки та соціального захисту населення нами доведено, що під пенсійною 
системою необхідно розуміти складний комплексний багатокомпонентний 
соціальний інститут, який об’єднує економічні, соціальні і правові підсистеми, 
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для забезпечення переважно осіб похилого віку адекватним, реальним, сталим і 
надійним доходом у старості. Характерними рисами цієї системи є: 
багатоелементність, ієрархічність, цілісність. Пенсійна система розглядається 
як система інститутів, відносин, чинників, які формують і забезпечують її 
функціонування. Структура пенсійної системи визначає відповідний механізм її 
розвитку і функціонування, який складається з політичного, соціального, 
економічного, управлінського, правового, бюджетного, організаційного, 
функціонального, інституційного, методично-інформаційного, мотиваційного, 
соціально-психологічного, соціально-партнерського, ідеологічного блоків.  

Подальші дослідження з цього напряму мають стосуватися саме 
названих механізмів функціонування пенсійної системи. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПРАВОВИХ ФОРМ САМОВРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 
 
Анотація. У статті розглянуто можливості використання методологічних 

підходів у процесі застосування на практиці проблем оптимізації 
регламентування самоврядних організацій в законодавчій площини України. 
Акцентовано увагу про важливість функціонування самоврядних організацій в 
розвитку системи координат держави і суспільства. Визначено, що ознаки 
самоврядних організацій є підставою для виокремлення їх організаційно-
правових форм. Представлено організаційно-правові форми самоврядних 
організацій в сучасній Україні. Здійснено обґрунтування дефініції «самоврядна 
організація», як необхідного елемента демократичного управління. Визначені 
основні організаційно-правові форми самоврядних організацій в сучасній 
Україні, серед яких є громадські організації, релігійні організації, благодійні 
організації, обʼєднання співвласників багатоквартирних будинків, органи 
самоорганізації населення, асоціації органів місцевого самоврядування та їх 
обʼєднання, органи суддівського самоврядування, творчі спілки, професійні 
спілки, організації роботодавців, заклади вищої освіти, торгово‐промислові 
палати, приватні організації (установи, заклади), кредитні спілки, кооперативи, 
інші форми не регламентовані законодавством. Представлено їх визначення та 
роль в сучасному функціонуванні державних процесів. Наголошено на 
необхідності реформування законодавства в Україні та створення Закону «Про 
самоврядні організації». Пропонується визначити таку організаційну-правову 
форму, як «самоврядна організація» яка є об’єднуючою для представлених 
організаційно-правових форм, як ключовий аспект функціонування існуючих 
форм організацій в системі державотворення країни. Визначено, що  
організована та регламентована діяльність самоврядних організацій виконує 
функції, які є індикатором демократичного розвитку держави та суспільства. 

Ключові слова: самоврядна організація, неурядова організація, 
організаційно-правові норми, законодавство, громадськість. 
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STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF ORGANIZATIONAL 
AND LEGAL FORMS OF SELF-GOVERNING ORGANIZATIONS  

IN UKRAINE 
 
Abstract. The article considers the possibilities of using methodological 

approaches in the process of applying in practice the problems of optimizing the 
regulation of self-governing organizations in the legislative sphere of Ukraine. 
Attention is focused on the importance of the functioning of self-governing 
organizations in the development of the coordinate system of the state and society. It 
was determined that the characteristics of self-governing organizations are the basis 
for distinguishing their organizational and legal forms. The organizational and legal 
forms of self-governing organizations in modern Ukraine are presented. The 
substantiation of the definition of "self-governing organization" as a necessary 
element of democratic governance was carried out. The main organizational and legal 
forms of self-government organizations in modern Ukraine are defined, including 
public organizations, religious organizations, charitable organizations, associations of 
co-owners of multi-apartment buildings, bodies of self-organization of the 
population, associations of local governments and their associations, bodies of 
judicial self-government, creative unions, professional unions , employers' 
organizations, institutions of higher education, chambers of commerce, private 
organizations (institutions), credit unions, cooperatives, other forms not regulated by 
legislation. Their definition and role in the modern functioning of state processes is 
presented. Emphasized the need to reform legislation in Ukraine and create the Law 
"On Self-Governing Organizations" and to define such an organizational-legal form 
as "self-governing organization" which is unifying for the presented organizational-
legal forms, as a key aspect of the functioning of existing forms of organizations in 
the state-building system. It was determined that the organized and regulated activity 
of self-governing organizations performs functions that are an indicator of the 
democratic development of the state and society. 

Keywords: self-governing organization, non-governmental organization, 
organizational and legal norms, legislation, public. 

 
Постановка проблеми. Демократизація суспільства в Україні пов’язана з 

бажанням громадян безпосередньо брати участь у суспільно-політичних 
процесах, мати вплив на державу, її внутрішньо- й зовнішньополітичні 
орієнтири. За роки незалежності України саме активність громадянського 
суспільства в українському загальнонаціональному контексті мала вплив на 
ключові державотворчі події й відображала суспільний інтерес до відродження 
й відстоювання не тільки національних, але й демократичних цінностей. Таким 
чином, були створені різні форми самоврядних організацій: громадські 
організації, неурядові організації, громадські спілки та інші, їх діяльність була 
регламентована у законодавстві. Наразі, існує ситуація що через різне 
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визначення діяльності різних організацій в законодавстві, виникають 
суперечності у функціонуванні тих чи інших форм самоврядних організацій. 
Отже, є необхідність у гармонізації національного законодавства про 
самоврядні організації з викликами, які притаманні сьогоденню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання різних організаційно-
правових форм самоврядних організацій розкривають у своїх наукових 
дослідженнях вітчизняні та закордонні вчені. Питання організаційно-правового 
статусу організаційно-правових форм самоврядних організацій різних типів  у 
своїх наукових доробках розкривають Бондарчук І. В., Бутинський Я. В., 
Василяк А. М., Волкова Д. Є., Гарасимів Т. З., Гололобов С. М., Журенок Т. В., 
Каблов Д. С., Кривенка Ю. В., Кузіна Л. В., Маслєннікова К. В., Мацелик Т. О., 
Мергєєва Ю. В., Ніколова М. М., Новіков В. В., Половченя А. Б., 
Пристрінський І. О., Радченко А. Ю., Руцинська Т. П., Сергієнко Г. Л., Стахура 
І. Б., Твердохліб В. Ю., Трюхан О. А., Цесарський Ф. А., Чернявська Б. В., 
Шакірока А. Ю., Щербина В. І.. Питання реформування законодавства, яке 
регламентує діяльність самоврядних організацій у своїх наукових працях 
актуалізовують Гвоздій В. А., Дігтяр А. О., Іванович Ш. В., Лічковата Т. С., 
Логвиненко М. І., Паренте Л. М., Шарий В. І.. Водночас цілісна картина 
розвитку організаційно-правової структури діяльності самоврядних організацій 
у контексті оптимізації принципів управління в Україні та побудови 
демократичної моделі організації діяльності та політики самоврядних 
організацій поки що не відтворена. Нині відсутні комплексні дослідження засад 
трансформації існуючого законодавства та визначення саме дефініції 
«самоврядна організація». 

Метою статті є представлення основних організаційно-правових форм 
самоврядних організацій, які регламентовані законодавством України та 
оптимізація їх представлення у сучасному законодавстві України. 

Виклад основного матеріалу. Демократизація суспільства в Україні 
викликала передумови для створення розгалуженої сітки самоврядних 
організацій як на державному, так на регіональному та місцевому рівні. 

На думку автора статті, самоврядні організації – це недержавні інституції, 
які створені з метою задоволення суспільних інтересів та потреб, організації 
громадськості, що сприяють розвитку одного чи декількох видів діяльності 
суспільства. Як зазначає Матвійчук А.В. самоврядна організація є елементом 
громадянського суспільства, який повинен мати конструктивну взаємодію з 
державою з питань регулювання відповідної діяльності та має недержавний 
характер [1]. 

На даний момент, існують різні організаційно-правові форми 
самоврядних організацій в Україні, які регламентовані у законодавстві (табл.1). 
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Таблиця 1 
Організаційно-правові форми самоврядних організацій в Україні 

Громадські 
організації 

Релігійні 
організації 

Благодійні 
організації 

Обʼєднання 
співвласників 

багатоквартирних 
будинків 

Органи 
самоорганізації 

населення 

Асоціації органів 
місцевого 

самоврядування та 
їх обʼєднання 

Органи 
суддівського 

самоврядування 

Творчі спілки 

Професійні спілки Організації 
роботодавців 

Заклади вищої 
освіти 

Торгово‐промислові 
палати 

Приватні 
організації 

(установи, заклади) 

Кредитні спілки Кооперативи Інші форми не 
регламентовані 
законодавством 

 
Досліджуючи питання організаційно-правових форм самоврядних 

організацій в Україні, слід визначити кожну складову, яка входить у дефініцію 
«самоврядна організація». 

Згідно українського законодавства, громадська організація – це 
громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні 
особи [2]. 

До громадських організацій слід віднести: 
− Жіночі громадські організації; 
− Дитячі громадські організації; 
− Молодіжні громадські організації; 
− Громадські освітні і культурно-виховні організації; 
− Громадські наукові організації; 
− Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості; 
− Громадські організації інвалідів; 
− Громадські організації ветеранів війни; 
− Громадські організації захисту від наслідків аварії на ЧАЕС; 
− Аварійно-рятувальні служби громадських організацій; 
− Громадські природоохоронні формування (екологічні); 
− Громадські організації охорони пам’ятників історії та культури; 
− Громадські організації споживачів; 
− Громадські об’єднання трудових мігрантів, утворені за кордоном; 
− Громадські спілки. 
− Громадські формування охорони громадського порядку і 

державного кордону. 
У Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації в Україні», 

визначено, що релігійні організації – це релігійні громади, управління і центри, 
монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні 
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заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних 
організацій. [3] 

У свою чергу, благодійна організація – це юридична особа приватного 
права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи 
кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності. [4] 

До благодійних організацій відносимо: 
− Благодійні товариства; 
− Благодійні фонди; 
− Благодійні установи. 
Окреме питання відноситься до обʼєднання співвласників 

багатоквартирних будинків – це юридична особа, створена власниками квартир 
та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння 
використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання 
спільного майна. [5] 

Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що 
створюються жителями, які на законних підставах проживають на території 
села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим 
Законом [6]. 

Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання 
(далі - асоціації) - добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами 
місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх 
повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту 
прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному 
розвитку. [7] 

Визначаючи дефініцію «органи суддівського самоврядування», слід 
аналогічно до попередніх, звернутись до сучасного законодавства. У Законі 
України «Про органи суддівського самоврядування» зазначено, що органи 
суддівського самоврядування – це колективне  вирішення професійними 
суддями питань внутрішньої діяльності судів. [8] 

Органи суддівського самоврядування включають: 
− Постійно діючі третейські суди; 
− Органи адвокатського самоврядування. 

Творчі спілки – це добровільне об’єднання професійних творчих 
працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке 
має фіксоване членство і діє на підставі статуту. [9] 

Система професійних спілок, у період становлення незалежності України, 
стає все ширшою, отже, професійна спілка (профспілка) - добровільна 
неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних 
спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) 
[10]. Професійні спілки включають обʼєднання професійних спілок. 

Організація роботодавців - неприбуткова громадська організація, яка 
об'єднує роботодавців [11]. 



               
                Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                          № 9(11) 2022 

                                                     (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      
                                        Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                
 
 

 
            414 

Зі зміною законодавства у 2014 році та надання автономії закладам вищої 
освіти, заклади вищої освіти слід також вважати самоврядними організаціями. 
Заклад вищої освіти - окремий вид установи, яка є юридичною особою 
приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 
провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 
наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 
післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і                 
здібностей. [12]. 

Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною 
організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до 
законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та 
їх об'єднання. [13]. 

Згідно Господарського кодексу України [14] приватні організації 
(установи, заклади) включають організації (установи, заклади) громадських 
обʼєднань, інших непідприємницьких товариств. 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними 
особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з 
метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні 
фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної 
спілки [15]. 

Кооперативна організація - юридична особа, утворена фізичними та/або 
юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для 
ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх 
економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. [16]. 

Кооперативні організації включають: 
− виробничий кооператив; 
− обслуговуючий кооператив; 
− споживчі товариства; 
− споживчий кооператив (споживче товариство). 
Тобто, визначивши основні організаційно-правові форми самоврядних 

організацій у структурі державотворення України, слід зазначити, що всі 
вищезгадані організації є складовими самоврядних організацій. Визначення у 
різному законодавстві тих, чи інших самоврядних організацій лише дублюють 
функції та місце їх у публічному просторі держави. Задля оптимізації 
законодавства, необхідно його реформування в Україні та створення Закону 
«Про самоврядні організації» й визначити таку організаційну-правову форму, 
як «самоврядна організація» яка є об’єднуючою для представлених 
організаційно-правових форм, як ключовий аспект функціонування існуючих 
форм організацій в системі державотворення країни. Вбачається ситуація, яка 
диктована сьогоденням, що деякі складові самоврядних організацій не 
регламентовані у законодавстві, такі як кластер та асоціація. 
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Як зазначає Д. В. Проскура, кластер – це система взаємозалежних 
технологічною й територіальною цілісністю підприємств, організацій, 
інфраструктурних обʼєктів, фінансових інститутів, науково-дослідних, 
інвестиційних фірм, що забезпечує оптимальне функціонування всіх 
структурних елементів на основі інноваційних продуктів і технологій [17]. На 
думку автора, кластер також є елементом самоврядної організації.  

Асоціація – це добровільне об'єднання осіб або організацій для 
досягнення спільної господарської, політичної, культурної чи якої-небудь іншої 
мети; товариство, спілка [18]. Наразі в Україні існує велика кількість асоціацій: 
Асоціація міст України, Українська асоціація студентів, Всеукраїнська 
асоціація громад, Асоціація юридичних клінік й, як правило, дані асоціації 
зареєстровані, як громадські організації, адже питання асоціацій не 
регламентовано у законодавстві. 

Також слід регламентувати діяльність волонтерських рухів та їх 
функціонування у військовий час. 

Аналізуючи вітчизняне законодавство, можна зробити висновок, що у 
законодавстві України немає чітко визначеного поняття «самоврядна 
організація». Єдиним документом, яким було визначено поняття 
«саморегулююча організація» є Модельний Закон «Про саморегулюючі 
організації», який був прийнятий на двадцять дев’ятому пленарному засіданні 
Міжпарламентської̈ Асамблеї країн-учасників СНГ (Постанова № 29-7 від 31 
жовтня 2007 року). 

Необхідно зазначити, що спроби врегулювати правовий статус 
самоврядних організацій почали здійснюватись ще на початку 2000-х років. У 
2009 році до Верховної Ради України було внесено проєкт Закону України 
«Про саморегулюючі організації» (на думку автора статті, вказана назва була 
невдалою калькою з російського терміна). У пояснювальній записці до 
вказаного законопроєкту зазначалося, що він спрямований на реалізацію єдиної 
державної політики із захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і 
зниження міри тиску держави на вільні ринкові підприємницькі і професійні 
стосунки, створення ефективної системи взаємодії держави і бізнесу [19]. 

Проблема визначення та вдосконалення правового статусу самоврядних 
організацій, безумовно, потребує прийняття законодавчого акта, яким поняття, 
ознаки, форми вказаних організацій було б визначено з опорою не на досвід 
Співдружності Незалежних Держав, як у попередніх проєктах, а на досвід 
держав Європейського Союзу. Відповідно, завданням науки публічного 
управління має стати насамперед визначення та регламентування місця, статусу 
та функцій самоврядних організацій у системі публічного простому України. 

Висновки. Проаналізувавши організаційно-правові форми самоврядних 
організацій, слід визначити, що у різному законодавстві ті, чи інші самоврядні 
організації лише дублюють фунції та місце їх у публічному просторі держави. 
Задля оптимізації законодавства, необхідно його реформування в Україні та 
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створення Закону «Про самоврядні організації» й визначити таку організаційну-
правову форму, як «самоврядна організація» яка є об’єднуючою для 
представлених організаційно-правових форм, як ключовий аспект 
функціонування існуючих форм організацій в системі державотворення країни. 
Слід зазначити, що функції та місце у публічному просторі громадських 
організацій, релігійних організацій, благодійних організацій, обʼєднання 
співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, 
асоціацій органів місцевого самоврядування та їх обʼєднання, органів 
суддівського самоврядування, творчих спілок, професійних спілок, організацій 
роботодавців, закладів вищої освіти, торгово‐промислових палат, приватних 
організацій (установи, заклади), кредитних спілок, кооперативів ідентичні та 
викладені у різних законах, що є не оптимальним, так як всі ці організації є 
самоврядними організаціями. 

Перспективи подальших наукових розвідок мають включати визначення 
ознак самоврядних організацій, їхніх функцій, форм діяльності та особливостей 
гарантій їх функціонування у системі публічної влади. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ МОЛОДІЖНОЇ 

ПОЛІТИКИ У НЕЗАЛЕЖНІЙ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, 
ПЕРШІ КРОКИ В ОБЛАСТІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Анотація. Основною метою дослідження є визначення основних 

характерних рис державної молодіжної політики в Азербайджанській 
Республіці, яка перебуває у важливому геостратегічному становищі та 
вирізняється своїми унікальними інноваційними кроками у сфері молодіжної 
політики, а також їх вивчення у цьому напрямі. 

Відомо, що у 90-х роках 20 століття на тлі глобальних змін у світі 
утворилися нові незалежні держави. Азербайджанська Республіка, яка 
відновила свою державну незалежність у 1991 році, стала на новий шлях 
розвитку. Процес перетворення країни з соціалістичного ладу на 
капіталістичний, з планової економіки на ринкову, із залежної радянської 
республіки на незалежну республіку зажадав переформулювання політики у 
багатьох галузях. Метою статті є дослідження становлення та розвитку 
державної молодіжної політики у роки президентства Гейдара Алієва. 

Методи. Під час написання статті переважно використовувалися методи 
порівняльного аналізу, контент- і подієвого аналізу. Було проведено 
порівняльні аналізи між етапами реалізації молодіжної політики в 
Азербайджанській Республіці. Крім того, було проведено контент-аналіз низки 
документів, ухвалених в Азербайджанській Республіці. 

Наукова новизна статті. Дослідження дозволяє виділити 1993-2003 роки 
як особливий етап державної молодіжної політики у незалежній 
Азербайджанській Республіці. Визначено, що в цей період було визначено 
концептуальні засади молодіжної політики та механізми реалізації в країні, 
створено основні державні інституції, які реалізують молодіжну політику. 

На закінчення наголошується, що після набуття Азербайджанською 
Республікою незалежності формування концептуальних засад та інституційних 
механізмів державної молодіжної політики пов'язане з ім'ям Гейдара Алієва. У 
1993-2003 роках, коли він керував країною, було створено орган виконавчої 
влади, який реалізує молодіжну політику, підписано безліч указів та 
розпоряджень щодо молодіжної політики, прийнято програмні документи. 
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THE FORMATION OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF 

YOUTH POLICY IN THE INDEPENDENT REPUBLIC OF 
AZERBAIJAN, THE FIRST STEPS IN THE FIELD OF YOUTH POLICY 

 
Abstract. The main purpose of the research is to determine the main 

characteristic features of the state's youth policy in the Republic of Azerbaijan, which 
is located in an important geostrategic position and stands out for its unique 
innovative steps in the field of youth policy, and to study the first steps taken in this 
direction. 

It is known that in the 90s of the 20th century, new independent states emerged 
against the backdrop of global changes in the world. The Republic of Azerbaijan, 
which regained its state independence in 1991, embarked on a new path of 
development. The process of transformation of the country from a socialist system to 
a capitalist system, from a planned economy to a free market economy, from a 
dependent Soviet republic to an independent republic necessitated the reformulation 
of policy in many areas. The aim of the article is to study the formation and 
development of the state youth policy during the years of Heydar Aliyev's 
presidency. 

Methods. Comparative analysis, content and event analysis methods were 
mainly used during the writing of the article. Comparative analyzes were made 
between the stages of the implementation of the youth policy in the Republic of 
Azerbaijan. In addition, a content analysis of a number of documents adopted in the 
Republic of Azerbaijan was carried out. 

 Scientific novelty of the article. The research allows distinguishing the years 
1993-2003 as a special stage of the state youth policy in the independent Republic of 
Azerbaijan. It was determined that the conceptual bases of the youth policy and 
implementation mechanisms in the country were defined in this period, and the main 
state institutions implementing the youth policy were created. 

In conclusion, it is noted that after the independence of the Republic of 
Azerbaijan, the formation of the conceptual foundations and institutional mechanisms 
of the state youth policy is connected with the name of Heydar Aliyev. In 1993-2003, 
when he led the country, an executive body implementing youth policy was 
established, many decrees and orders related to youth policy were signed, and 
programmatic documents were adopted.  

Keywords: youth policy, Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev 
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Постановка проблеми. Після відновлення незалежності 
Азербайджанської Республіки 18 жовтня 1991 року державна молодіжна 
політика пройшла кілька етапів. З цього погляду 1991-2021 роки переважно 
діляться на три етапи. Перші три роки незалежності – 1991-1993 роки – 
багатьма дослідниками виділяються як перший етап реалізації державної 
молодіжної політики. У той період, якщо й робилися просто ситуативні кроки у 
сфері роботи з молоддю, то вони не ґрунтувалися на якійсь послідовності чи 
комплексному підході. Досить зазначити, що центрального органу виконавчої 
влади, який реалізує молодіжну політику, у країні не було. З цього погляду 
1991-1993 роки можна назвати «втраченими роками» з погляду молодіжної 
політики в Азербайджанській Республіці. Після повернення Гейдара Алієва до 
влади в Азербайджані в липні 1993 року та обрання Президента 
Азербайджанської Республіки у жовтні державна молодіжна політика почала 
формуватися та розвиватися на концептуальній основі. Цей етап охоплює 
період із 1993 по 2003 рік. Зрештою, після 2003 року в Азербайджані 
розпочався новий етап державної молодіжної політики. Паралельно з цим слід 
зазначити, що новий підхід дає підстави стверджувати, що після 44-денної 
Вітчизняної війни розпочався новий етап державної молодіжної політики, 
внаслідок якого у 2020 році Азербайджанська Республіка закріпила свою 
територіальну цілісність. 

Мета статті розглянути, за якими принципами визначаються 
концептуальні засади молодіжної політики Азербайджанської Республіки, 
уточнити етапи формування цієї політики та оцінку ефективності перших 
кроків. 

Методи та методології, використані у статті. Основною методологією, 
що застосовується під час аналізу молодіжної політики, є принципи реалізму. 
Для з'ясування того, як формувалися концептуальні засади цієї політики, було 
проведено порівняльний аналіз процесів періоду до відновлення незалежності 
та періоду незалежності. 

Новизна у статті. Дослідження дозволяє виділити 1993-2003 роки як 
особливий етап державної молодіжної політики у незалежній 
Азербайджанській Республіці. Визначено, що в цей період було визначено 
концептуальні засади молодіжної політики та механізми реалізації в країні, 
створено основні державні інституції, які реалізують молодіжну політику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основною вихідною базою 
для досліджень є правові документи, прийняті в різні роки в Азербайджанській 
Республіці у зв'язку з молодіжною політикою, збірки, в яких зібрано виступи та 
виступи загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Гейдара 
Алієва. У ході проведення аналізів було також приділено увагу роботам інших 
дослідників, які проводили дослідження в цьому напрямку. 

Виклад основного матеріалу. Невипадково загальнонаціональний лідер 
Гейдар Алієв розробив Державну молодіжну політику незалежної 
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Азербайджанської Республіки на основі концептуальних та орієнтованих на 
майбутнє видінь. Слід зазначити, що Гейдар Алієв приділяв особливу увагу 
питанням молодіжної політики, коли 1969 року почав керувати Азербайджаном 
як Перший секретар ЦК Комуністичної партії Азербайджану. Саме в роки його 
керівництва Радянським Азербайджаном було усунуто проблеми безробіття 
серед молоді та створено нові можливості для здобуття освіти 
азербайджанською молоддю. У 1970-і та 1980-і роки до різних вузів СРСР було 
направлено 4662 студенти (Axundova, 2008, c. 178). У 1982 році після 
переведення на посаду першого заступника голови Ради Міністрів СРСР 
Гейдара Алієва було доручено вирішення багатьох питань, пов'язаних з 
молодіжною політикою на рівні СРСР. 31 січня 1985 року відбулося засідання 
комісії з проведення «Міжнародного року молоді» у СРСР. Тоді головою 
комісії було обрано Гейдара Алієва. На згаданому заході Гейдар Алієв 
виступив з широкою промовою про майбутню роботу в напрямку молодіжної 
політики (Axundova, 2008, c. 274). XII Всесвітньому фестивалю молоді та 
студентів у Москві (Axundova, 2008, c. 277). 27 липня Гейдар Алієв взяв участь 
в урочистому відкритті XII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів. На 
фестиваль приїхали 20 тисяч представників із 150 країн світу. Підготовкою 
всього процесу керував загальнонаціональний лідер Гейдар Алієв як перший 
заступник голови Ради Міністрів СРСР (Axundova, 2008, c. 285). 

Як видно з наведеного вище аналізу, Гейдар Алієв мав великий досвід у 
визначенні та реалізації державної молодіжної політики. Гейдар Алієв 
правильно оцінював потенціал молоді та вважав одним із важливих питань його 
правильний напрямок. Ще у вересні 1993 року Гейдар Алієв виконуючий 
обов'язки Президента Азербайджанської Республіки зустрівся з низкою 
представників авангардної частини молоді Азербайджану та розглянув низку 
питань, що стосуються майбутніх пріоритетних напрямів розвитку державної 
політики у сфері молоді. Контент-аналіз програмного виступу Гейдара Алієва 
на цій зустрічі дає змогу чітко виявити кілька моментів. Зі вступної частини 
звернення Гейдара Алієва до молоді видно, що він цінував потенціал молоді як 
головне джерело сил для зміцнення тендітної незалежності країни, виходу з 
важкого становища, в яке вона потрапила (Əliyev, 1997, c. 164-165). По-друге, 
Гейдар Алієв високо оцінив потенціал молоді позбавити народ синдрому 
поразки в першій карабахській війні, з почуттям віри і надії підійти до 
майбутнього. У зв'язку з цим Гейдар Алієв сказав: «Якщо ми зберемо воєдино 
силу нашого народу, пробудимо в ньому почуття внутрішньої духовності, якщо 
зможемо сьогодні ще раз донести до нашого народу, особливо молоді, його 
історичні традиції та приклади героїзму, виявлені протягом усієї історії, то, 
безперечно, наш народ об'єднається, мобілізується, стане на ноги, захистить 
насамперед свою честь, честь захистить Батьківщину свого батька, діда, землю, 
збереже своє сьогоднішнє життя, майбутнє, життя своїх дітей, онуків. Я в це 
вірю. Мої думки ґрунтуються на силі, інтелекті, вродженому таланті та 
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патріотизмі нашої молоді» (Əliyev, 1997, c. 166). Насправді цей момент у 
промові Гейдара Алієва визначав і один із головних напрямів державної 
молодіжної політики в Азербайджані. Це було питання виховання молоді у дусі 
поваги до національних та духовних цінностей, поваги до свого минулого. 

Гейдар Алієв можна вважати засновником молодіжної політики 
незалежної Азербайджанської Республіки, а також тому, що він є творцем 
державного інституту, що здійснює державну політику в цій галузі. 
Міністерство молоді та спорту Азербайджанської Республіки було створено у 
липні 1994 року за указом загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва. В 
указі також висвітлено певні моменти, пов'язані з функціями міністерства у 
сфері реалізації молодіжної політики. Знову створювана структура мала 
насамперед забезпечити здійснення процесу виховання молодого покоління 
відповідно до цілей соціального, економічного та культурного розвитку 
Азербайджанської Республіки (Gənclər və İdman Nazirliyi, 2021). Ще одним 
завданням, яке стоїть перед міністерством, була реалізація політики, що 
відповідає демократичним вимогам у сфері роботи з молоддю, що вважається 
вразливим прошарком і рушійною силою суспільства. Загальнонаціональний 
лідер Гейдар Алієв вважав, що трансформацію республіки, що тільки-но 
відновила свою незалежність, в нову систему можна здійснити в основному за 
рахунок сил молодого покоління. Невипадково в указі особливу увагу було 
приділено питанням, пов'язаним з мобілізацією сил та навичок, творчих 
можливостей молоді для виконання завдань Національного державного 
будівництва, реалізації програм реформ, що здійснюються в країні. Одним із 
важливих питань, паралельно з пропагандою загальнолюдських цінностей 
серед молоді, було збереження національних цінностей та здійснення їхньої 
пропаганди. Реалізація цієї функції мала важливе значення у двох аспектах. З 
одного боку, у світі йшов процес глобалізації, поширювалися позитивні 
цінності, набуті західним суспільством, важливо було отримати з них користь. 
Паралельно з цим процес глобалізації приводив і до того, що національні 
цінності в багатьох випадках забувалися, відчужувалися народом від свого 
коріння. 

В указі було порушено і багато інших функцій міністерства. Серед них-
напрямок усіх сфер діяльності, що забезпечують високий соціальний, духовний 
та здоровий фізичний розвиток молоді, поширення історичної та культурної 
спадщини Азербайджану, виховання їх у дусі патріотизму, відданості 
Батьківщині, постійної готовності до захисту нашої незалежності, державності, 
земель, здійснення спільної з іншими державними органами діяльності з 
ліквідації безробіття серед осіб цієї категорії, створення державних програм 
щодо вирішення соціальних проблем дітей із сімей, що належать до надання 
безпосередньої допомоги у реалізації програми, були й такі функції, як 
здійснення заходів, спрямованих на захист прав дітей, відображених у 
міжнародно- правових документах, координація роботи інших органів 
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державного управління у сфері залучення молоді до підприємництва в умовах 
ринкової економіки, участь у формуванні молодіжних організацій відповідно до 
законодавства країни, координація їх діяльності сприяння їх активній участі у 
міжнародних заходах з проблем молоді (Gənclər və İdman Nazirliyi, 2021). 
Незважаючи на те, що на наступних етапах розвитку країни відповідно до 
вимог часу здійснювалися структурні реформи та зміни, пов'язані з 
Міністерством молоді та спорту, концептуальні засади, визначені Гейдаром 
Алієвим, завжди бралися за фундаментальні принципи. 

Одним із важливих механізмів, висунутих Гейдаром Алієвим для 
правильної реалізації державної молодіжної політики в Азербайджанській 
Республіці, стали молодіжні форуми. Аналіз показує, що однією з головних 
цілей молодіжних форумів було забезпечення сталого динамізму у реалізації 
молодіжної політики, забезпечення справедливої участі молоді в обговореннях, 
пов'язаних із формуванням політики у цій сфері. Цей новий підхід давав 
можливість молоді, представникам різних інститутів громадянського 
суспільства, що діють у цій сфері, брати участь у дискусіях, спрямованих на 
майбутнє. 2 лютого 1996 року розпочав роботу I Форум молоді незалежної 
Азербайджанської Республіки (Hacıyev, 2012). Гейдар Алієв особисто взяв 
участь у першому форумі, виступив із програмною промовою про молодіжну 
політику країни. Значення цієї промови полягало в тому, що вона визначала 
головні завдання, які стоять перед молоддю країни. Говорячи про ці обов'язки, 
Гейдар Алієв спирався на нову конституцію, ухвалену 1995 року шляхом 
референдуму. Про це говорив Гейдар Алієв наприкінці свого виступу: “...Я 
розповів лише про кілька завдань, які стоять перед нашою молоддю. Усі ці 
обов'язки випливають із Конституції. Впевнений, що ви глибоко вивчите, 
освоїте Конституцію Азербайджану та збудуєте свою освіту, життя, життєву 
діяльність відповідно до вимог Конституції. Я впевнений, що майбутнє 
Азербайджану у надійних руках. Тому що наша сьогоднішня молодь – це 
розсудлива молодь, патріотична молодь, яка любить свій народ, свою націю” 
(Əliyev, 1998, c. 323). 

Поряд із форумами, на яких було визначено довгострокові цілі 
молодіжної політики, важливо було приділити увагу поточним питанням. Для 
забезпечення наступності в цьому напрямку Гейдар Алієв 1 лютого 1997 після 
зустрічі з групою представників форуму видав спеціальне розпорядження. 
Розпорядженням, підписаним 2 лютого, було ухвалено рішення щороку                      
2 лютого проводити День азербайджанської молоді (E-qanun, 1999). 

Через три роки після першого форуму – 2-3 березня 1999 року – відбувся 
II Форум молоді країни. Тут були детально проаналізовані кроки, зроблені в 
напрямку реалізації завдань, поставлених на I Форумі, заходи, виконана робота 
та підбиті їх підсумки. Азербайджанська Республіка, де вже забезпечена 
стабільність у політичній та соціальній сферах, вступила на шлях сталого 
розвитку в економічному плані. Потрібно було зробити нові кроки на шляху 
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побудови незалежної держави, і в цьому питанні на молодь лягали завдання. 
Другий форум став важливою платформою для визначення саме цих великих 
завдань. На цьому форумі не тільки було проаналізовано виконану роботу, але 
навіть було яскраво виражено низку недоліків у сфері молодіжної політики. 
Гейдар Алієв високо оцінив цей момент і сказав: «Молодь має знати їх – і 
здобутки, і невирішені проблеми. Молодь має знати все. Нині ми живемо в 
умовах плюралізму, розвитку демократії у незалежній державі, здійснюємо 
процес правового, демократичного, світського державного будівництва. Тому 
кожен громадянин Азербайджану повинен знати процеси, які відбуваються в 
житті нашої країни, і вони повинні брати активну участь у цих процесах» 
(Əliyev, 2006, c. 226). 

На цьому форумі Гейдар Алієв також дав рекомендації державним 
структурам більше уваги надавати проблемам молодого покоління. З метою 
подальшого посилення роботи у цій сфері 29 червня того ж року Президент 
Азербайджанської Республіки підписав указ “Про державну молодіжну 
політику”. У документі було лаконічно проаналізовано напрями розвитку 
молоді, молодіжних організацій в Азербайджані в період з кінця XIX століття 
до сучасного етапу, але з урахуванням основних стратегічних питань. Це також 
дозволило провести порівняльний аналіз шляху, пройденого з кінця XIX до 
початку 90-х років XX століття, у період після здобуття незалежності. 
Документ також мав важливе значення для періодизації державної молодіжної 
політики в Азербайджанській Республіці. Саме в цьому питанні Гейдар Алієв 
чітко оцінює процеси 1991-1993 років, названі в Азербайджані “втраченими 
роками” для державної молодіжної політики, та наголошує, що хоча в ті роки в 
Азербайджані не виникали різні молодіжні організації, вони згодом відійшли за 
своєю суттю. Гейдар Алієв говорив: «У багатьох молодіжних організаціях, що 
виникли в умовах анархії, що панувала на той час в республіці, виявилися 
тенденції політизації, популізму. Багато хто з цих організацій потрапив під 
вплив різних різноспрямованих політичних партій та інститутів, які діяли на 
той час». (E-Qanun, 1999). 

У документі наголошується на наявності низки проблем та питань, що 
очікують вирішення у напрямку реалізації державної молодіжної політики, 
наголошено на важливості наукового вивчення цих проблем, створення 
необхідних умов для злагодженої та цілеспрямованої діяльності окремих 
органів державної влади та управління по роботі з молоддю (Hacıyev, 2012). 

Розпорядженням було затверджено план заходів щодо реалізації 
державної молодіжної політики в Азербайджані. У плані заходів зазначалося 
підвищення ролі молоді у державному управлінні та залучення її до 
відповідальної роботи, забезпечення фінансування проектів молодіжних 
організацій за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті. Намічені 
до реалізації заходи охоплювали загалом 9 напрямів, серед яких були: участь 
молоді у суспільно-політичному житті країни та державному будівництві, наука 
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та освіта, армійське будівництво та військово-патріотичне виховання, 
економіка, вирішення соціальних проблем молоді, вирішення проблем дітей та 
підлітків, культура, фізкультура та спорт, міжнародне співробітництво молоді 
(E-qanun, 1999). 

Висновок. З проведеного аналізу можна дійти невтішного висновку, що 
після здобуття Азербайджанської Республікою незалежності формування 
концептуальних основ та інституційних механізмів державної молодіжної 
політики розпочалося лише період після того, як Гейдар Алієв приступив до 
виконання повноважень Президента Азербайджанської Республіки. З цього 
погляду 1993-2003 роки становлять особливий етап у державній молодіжній 
політиці Азербайджанської Республіки. Саме в цей період у країні було 
створено виконавчий орган, який здійснює молодіжну політику, підписано 
багато указів та розпоряджень, прийнято документи програмного характеру. 
Саме загальнонаціональний лідер азербайджанського народу Гейдар Алієв 
висунув ідею проведення форумів, які забезпечать участь молоді у формуванні 
молодіжної політики. З порівняльного аналізу документів, прийнятих у 1993-
2003 роках, та заходів, що здійснюються відповідно до них, видно, що вдалося 
вирішити багато намічених питань, сформовано обґрунтовану базу для вступу 
молодіжної політики до якісно нового етапу. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОРІЄНТАЦІЙНА ГНУЧКІСТЬ 

ЯК ФАКТОР АДАПТАЦІЇ ДО ПРИСКОРЕНИХ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН 

 
Анотація. Після проголошення державного суверенітету Україна йде від 

адміністративної системи до системи ринкової. На першому етапі вона була 
переважно орієнтована на прискорення процесу роздержавлення і приватизації 
власності. Безумовно, власність – інструмент активізації діяльності, у тому 
числі законодавчої. Але технологічні зміни вимагають залучення до 
виробничих процесів фахівців і менеджерів. Відсутність дієвого стратегічного 
менеджменту, здатного генерувати таку орієнтаційну гнучкість, яка б 
уможливила адаптацію національної економіки до прискорених технологічних 
змін, провокує кризовий стан. Вихід з кризи – системний характер визначення 
державного регулювання економіки та його органічне поєднання з ринковими 
саморегуляторами. 

Визначальною рисою сучасної цивілізації є прискорений рух до стану 
Глобального інформаційного суспільства (Окінавська хартія, 2000 р.), стратегія 
розвитку якого має супроводжуватися ефективним партнерством приватного 
сектору і держави, адаптацією досконалих систем управління. Відповідно до 
цих вимог, Україна робить важливі стратегічні кроки у напрямку цифровізації 
своєї економіки з врахуванням пріоритетів забезпечення реалізації сталого 
розвитку.  

В принципі, державна політика України формується на основі врахування 
необхідності конвергенції ринкових і державних механізмів. Загалом, на 
актуальність підготовки та перепідготовки національних фахівців з питань 
менеджменту вказували численні державні акти. Але практичних рішень та дій 
у даному напрямку на галузевому і державному рівнях не спостерігається. 

Сучасне прискорення технологічних змін (рух до формування 
інформаційного суспільства на фоні вимог реалізації Цілей сталого розвитку) 
вкрай актуалізує запровадження дієвого стратегічного менеджменту, який має 
забезпечити адаптацію до згаданих змін. Але реальна дієвість стратегічного 
менеджменту недосяжна без наявності у ньому орієнтаційної гнучкості. Окремі 
елементи орієнтаційної гнучкості у державних актах формально декларуються, 
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але характеру цілісної конструктивної системи вони поки не отримали. Через 
це стратегічний менеджмент в Україні поки не може вважатися інструментом 
змін.  

Ключові слова: стратегія, менеджмент, ринкове саморегулювання, 
макроекономічне регулювання, пріоритет, адаптація, технологія. 

 
Yushin Sergey Оlexandrovich Doctor of Economic Science, Professor, chief 

researcher, NSC "Institute of Agrarian Economics" NAASU, Heroes of Defense St., 10, 
Kyiv-127, 03680, tel.: (093) 603-15-74, https://orcid.org/0000-0002-9874-4926 

 
STRATEGIC MANAGEMENT: ORIENTATION FLEXIBILITY  

AS A FACTOR OF ADAPTATION TO ACCELERATED 
 TECHNOLOGICAL CHANGES 

 
Abstract. After the proclamation of state sovereignty, Ukraine moved from an 

administrative system to a market system. At the first stage, it was mainly focused on 
accelerating the process of privatization and privatization of property. Of course, 
property is a tool to intensify activities, including legislation. But technological 
changes require the involvement of specialists and managers in production processes. 
The lack of effective strategic management capable of generating such flexibility that 
would allow the national economy to adapt to accelerated technological change, 
provokes a crisis. The way out of the crisis is the systemic nature of the definition of 
state regulation of the economy and its organic combination with market self-
regulators. 

The defining feature of modern civilization is the accelerated movement to the 
state of the Global Information Society (Okinawa Charter, 2000), the development 
strategy of which must be accompanied by effective partnership between the private 
sector and the state, adaptation of advanced governance systems. In accordance with 
these requirements, Ukraine is taking important strategic steps towards the 
digitalization of its economy, taking into account the priorities of sustainable 
development.  

In principle, the state policy of Ukraine is formed on the basis of taking into 
account the need for convergence of market and state mechanisms. In general, the 
relevance of training and retraining of national management specialists was indicated 
by numerous government acts. But practical decisions and actions in this direction at 
the sectoral and state levels are not observed. 

Modern acceleration of technological change (movement towards the 
formation of the information society against the background of the requirements of 
the Sustainable Development Goals) is extremely relevant to the introduction of 
effective strategic management, which should ensure adaptation to these changes. But 
the real effectiveness of strategic management is unattainable without the presence of 
orientation flexibility. Some elements of orientation flexibility in state acts are 
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formally declared, but they have not yet received the character of a holistic 
constructive system. Because of this, strategic management in Ukraine cannot yet be 
considered an instrument of change. 

Keywords: strategy, management, market self-regulation, macroeconomic 
regulation, priority, adaptation, technology. 

 
Постановка проблеми. Перші свої кроки до проголошення державного 

суверенітету Україна робила від запропонованої у СРСР програми 500 днів», де 
був передбачений зазначений термін переходу від адміністративної системи до 
системи ринкової. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. 
(схвалена у 1990 р. постановою Верховної Ради УРСР № 438) відмовилася від 
моделі еволюційного переходу до ринку (10-15 років сприймалися як надто 
тривалий шлях переходу) і затвердила власну орієнтацію на прискорення 
процесу роздержавлення і приватизації власності, стверджуючи, що перехід до 
ринку на засадах гнучкої системи підтримки підприємництва є цілком реальний 
протягом 1991-1992 рр., тобто приблизно за ті ж 500 днів. Безумовно, власність 
– це засіб активної діяльності [1, с. 381], а також це вісь, навколо якої 
обертається усе законодавство [2, с. 225]. Але процес технологічних змін 
викликає потребу у залученні до управління виробництвом фахівців різного 
профілю, кожен з яких має спеціальні знання і які будуть служити тим цілям, 
заради яких виробництво було створено підприємцем [3, с. 144]. А тому 
формування корпусу власників (підприємців) у складному в технологічному 
плані господарюванні мало б було супроводжуватися формуванням корпусу 
кваліфікованих менеджерів. Нажаль, як свідчить Постанова Верховної Ради 
України «Про основні засади і напрями становлення економіки України в 
кризовий період» (№ 61, 1994 р.), відсутність ефективного стратегічного 
менеджменту, здатного генерувати орієнтаційну гнучкість, яка б уможливила 
адаптацію національної економіки до прискорених технологічних змін, саме й 
обумовила її кризовий стан. Постанова № 61 вірно констатувала факт, що 
ефективність наступних перемін залежить від точності вибраних кроків на 
першому етапі. І цілком логічним були запропоновані нею кроки виходу з 
кризи: системний і комплексний характер визначення державного регулювання 
економіки, з урахуванням його органічного поєднання з ринковими 
саморегуляторами; встановлення оптимального співвідношення державних та 
ринкових регуляторів економічної системи; визначення державних пріоритетів 
та механізму їх забезпечення; формування ефективної конкурентноспроможної 
національно-орієнтованої ринкової економіки, розробка та впровадження на 
головних напрямках науково-технічного прогресу технологій світового рівня. 

Визначальною рисою сучасної цивілізації є прискорений рух до стану 
Глобального інформаційного суспільства (далі – ГІС). Окінавська хартія ГІС 
(2000 р.) наголосила на тому, що стратегія розвитку ГІС має супроводжуватися 
створенням гнучкої конкуренції, ефективним партнерством приватного сектору 
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і держави, заходів з адаптації, досконалих систем управління, людських 
ресурсів, рівень яких відповідали б вимогам інформаційного віку. Відповідно 
до цього, Україна робить важливі стратегічні кроки у напрямку цифровізації 
економіки з врахуванням пріоритетів забезпечення реалізації сталого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначальні наукові 
принципи формування та розвитку стратегічного менеджменту висвітлені у 
працях таких українських учених як І. Лукінов, М. Кропивко, С. Дем’яненко        
К. Мазур. Але цілий ряд його аспектів, обумовлених необхідністю адаптації до 
стандартів глобального інформаційного суспільства та цілей сталого розвитку, 
потребують поглибленого дослідження як складної системи, що еволюціонує. 

Мета статті – дослідження еволюції орієнтаційної гнучкості 
стратегічного менеджменту – фактору адаптації до прискорених технологічних 
змін в Україні на етапі руху до інформаційного суспільства і реалізації цілей 
сталого розвитку.  

Виклад основного матеріалу. За Аристотелем, форми діяльності 
необхідно узгоджувати з фактором часу, бо, по-перше, «закон безсилий 
примусити до покори всупереч існуючим звичаям; це здійснюється лише з 
плином часу», по-друге, «розум велить утримуватися через майбутнє, бажання 
ж спонукають до здійснення відразу ж» [1, с. 427; 4, с. 443]. А «чим більше ми 
покладаємося на короткострокове, стверджує І. Адізес, тим з більш серйозними 
довгостроковими проблемами ми стикаємося» [5, с. 201]. Зрозуміло, якщо у 
суспільстві переважає операційність рішень та дій, а не їх стратегічність, така 
часова асиметрія посилює ризики помилок і нівелює зусилля реформаторів. На 
це вказує і К. Шваб: «поглиблення в нагальні проблеми не дозволяють 
стратегічно усвідомлювати інновації, що формують наше майбутнє» [6, с. 15].  

А. Сміт визначав періоди реформ у 50-100 чи 200 років (в залежності від 
масштабу процесу) [7, с. 256, 415]. Та прискорення технологічного прогресу сягає 
таких темпів, що за одне покоління здійснюється перехід до нових горизонтів буття 
(наприклад, до ГІС). Наслідок такого «темпоралізму, зазначав П. Сорокін, –  
прискорення темпу нашого життя і ритму соціальних змін» [8, с. 365]. І тут 
перемога чекає на того, хто зуміє своєчасно зорієнтуватися на характер тих змін 
і адаптуватися до них: «зіставлення темпу змін з темпом адаптації до них і 
покаже нам, що потрібно вважати їх кінцевим результатом» [9, с. 50]. Практика 
адаптації до господарських змін незаперечно доводить важливість 
раціональних управлінських рішень та дій. Адаптація, вважають класики 
менеджменту, «охоплює всі дії стратегічного характеру, що покращують 
відносини компанії з її оточенням» [10, с. 180]. Отже, гнучкість орієнтирів 
стратегічного менеджменту – нині стає інструментальною основою 
своєчасності адаптації підприємства до швидких змін зовнішнього середовища.  

Набуття Україною державного суверенітету знаменувало розгортання 
радикальних реформаційних процесів і переорієнтацію на революційну модель 
реформування (відмову від моделі еволюційної: замість 10-15 років – менш ніж 
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2 роки). І це у ситуації, коли, як вказував Л.Д. Кучма, «на початковому етапі 
реформ ... вони розгорталися без будь-якого обґрунтування, не було навіть 
приблизного уявлення про те, як і у якій послідовності їх здійснювати», тим більше 
що «піонери наших реформ переоцінили «невидиму руку ринку» [11, с. 159, 186]. 
Начебто світова практика довела те, що «ринкові закони діють лише в 
інституційних рамках» [8, с. 50], тобто що діяльність будь-якого підприємства 
повинна узгоджуватися з орієнтирами державної політики. Саме на цьому 
наполягав І.І. Лукінов, стверджуючи, що «високорозвинуті моделі гармонійно 
функціонують не стільки за діяння вільної ринкової кон'юнктури, а скільки за 
діяння науково обґрунтованої системи раціонального менеджменту, 
регулювання процесів в економіці на макро- і мікроекономічному рівнях», що 
викликає потребу у «синтезі ідей стихійно-ринкового та свідомо-державного 
регулювання суперечливих соціально-економічних процесів» [12, с. 15, 86]. 

В принципі, державна політика України формується на основі врахування 
необхідності конвергенції ринкових і державних механізмів. Наприклад, ст. 13 
Конституції України декларує: «Власність зобов'язує. Власність не повинна 
використовуватися на шкоду людині і суспільству». Закон України № 1602 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України» (2000 р.) у ст. 5 вказує: показники прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку є орієнтиром для 
розроблення суб'єктами підприємницької діяльності власних прогнозів, планів, 
бізнес-планів та інших документів. Дана позиція набула свого розвитку у 
Господарському кодексі України, де ст. 5.1 визначає правовий господарський 
порядок в Україні через оптимальне поєднання ринкового саморегулювання 
економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання 
макроекономічних процесів, а ст. 11.5 говорить, що суб'єктам господарювання, 
які не враховують суспільні інтереси, відображені в програмних документах 
економічного і соціального розвитку, не можуть надаватися передбачені 
законом пільги та переваги у здійсненні господарської діяльності. Важливо й 
те, що у даному кодексі у меті підприємництва (ст. 42.1) на першому місці стає 
досягнення економічних і соціальних результатів, а одержання прибутку – на 
другому місці. Аналогічно у ст. 62.1 визначена й мета створення підприємства: 
спочатку – задоволення суспільних потреб, а вже потім – потреб особистих. 

Загалом, на актуальність підготовки та перепідготовки національних 
фахівців з питань менеджменту у 1993 р. вказував Закон України № 3744 «Про 
державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні». Проте, у 2000 р. 
у Посланні Президента України № 276а говориться про те, що «впродовж усіх 
років незалежності не вдавалося сформувати дієздатне ядро управлінської 
еліти, висококваліфікованих менеджерів; як наслідок, кадровий потенціал 
ринкових перетворень лишається вкрай обмеженим, і особливо позначаються 
слабкість середньої ланки управління, недостатній менеджмент не лише на 
державних підприємствах, а й у багатьох недержавних підприємницьких 
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структурах». У 2005 р. Закон України № 2982 «Про основні засади державної 
аграрної політики на період до 2015 року» актуалізує підвищення рівня 
менеджменту в організації господарської діяльності суб'єктів аграрного 
сектору. Затверджена у 2007 р. Державна цільова програма розвитку 
українського села на період до 2015 року» передбачала: створення 
конкурентоспроможної системи управління аграрним сектором економіки, яка 
відповідає міжнародним стандартам менеджменту та вимогам СОТ і директив 
ЄС; запровадження моделі, яка раціонально поєднує державну і недержавну 
форму управління у тісній взаємодії з практичним менеджментом на рівні 
окремих галузей і підприємств. Але практичних рішень та дій у даному 
напрямку на галузевому і державному рівнях не спостерігається. 

Затверджена у 2018 р. «Концепція розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018-2020 роки» наголошує на тому, що відсутність 
практик щодо технологій - драйверів Індустрії 4.0, а також недостатнє 
володіння інноваційним/інвестиційним менеджментом, методами управління є 
реальними перешкодами на шляху до Індустрії 4.0. Для розвитку сільського 
господарства важливим є впровадження цифрового землеробства - принципово 
нової стратегії менеджменту, що базується на застосуванні цифрових 
технологій, та новий етап розвитку агросфери, пов’язаний з використанням 
геоінформаційних систем, глобального позиціонування, бортових комп’ютерів 
та смарт-устаткування, а також управлінських та виконавських процесів, 
здатних диференціювати способи оброблення, внесення добрив, хімічних 
меліорантів і захисту рослин. 

Категорія «менеджмент» диверсифікується (енергетичний, екологічний, 
кадровий, соціальний, антикризовий, ризик-, проектний, програмний, 
ресурсний, адміністративний, інвестиційний, інноваційний, аграрний, лісовий, 
тощо). На актуальність формування засад стратегічного менеджменту 
вказували Укази Президента України (№ 810, 1998 р.; № 599, 2000 р.; № 392, 
2020 р.). Але варто наголосити на тому, що численні спроби прийняти Закон 
України «Про стратегічне планування» виявилися невдалими. І тут виникає 
певна колізія, бо вищезгаданий Закон України № 1602 регулює коротко- і 
середньострокові програми економічного і соціального розвитку. І якщо проєкт 
підприємства розрахований на довгострокову перспективу, то, згідно із ст. 5 
Закону України № 1602 і ст. 11.5 Господарського кодексу України, він не може 
претендувати на передбачені законом пільги та переваги у здійсненні 
господарської діяльності. 

Ф. Бродель вважав: найважливіша для загальної історії капіталізму якість: 
випробувану гнучкість та здатність до трансформації і адаптації [13, с. 432]. 

На думку І. Адізеса, швидке адаптування компанії до змін, які сталися у 
зовнішньому або внутрішньому середовищі, необхідне для того, щоб вижити у 
турбулентному середовищі, коли хороший управлінець повинен робити 
набагато більше, ніж виробляти результат і стежити за тим, щоб інші теж 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC#w1_2
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виробляли результати; він повинен бути ще й підприємцем, ініціатором дій, 
здатним піддати аналізу вплив різних сил зовнішнього середовища на 
організацію, а також сильні і слабкі сторони організації і відповідно з ними 
визначити стратегічний курс дій, який буде найбільшою мірою відповідати 
змінам, що відбуваються [5, с. 45, 50]. 

У докторській дисертації О.І. Дація [14] було встановлено, що процесу 
практичного освоєння агропромисловими підприємствами інноваційних 
розробок перешкоджають слабка адаптація до сучасних вимог інноваційної 
активності, безсистемність інноваційної діяльності, низький рівень адаптації 
інноваційної продукції до регіональних умов практики, а також відставання 
адаптації функцій державного управління до вимог інноваційного розвитку 
(недосконалий економічний механізм управління інноваційними процесами).  

Отже, адаптація компліментарна до гнучкості. І. Ансофф бачить користь 
стратегічної гнучкості у тому, за орієнтирами гнучкості та синергізму можна 
використати експертну оцінку управління, висловивши її в балах (неувага до 
деяких орієнтирів – таких, як гнучкість фірми, – поставить під загрозу її 
стабільність та саме існування) [15, с. 112]. І.І. Лукінов сенс ринкової 
конкуренції вбачав у можливості створювати все більш гнучкі виробничі 
системи [12, с. 154].  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.) визначила пакет вимог 
до України, куди увійшли адаптація законодавства, регуляторна адаптації (у т. 
ч. й до ключових елементів acquis ЄС), адаптація та застосування технічних 
регламентів, стандартів і робіт з оцінки відповідності. Отже, адаптаційний 
аспект цього дослідження є актуальним у теоретичному і практичному плані. 
Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року (2013 р.) 
вказує, що входження до світового економічного простору потребує адаптації 
до умов, що змінюються, а також удосконалення аграрної політики. 

Концепція переходу УРСР до ринкової економіки (1990 р.) передбачала 
гнучку система підтримки підприємництва. Концепція Національної програми 
відродження села на 1995-2005 роки передбачала розроблення гнучкої системи 
державного регулювання ринку праці з ефективним механізмом стимулювання 
переміщення у сільську місцевість підприємств, їх філій, розвитку малого 
бізнесу. Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку (1999 р) 
була орієнтована на сприяння формуванню такої моделі організації НДДКР в 
Україні, яка б поєднувала в собі елементи ринкової економіки із збереженням 
гнучких важелів державного регулювання цієї сфери. Закон України «Про 
основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 
до 2020 року» вказує: законодавство має сприяти гнучкому застосуванню 
відповідних економічних інструментів для стимулювання впровадження 
інноваційних екологічних технологій, розв'язанню екологічних проблем. 

У актах Президента України фактор гнучкості також отримав своє 
звучання: 1998 р. – необхідний правовий фундамент для розбудови на 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%9E.%D0%86.$
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регіональному і місцевому рівні гнучкої та ефективної організації управління; 
2000 р. – гнучке поєднання інструментів державного регулювання та 
корпоративного управління; 2015 – створення ефективної, прозорої, відкритої та 
гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх 
інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти 
і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий 
розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики; 2021 р. – 
адаптивність – це оперативне реагування на зміни міжнародного середовища, 
ефективний кризовий менеджмент у сфері зовнішньої політики України, 
інноваційність у підходах та інструментаріях, гнучкість у прийнятті рішень. 

У актах Кабінету Міністрів України фактор гнучкості згадувався з 1994 р. 
– гнучкість і динамічність управління це можливість швидкого та адекватного 
реагування на зміни в кон'юнктурі ринку і зовнішньому середовищі; 1966 – 
забезпечення гнучкості виробничої сфери, її швидку адаптацію до вимог ринку 
через розвиток малого та середнього бізнесу; 2007 р. – запровадження 
принципу гнучкого управління використанням природних ресурсів; адаптації, 
що полягає у здійсненні взаємопов'язаних процесів проектування та 
модернізації структурних складових системи і забезпеченні її гнучкого 
пристосування до нових потреб; 2011 р. – реалізація гнучкої макроекономічної 
політики з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів з метою 
поліпшення умов роботи бізнесу; 2018 р. – створення єдиної комплексної 
законодавчої основи саморегулювання в Україні повинно супроводжуватися 
гнучким переходом до нового регулювання. Але у 2022 р. вже йшла мова про 
низький рівень управлінської спроможності керівного складу та культури 
врядування у сфері вищої освіти, а також про формалізм і негнучкість у 
підходах до організації освітньої, науково-технічної та інноваційної діяльності. 
Отже, проблема гнучкості менеджменту поки ще не стала пріоритетною.  

Е. Тоффлер вказував: орієнтована реакція – не катастрофа, а дана від 
природи здатність людини – один із ключових адаптаційних механізмів, що 
готує людину для битви, але одночасно він попереджав, що «шок майбутнього» 
– дезорієнтація – наслідок передчасного приходу майбутнього, що може 
виявитися найсерйознішою хворобою завтрашнього дня [16, с. 23, 363]. 

І.І. Лукінов стверджував, що ми маємо значний корпус кваліфікованих 
керівників і фахівців високого класу, але їм треба створити всі умови для 
переорієнтації та опанування знаннями сучасного менеджменту і ринкової 
кон'юнктури та бізнесу в самому широкому розумінні цього слова [12, с. 101]. 
На актуальність такої переорієнтації ще у 1990 р. вказував Закон України «Про 
пріоритетність соціального розвитку села та АПК в народному господарстві» 
(№ 400). На важливість орієнтації вказував вищезгаданий Закон України              
№ 1602. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.) передбачає 
пришвидшення зорієнтованого на результат та практичного співробітництва 
між Сторонами. У актах Кабінету Міністрів України постійно підкреслюється 
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актуальність фактору орієнтації/переорієнтації господарювання: 2006 р. – 
переорієнтувати економіку регіонів на інноваційну модель розвитку; 2009 р. – 
переорієнтація вітчизняного науково-технічного потенціалу на задоволення 
потреб інноваційного розвитку економік держав; 2011 р. – переорієнтація 
заходів державного стимулювання та підтримки на розвиток галузей економіки, 
від яких можна швидко отримати найбільший мультиплікативний ефект;            
2013 р. – надання підтримки інноваційно-орієнтованим суб’єктам малого і 
середнього підприємництва; орієнтація на підтримку розвитку кооперації із 
застосуванням кластерної моделі; 2018 р. – Цифровізація повинна 
орієнтуватися на міжнародне, європейське та регіональне співробітництво з 
метою інтеграції України до ЄС, виходу на європейський і світовий ринок;  
2020 р. – визначення стратегічних орієнтирів та створення умов для 
послідовної зміни структури економіки, її диверсифікації з урахуванням 
можливостей розвитку діяльності з високою доданою вартістю та фокусування 
на унікальних можливостях, компетенціях, ресурсах регіонів і формування 
альтернативної економічної бази їх розвитку на інноваційній основі; 2021 р. – 
орієнтація на досягнення коротко- та середньострокових економічних вигод має 
негативні наслідки для природного середовища у довгостроковій перспективі.  

Висновки. Сучасне прискорення технологічних змін (рух до формування 
інформаційного суспільства на фоні вимог реалізації Цілей сталого розвитку) 
вкрай актуалізує запровадження дієвого стратегічного менеджменту, який має 
забезпечити адаптацію до згаданих змін. Але реальна дієвість стратегічного 
менеджменту недосяжна без наявності у ньому орієнтаційної гнучкості. Окремі 
елементи орієнтаційної гнучкості у державних актах формально декларуються, 
але характеру цілісної конструктивної системи вони поки не отримали. Через 
це стратегічний менеджмент в Україні поки не став дієвим інструментом змін.  
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