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Розділ перший 

Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, 

соціальні комунікації 

 

Варнавська Інна В’ячеславівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

 

1.1. Формування професійної компетенції студентів у контексті 

інформатизації вищої освіти 

 

Професійна компетентність – набута якість особистості, яка 

визначається рівнем сформованості у студентів та професійних 

компетенцій, що й забезпечує надалі випускникові закладу вищої 

освіти затребуваність на ринку праці, соціальну адаптацію у 

суспільстві, самореалізацію, самодостатність. 

Під професійною компетенцією студентів розуміється 

особливий вид компетенції, що є комплексною інтелектуально-

особистісною характеристикою студента, що включає в себе 

сукупність набутих знань, умінь, професійних навичок, а також 

ціннісних орієнтацій, соціально і професійно значущих 

особистісних якостей, які необхідні для повноцінного включення 

молодого фахівця до професійного середовища. 

Розглядаючи професійну компетентність студентів вишів, 

можна з упевненістю сказати, що вона складається з трьох 

основних компонентів: знання, вміння, професіна діяльність. 

Враховуючи ці аспекти, варто відзначити, що для досягнення 

професійної компетентності недостатньо знань та умінь. Необхідно 

навчитися спрощено, до автоматизму застосовувати їх у 

професійній діяльності.  

Підвищення професійної компетентності складається із п'яти 

компонентів, які нерозривно пов'язані один з одним і вказані в 

таблиця 1. 
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Таблиця 1 

Компоненти підвищення професійної компетентності студентів  

Назва компонента 

Опис компонента, 

підвищує професійну 

компетентність 

Аксіологічний або 

ціннісний компонент 
акцент на кар'єрній орієнтації 

Когнітивний компонент 

заснований на кар'єрному зростанні та 

плануванні майбутньої професійної 

діяльності 

Мотиваційний компонент 

характеризується мотивацією до 

виконання професійної діяльності та 

подальшому кар'єрному зростанню 

Особистісний компонент 
відображає особисту відповідальність, 

самоефективність, адаптивність 

Процесуальний компонент 
кар'єрні тактики, темпи, етапи, 

періоди, фази 

 

На думку фахівців, професійна компетентність складається з 

інструментальної і мотиваційної основи, які є основними у 

формуванні висококваліфікованого фахівця (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Структура професійної компетентності 

Інструментальна основа 

компетентності 

Мотиваційна основа 

компетентності 

знання підкріплений мотив 

вміння прагнення до трудової діяльності 

навички особиста відповідальність 

 прагнення до успішності 

 результативна цінність 

 

Основою формування професійної компетентності студентів є 

рівень засвоєння, володіння загальнопрофесійними і професійними 

компетенціями. Тож розглянемо їх докладніше. 

Загальнопрофесійні компетенції відображають специфіку 

інженерної професійної діяльності, виявляються в контексті предмета 

або предметної галузі. Вони припускають сформованість початкового 

рівня здатності та готовності до конкретної професійної діяльності. 
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Загальнопрофесійні компетенції можна набути тільки за 

оволодіння методами конкретної роботи, брати участь у обговоренні 

та вирішенні конкретних професійних проблем різноманітного 

характеру. 

Під формуванням загальнопрофесійних компетенцій студентів 

вишу розуміється процес розвитку особистості, який відбувається під 

впливом зовнішніх впливів, тобто при отриманні та перенесенні 

предметних знань, умінь, індивідуальних здібностей на об'єкти у 

сфері майбутньої професійної діяльності. Цей процес передбачає 

набуття студентами досвіду у процесі навчання для вирішення 

професійних проблем та завдань у реальних виробничих ситуаціях. 

Формування загальнопрофесійних компетенцій реалізується на 

основі компетентнісного підходу при організації виховного процесі у 

виші. Загальнопрофесійні компетенції представлені у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Загальнопрофесійні компетенції 

Пізнавальні або 

гностичні 

Отримання або придбання, зберігання, 

перетворення та використання різної 

інформації 

Ціннісні 

Розкриваючи мету аспект діяльності 

фахівця, його здатності засвоїти і прийняти 

цінності, морально правила, що склалися в 

суспільстві та професійному середовищі 

Комунікативні 

Визначають коло міжособистісної 

взаємодії, типові проблеми комунікації та 

способи їх вирішення у сфері професійної 

діяльності, соціумі, різних соціальних 

інститутах 

Технічні 

Розкривають загальні принципи, способи та 

засоби планування власної та колективної 

діяльності, проектування та розрахунку 

техніки, технології виробничого процесу 

Естетичні 
Пов'язані з удосконаленням як процесу 

професійної діяльності, так і продукту праці 

Фізичні 

Включають сукупність вимог до фізичних 

даних фахівця та способів виконання 

певних психомоторних дій 
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Професійні компетенції – це: 

- здібності успішно діяти на основі практичного досвіду, 

вміння і знань при вирішенні завдань професійного роду діяльності; 

- достатня кваліфікація здатності до виконання завдань 

відповідно до заданих стандартів; 

- адекватні чи достатні фізичні, інтелектуальні, особисті якості 

індивіда; 

Вміння бути кваліфікованим і здатним до виконання певної 

ролі, що охоплює знання, здібності, поведінку. Професійні 

компетенції докладно розглянуті в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Професійні компетенції 

Технологічні Пов'язані з операційною складовою 

виробничого процесу, контролем та оцінкою 

його реалізації, з перевіркою відповідності 

проектних даних та якості виробленого 

продукту, ефективності своєї 

діяльності 

Проектувально- 

конструкторські 

Забезпечуючи поточне та перспективне 

планування роботи, проектування та 

конструювання процесу, підбір техніки та 

інструментарію оптимально необхідних 

для виконання конкретних завдань, 

технологічних та діагностичних функцій, 

операцій 

Науково- 

дослідні 

Реалізуючи низку інтелектуальних, 

технологічних та експериментально-діяльнісні 

дій щодо вдосконалення виробничого процесу 

Організаційно- 

управлінські 

Орієнтовані на оптимальну організацію та 

управління виробничим процесом 

Виробничо- 

педагогічні 

Що передбачають навчання та підвищення 

кваліфікації підлеглих, вирішення 

міжособистісних конфліктів у колективі 

 

В умовах сучасного розвитку освіти на перший план виходить 

підготовка випускників, що володіють навичками і здібностями 

соціально-швидкому світі. Освіта стає не лише засобом для найбільш 

адекватного відображення вимог ринкової економіки та нового 
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суспільства, а й способом досягнення, формування творчих, 

духовних потреб особистості. 

Потреби сучасного ринку праці різноманітні, але єдність 

роботодавців проявляється у одному – потрібні висококваліфіковані 

кадри, від робітника, техніка-інженера та будівельника. Безсумнівно, 

майбутні фахівці мають бути компетентними, а розвиток 

компетенцій, якими необхідно володіти, залежить від умов 

виробництва та вимог суспільства до того чи іншого виду діяльності, 

а також від ціннісних установок особистості. 

Дуже складним є питання, пов'язане зі структурою професійної 

компетентності. Наприклад, у роботі виділяється чотири основні 

компоненти професійної компетентності: 1) мотиваційний 

(психологічний); 2) понятійно-змістовний; 3) діяльнісний; 4) 

рефлексивний, спрямований на розвиваючу освіту та самоосвіту 

студента. 

Дослідники виокремлюють такі етапи формування професійної 

компетенції студентів: 

1) «початковий етап» – формування мотиваційного 

компонента;  

2) «адаптивний етап» – розвиток мотиваційного компонента 

професійної компетенції;  

3) «когнітивний етап» – накопичення знань, тобто. формування 

когнітивного компонента компетенції;  

4) «рефлексивний етап» – актуалізація потреби самоосвітньої 

діяльності та продовження розвитку когнітивного компонента 

компетенції;  

5) «діяльнісний етап» – формування діяльнісного компонента 

професійної компетенції, творчого ставлення студентів до вивчення 

дисциплін. 

Відповідно до рекомендацій щодо розробки освітніх програм 

вищої професійної освіти, орієнтованих на державний освітній 

стандарт, основними компонентами професійної компетенції є: 

- компонент знання (вивчення норм, методів, вимог); 

- орієнтовний компонент (формування умінь ставити завдання, 

визначати вимоги); 

- операційний компонент (формування вміння застосовувати 

знання); 

- досвід. 
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Аналізуючи роботи сучасних авторів, можна назвати такі 

загальні ознаки поняття компетенції, як наявність знань, умінь і 

навиків. В умовах інформатизації вищої освіти можна включити до 

структури професійних компетенцій ще й інформаційний компонент, 

що показує вміння і навички студента зі збирання, зберігання та 

обробки інформації. Цей компонент буде показувати, наскільки 

студент здатний вести свою професійну діяльність в умовах 

інформаційних процесів у суспільстві, що все посилюються, коли 

інформаційний ресурс набуває статусу, еквівалентного статусу 

матеріальних ресурсів. 

Таким чином, можна запропонувати такі компоненти 

внутрішньої структури професійних компетенцій: 

- гносеологічний (отримання і накопичення нових знань); 

- діяльнісний (уміння, навички); 

- особистісний (професійно-особистісні якості); 

- рефлексивний (здатність до самооцінки); 

- мотиваційно-ціннісний (мотиви та ціннісне ставлення); 

- комунікативний (володіння навичками спілкування з людьми, 

вміння роботи в колективі); 

- інформаційний. 

Всі ці компоненти пов'язані між собою і утворюють єдине ціле 

у свідомості студента, як взаємозв'язок здійснюється за допомогою 

систем комунікацій. Під розвитком професійної компетентності при 

цьому розуміється процес її вдосконалення шляхом оволодіння 

знаннями та вміннями вирішення професійно орієнтованих завдань в 

умовах інформаційного суспільства. 

Відповідно до концепції інформатизації вищої освіти 

стратегічна мета інформатизації освіти полягає у формуванні 

єдиного інформаційного середовища, що забезпечує проведення і 

підтримку навчальної, наукової, виховної та організаційно-

управлінської діяльності вишу на базі сучасних інформаційних 

технологій, засобів мультимедіа. 

Можна виділити такі напрями інформатизації освітнього 

процесу у виші: 

- розвиток інформаційного середовища ЗВО, включаючи 

інформатизацію процесу управління навчальним закладом; 

- застосування електронних освітніх ресурсів в освітньому 

процесі, під час навчання студентів різним навчальним дисциплінам і 

при контролі отриманих знань; 
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- використання інформаційних технологій як засіб, що 

забезпечує науково-дослідну діяльність вишу. 

Отже, інформатизація освітнього процесу у системі вищої 

освіти має проводитися на основі комплексного підходу 

(вдосконалення матеріально-технічної бази вишу, придбання 

необхідних ліцензійних програм, підвищення компетентності 

викладачів до застосування інформаційних технологій у навчальному 

процесі, розробка відповідного методичного забезпечення тощо). 

Слід зазначити, що досі не визначено чітких критеріїв оцінки рівня 

інформатизації навчальних закладів. Як правило, враховуються лише 

кількісні показники (кількість обчислювальної техніки на одного 

студента, наявність та пропускна спроможність локальних 

обчислювальних мереж, кількість виходів в Інтернет, наявність свого 

сайту в освітній установі тощо). При цьому не враховуються якісні 

показники ефективності застосування інформаційних технологій, 

наприклад, ефективність впровадження систем дистанційної освіти та ін. 

Основним напрямом інформатизації освітнього процесу у 

закладах вищої освіти є використання різноманітних інформаційних 

технологій з метою розвитку особистості студента, його творчих 

здібностей, а також формування професійної компетентності. 

Необхідною умовою цього є створення спеціалізованих лабораторій 

комп'ютерного моделювання промислового завдань, наявність 

різноманітних електронних бібліотек з повнотекстових електронних 

документів та інших. 

На жаль, незважаючи на наявний потенціал системи 

перепідготовки педагогічних кадрів, викладачі вишу досить часто не 

підготовлені до широкого застосування інформаційних технологій у 

процесі викладання. Багато хто досі недостатньо використовують 

можливості IT-технологій у професійній діяльності, застосовують 

лише текстові редактори. У зв'язку із цим необхідно підвищити 

ефективність формування здатності викладача до застосування 

інформаційних технологій у навчальному процесі. 

Одним із важливих моментів інформатизації вищої освіти є 

питання розвитку і подальшого вдосконалення інформаційного 

середовища вишу. Тут варто назвати автоматизацію оперативного 

управління навчальним процесом (складання розкладу, розподіл 

навчального навантаження), комп'ютеризацію фінансово-економічної 

діяльності закладу вищої освіти, кадрової політики, справочинство тощо. 
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Розуміємо, що інформатизація вищої освіти зможе надати 

необхідний педагогічний ефект лише за умови, що інформаційні 

технології, що впроваджуються, стануть не складною, запозиченою 

частиною традиційної системи вищої школи, а будуть природним 

чином інтегровані в модель освіти, яка існує на зараз. 

Формування творчого мислення у студентів – один із 

найважливіших принципів навчання. Підготовка фахівця, здатного до 

самостійного творчого мислення – завдання сучасної вищої школи. 

Тільки такий фахівець зможе безперервно підвищувати свої знання, 

покращувати навички і вміння, адаптуватися до нових технологій 

виробництва, буде здатний до самостійної дослідницької роботи [4]. 

Відповідно до діяльнісного підходу до спостереження за 

мисленням – це за своєю суттю пізнання, що є наслідком вирішення 

проблем або завдань, що постають перед людиною. Діяльнісний 

розвиток мислення і засвоєння знань відбувається тільки у тому 

випадку, якщо під час навчального заняття ставиться завдання, 

виникає проблема, яка спонукає студентів до пошуку нестандартних, 

нових рішень. 

Однією з основних проблем сучасної освіти є низька творчої 

рефлексії студентів. Найчастіше студенти виявляють майже повну 

нездатність до вирішення завдань, які не мають стандартних 

алгоритмів розв'язання. 

У психології творчого мислення рефлексія розуміється як 

процес осмислення та переосмислення особою стереотипів досвіду, 

що є необхідною передумовою виникнення інновацій. І саме 

використання інформаційних і комунікаційних технологій може 

показати студентам уже вивчений матеріал у новому ракурсі, 

відкрити у ньому нові несподівані можливості та, крім цього, 

підвищити інтерес студентів до навчальних занять. Усе це у 

результаті дозволить ефективніше формувати у студентів необхідні 

професійні компетенції – як у процесі аудиторних навчальних занять, 

самостійної роботи і дистанційному навчанні. 

Розвиток творчого мислення – це самоціль, засіб, інструмент 

формування професійних компетенцій. Як було зазначено раніше, 

розвиток мислення відбувається у процесі вирішення нових проблем. 

Слід зацікавити студентів вирішенням професійно-орієнтованих 

проблемних завдань, ширше залучати їх до обговорення різних 

нестандартних ідей. Необхідно активніше використовувати в 

навчальному процесі інтерактивні інформаційні технології навчання, 
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такі як проблемні лекції, що супроводжуються показом 

комп'ютерних мультимедійних презентацій, різноманітні круглі 

столи із залученням фахівців із провідних виробничих компаній та 

органів державного управління (з використанням технологій 

відеоконференцій), ділові та рольові ігри, впроваджувати на заняттях 

елементи «мозкового штурму» тощо. 

Потужні можливості у цьому плані надає Інтернет. Використання 

його комунікаційного і пошукового потенціалу відкриває перед 

студентами та викладачами можливість інтеграції з найновішими 

інноваційними розробками у предметній галузі, що вивчається. 

Необхідно якнайширше використовувати різноманітні 

професійно орієнтовані пакети прикладних програм, що дозволяють 

отримати і закріпити навички вирішення проблемних завдань, що 

моделюють майбутню професійну діяльність. Використання 

відповідних інформаційних технологій дозволить проводити 

лабораторні роботи в умовах справжньої віртуальної реальності. Це 

допоможе візуально моделювати та імітувати різні досліджувані 

явища та процеси, значно підвищить інтерес студентів до перебігу 

навчання та, як наслідок, сприятиме підвищенню ефективності 

формування у них професійних компетенцій. 

Результати навчання на економічних спеціальностях 

безпосередньо пов'язані з наявністю у студентів навичок 

формалізованого або так званого алгоритмічного мислення. 

Наприклад, в освітньо-професійній програмі Економіка (кваліфікація 

«бакалавр з економіки») згадуються такі фахові, спеціальні 

компетенції, як: 

- здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати (СК4); 

- здатність застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач (СК6); 

- здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів (СК7); 

- здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 

службових документів та аналітичних звітів (СК10);  

- здійснювати аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 



14 
 

відповідні показники, які характеризують результативність їх 

діяльності (ПК9); 

- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, 

а також особливостей поведінки їх суб’єктів (ПК22) та інші [3]. 

Все це неможливо без наявності системного підходу до 

обробки інформації, і, зокрема, без уміння формалізувати дані.  

Зазначимо, що алгоритмічний стиль мислення характеризує 

здатність студентів до узагальненого аналізу даних та їх 

формалізації. Це досить широке поняття, що включає в себе і вміння 

пропонувати рішення завдань засобами формалізованої мови. 

Доречно, що студенти з розвиненими алгоритмічними здібностями 

володіють вищим рівнем абстрактності мислення і достатніми 

навичками логічних висновків. 

Використання інформаційних технологій дозволяє ефективно 

формувати у студентів навички абстрактного та алгоритмічного 

мислення. Важливим інструментом можуть виступити мови 

програмування, вивчені під час занять курсу інформатики. 

На жаль треба сказати, більшість студентів здатна вирішувати 

завдання, тільки ґрунтуючись на розібраних раніше аналогічних 

прикладах, тобто вони майже не здатні до самостійної творчості. 

Вивчення формалізації та алгоритмізації в цьому випадку можна 

почати зі складання покрокових описів-інструкцій виконання 

(вирішення) завдань звичайною, природною мовою. Це допоможе 

студентам отримати навички розбиття складного завдання на 

простіші підзавдання, допоможе розвинути абстрактність мислення. 

Самостійна розробка алгоритмів розв'язання задач повинна 

проводитися за рівнем складності, що наростає – від найпростіших 

завдань до більш складних. У цьому необхідно орієнтувати студентів 

оцінку правильності отриманих результатів. Треба орієнтувати 

студентів до самостійності, навчити їх правилам перевірки рішень на 

тестових прикладах, аналізу та інтерпретації отриманих результатів. 

Іншою важливою умовою навчання є засвоєння студентами 

типових алгоритмів розв'язання найбільш стандартних рівнів 

завдань. У цьому найвище досягнення у розвитку алгоритмічного 

мислення у вмінні вирішувати нестандартні завдання. Тут 

неможливо оминути наявність навичок творчого мислення, тобто без 

нерепродуктивного (не заснованого на готових шаблонах та зразках) 

підходу до вирішення завдань [4]. 
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Етапи розвитку алгоритмічне мислення: навчитися складати і 

виконувати прості покрокові алгоритми на основі класичних 

алгоритмічних структур – лінійного прямування, розгалуження та 

циклічних повторів. 

Далі – вчитись на прикладах. Класифікувати всі розв'язувані 

завдання за типами, для кожного класу задач розглядати стандартні 

алгоритми їх вирішення та намагатися застосовувати їх на практиці 

для вирішення подібних завдань. 

При цьому важливо вчитися аналізувати рішення, знаходити в 

них семантичні та синтаксичні помилки, оцінювати отримані під час 

розрахунків результати. Необхідно вчитися вибирати з кількох 

рішень найкраще, шукати найефективніші шляхи та алгоритми 

розв'язання. 

Вчитися узагальнювати. Розширювати вивчений алгоритм 

більш широкий клас завдань, комбінувати стандартні алгоритми. 

Процес формування алгоритмічного мислення досить складний 

і повинен включати навчання наступним компонентам: 

- аналіз вихідних даних, чіткого виділення та розмежування 

того, що «дано» і що потрібно «знайти»; 

- розробка математичного опису розв'язуваної задачі; 

- створення алгоритму вирішення завдання за допомогою 

формалізованих мов, що задовольняє всім основним вимогам до 

алгоритмів (визначеності, результативності, спільності, дискретності 

тощо); 

- презентація розробленого алгоритму розв'язання задачі за 

допомогою мов програмування або за допомогою прикладних 

програм; 

- правил проведення обчислювального експерименту, 

включаючи правила розробки та підбору тестових прикладів; 

- аналізу та інтерпретації отриманих результатів. 

Отже, можна узагальнити, що розвиток алгоритмічного 

мислення є складною проблемою. Для її вирішення необхідно 

розвивати здібності до узагальнення і логічних висновків, 

підвищувати абстрактність мислення студентів, орієнтувати їх на 

необхідність творчого, нестандартного підходу до вирішення завдань. 

Продовження теми розвитку алгоритмічних здібностей – 

навчання студентів основ аналізу даних. Концептуальний аналіз 

даних одна із основних етапів рішення прикладних професійно 

орієнтованих завдань. Мета концептуального аналізу даних – 
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провести змістовний аналіз проблемної галузі, виявити у ній основні 

поняття та його взаємозв'язку. 

Можна виділити такі основні рівні концептуального аналізу 

даних [2]: 

- об'єктно-структурний рівень. На цьому рівні концептуального 

аналізу даних розробляється структурна модель досліджуваної 

предметної галузі. Ця модель визначає структуру аналізованої 

предметної області як сукупності взаємозалежних об'єктів. При 

цьому вона відображає знання про склад об'єктів, їх властивості та 

зв'язки. У методології проектування інформаційних систем для 

представлення даних моделей використовують, наприклад, модель 

«Сутність-Зв'язок»; 

- функціональний рівень. Функціональна модель предметного 

напряму відбиває основні функціональні зв'язки між об'єктами, 

описує можливі перетворення фактів та отримані залежності з-поміж 

них, показує, як певні факти утворюються з інших. При цьому як 

одиниця функціонального знання використовується залежність 

фактів у вигляді: А → B. Формами представлення функціональних 

моделей є IDEF-діаграми, дерева цілей, графи І-АБО; 

- поведінковий рівень. Поведінкова модель предметного 

напряму розглядає взаємодії об'єктів, що знаходяться в часовому 

аспекті. Ця модель відображає зміну станів об'єктів, що відбуваються 

внаслідок виникнення певних подій, що призводять до виконання 

деяких дій. Для презентації моделей поведінки використовуються 

описи потоків подій. 

До прикладних методик концептуального аналізу предметної 

сфери варто віднести: виявлення кореляційних та регресійних 

залежностей між даними; аналіз даних шляхом основних компонент; 

кластерний аналіз; побудова дерев рішень; побудова асоціативних 

правил та ін. 

Наявність навичок аналізу даних є однією з основних 

професійних компетенцій для більшості всіх наявних напрямів 

підготовки студентів. 

Для навчання студентів концептуального аналізу даних можна 

використовувати різноманітні пакети програм інтелектуального 

аналізу даних, що реалізують технології видобування даних Data 

Mining. Інтелектуальний аналіз даних є за своєю суттю 

міждисциплінарним напрямом у розвитку прикладної науки та 

базується на досягненнях таких дисциплін як математичне 
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моделювання, математичний аналіз, статистика, бази даних, 

економетрика тощо. Для реалізації цього підходу нині є велика 

кількість програмних рішень у вигляді аналітичних інформаційних 

платформ, різноманітних нейронних мереж, програм кластерного 

розбиття даних, дерев рішень тощо. 

Для оцінки обсягу та якості проведеного концептуального 

аналізу пропонується використовувати таку систему критеріїв: 

- актуальність теми роботи; 

- чіткість формулювання мети концептуального аналізу даних; 

- повнота складання вихідної вибірки даних, включаючи 

кількість аналізованих факторів; 

- рівень структурованості аналізованих факторів; 

- наявність системного підходу до розгляду факторів; 

- чіткість формулювання гіпотез; 

- кількість використаних методик концептуального аналізу; 

- якість побудованих моделей концептуального аналізу даних; 

- ступінь узгодженості побудованих моделей аналізу даних; 

- ступінь глибини проведеного концептуального аналізу; 

- повнота розгляду окремих аспектів предметної області; 

- ступінь відповідності між результатами концептуального 

аналізу і базою даних, що будується далі (базою знань); 

- обсяг «запозичень» за системою «антиплагіат»; 

- виконання графіку складання етапів роботи. 

До найбільш типових помилок студентів при проведенні 

концептуального аналізу даних можна віднести безсистемність і 

неповноту вихідної вибірки даних, неузгодженість побудованих моделей 

аналізу, низький ступінь глибини проведеного концептуального аналізу, 

слабку відповідність між результатами концептуального аналізу даних і 

базою даних (базою знань), що будується далі. Досить часто проведений 

аналіз має поверхневий характер і недостатньо розкриває зв'язки між 

об'єктами проблемної галузі. 

Для вирішення проблеми навчання студентів навичкам 

концептуального аналізу даних необхідно підвищувати рівень 

абстрактності мислення студентів, формувати у них творчий підхід 

до вирішення дослідницьких завдань, розвивати аналітичні здібності 

та навички системного підходу до аналізу даних. 
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1.2. Новый методологический подход при изучении  

дисциплины «Радиоэкология» 

 

В образовании расширяется применение комплексного 

подхода при выборе передовых методов и способов обучения. 

Возрастает роль самообучения и обеспечения компетентности 

будущих специалистов [1]. Изучаемые дисциплины должны 

основываться на запросах квалификации будущего специалиста. В 

связи с этим учебная программа реализуется преподавателями через 

понимание себя как профессионального участника образовательной 

политики [2, 3]. При подготовке будущих специалистов-экологов 

реализация непрерывного образования не встречает больших 

трудностей. Реализация непрерывности образования отвечает 

требованиям инновационной экономики для инженерных и научных 

кадров [4, 5]. Современные учебные программы должны выступать 

как регулирующий фактор, развивать способности и навыки анализа, 

обеспечивать междисциплинарное общение [6].  

Цель работы. Разработка нового методологического подхода 

при изучении дисциплины «Радиоэкология», обеспечивающего 

дифференциацию обучения, формирование междисциплинарных 

отношений, возможность самостоятельной подготовки. 

Методы исследования: логико-семантическое моделирование 

содержания образования по дисциплине, проектирование, 

теоретический анализ и синтез, объектом которых были программа и 

план дисциплины «Радиоэкология». Учебный план основан на 

практико-ориентированном подходе, который обеспечивает 

формирование у студентов профессиональных компетенций и 

практических навыков за счет выполнения ими реальных 

ситуационных задач с учетом дифференциации и индивидуализации. 

https://bit.ly/3BlYbod
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Для достижения цели исследования решены задачи: разработана 

новая учебная программа по дисциплине «Радиоэкология»; создан и 

внедрен теоретический курс дисциплины; разработана практическая 

часть дисциплины, дифференцированная по уровням сложности и 

направленная на решение конкретных ситуационных задач; 

предложена творческая составляющая практической части в виде 

индивидуальных заданий; создан лабораторный практикум с 

освоением современных научных методов.  

Экспериментальной базой для апробации нового 

методологического подхода в изучении «Радиоэкологии» является 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 

который готовит бакалавров в области знаний «Естественные науки» 

по специальности «Экология». Дисциплина «Радиоэкология» 

изучается в 5 семестре. В рабочей программе дисциплины 

предусмотрено 90 академических часов, а именно: 16 лекций, 16 

лабораторных работ, 8 практических занятий, 50 самостоятельной 

работы студентов. Новый подход к обучению начал внедряться в 

практику в 2014 году.  

Результаты. Совершенствование теоретической части 

дисциплины «Радиоэкология». Предметом дисциплины 

«Радиоэкология» является методически-адаптированная система 

понятий про закономерности действия ионизирующего излучения, 

миграцию радиоактивных веществ в биосфере, биологическом 

действии радиации.  

Теоретическая часть дисциплины включает следующие 

разделы: «Строение ядра атома», «Естественная и искусственная 

радиоактивность», «Ионизирующие излучения», «Дозиметрия», 

«Технологически-измененный радиационный фон», «Радиационная 

защита», «Ядерная энергетика», «Применение радионуклидов в 

медицине», «Допустимые контрольные уровни как основа 

радиационной безопасности», «Общие закономерности 

радиобиологического действия радиации», «Радиационные 

синдромы и лучевая болезнь человека». При изложении материала 

соблюдается принцип логических междисциплинарных и 

межтематических связей. Студенты узнают новые понятия и 

явления, формируется комплекс знаний и представлений о действии 

ионизирующей радиации от естественных и созданных человеком 

источников, видах ионизирующих излучений, единицах 

радиоактивности и доз радиации, позитивных и негативных сторонах 
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атомной энергетики, методах радиационной защиты, лучевых 

нагрузках, влияющих на функции бионтов, закономерностях 

внутреннего и внешнего облучения организма человека, степени его 

поражения в зависимости от дозы облучения и токсичности 

вещества. Каждый раздел имеет достаточный объем теоретического 

материала, без упрощения.  

Новая учебная программа впервые включает те разделы, 

которые будут необходимы студентам при изучении последующих 

профессионально-ориентированных дисциплин экологического 

направления. Например, как источники технологически-измененного 

радиационного фона изучаются строительные материалы, радоновая 

проблема, промышленные отходы, фосфорные руды и удобрения, 

термальные источники. Особое внимание уделено радиоактивным 

отходам, образующимся при работе АЭС, методам их переработки и 

захоронения, радиоактивному загрязнению всех составляющих 

биосферы и продуктов питания искусственными радионуклидами 

ядерного взрыва и аварии на АЭС. Изложение теоретического 

материала направлено на перспективу, поэтому в виде 

дополнительного материала приведены последние достижения в 

области радиоэкологии и радиобиологии.  

Междисциплинарные связи. При освоении профессионально-

ориентированных экологических дисциплин студентами активно 

используются знания по радиоэкологии. Например, в дисциплине 

«Экология человека» раздел «Экогигиенические проблемы питания 

человека» при рассмотрении миграции радионуклидов по пищевым 

цепям с их накоплением в пищевых продуктах. Одновременно 

изучаются количественные показатели радиоактивных 

ксенобиотиков на трофических уровнях и меры по их снижению; в 

разделе «Применение удобрений и их влияние на здоровье человека» 

студенты используют знания, полученные при изучении раздела 

радиоэкологии «Техногенно-измененный радиационный фон», а 

именно, содержание радионуклидов в фосфорных рудах и 

удобрениях. Невозможно было бы изучение влияния факторов 

городской среды на здоровье человека, а именно роста числа 

онкологических заболеваний и смертности без знания механизмов 

действия ионизирующих излучений. Междисциплинарные связи 

также важны при изучении дисциплины «Экологическая 

токсикология». Комбинированное действие токсических веществ и 

радиации чаще всего проявляется в синергизме действия. В разделе 
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«Токсикология радиоактивных веществ» используются понятия 

химической и радиационной токсичности.  

Практическая ориентированность и дифференциация 

практической части дисциплины. Представлены задачи различных 

уровней сложности: начального, среднего, высшего и творческого. 

Ранее подобный подход успешно использован авторами для 

создания сборника задач по химии [7]. Подобная дифференциация 

дает возможность выбора для студентов и совершенствования 

процесса приобретения навыков практической деятельности.  

Разработаны задачи, связанные с радоновой проблемой: 

расчет выхода радона из почвы в зависимости от ее пористости и 

коэффициента диффузии радона, расчет средней тканевой 

(легочной) дозы, обусловленной вдыханием изотопов 
220, 222

Rn, в 

зависимости от интенсивности вентиляции помещения. 

Представляют интерес расчеты дозы γ-излучения в помещениях в 

зависимости от использованных строительных материалов, 

математическое обоснование замены строительных материалов с 

повышенной удельной активностью естественных радионуклидов 

(ЕР) на альтернативные. 

Пример практического задания, направленного на решение 

конкретной ситуационной задачи: «Определите минимальную 

длину рукоятки манипулятора, обеспечивающую безопасные 

условия работы научного сотрудника с радионуклидами общей 

активности 60 мг-экв Ra в течение 28 часов в неделю без 

дополнительной радиационной защиты». 

Освоение практической части дисциплины мотивирует 

учебную деятельность в виде возрастания познавательного 

интереса. Этому помогает дифференциация практической части по 

уровням сложности и постепенный переход на высшие уровни. 

Творческая компонента практической части в виде 

индивидуальных заданий с разрешением проблемных ситуаций . 

Индивидуальные задания имеют большое значение при 

активизации изучения студентами различных профессионально-

ориентированных экологических дисциплин. Они впервые введены 

в учебную программу «Радиоэкологии». В заданиях объединены 

различные темы дисциплины, прослеживаются 

междисциплинарные связи и возможны различные подходы к 

решению. Студент должен иметь хорошие знания, проявить 

эрудицию и правильно выполнить расчетную часть. 
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Индивидуальные задания как профилированные проблемные 

ситуации актуальны, они способствуют формированию 

самостоятельности, повышению уровня квалификации и 

компетентности специалиста. Как пример можно привести 

индивидуальное задание «Оценка радиационной обстановки на 

горно-обогатительном комбинате и прилегающей территории». 

Общая ситуация. Горно-обогатительный комбинат по 

переработке железной руды имеет 7 основных цехов. При 

получении железного концентрата образуются хвосты в виде 

суспензии тонкоизмельченной горной породы. Природные 

радионуклиды, содержащиеся в железной руде, концентрируются 

хвостами. Основным направлением утилизации хвостов 

обогащения (далее ‒ шлаки) является использование их в качестве 

вторичного сырья для производства строительных материалов.  

Постановка проблемы. Необходимо оценить радиационную 

обстановку в цехах комбината, степень облучения на рабочих 

местах за счет радона и гамма-излучения природных 

радионуклидов; дать характеристику радиоактивным свойствам 

отходов обогащения руды и спрогнозировать область их 

использования в строительстве; оценить вид комбинированного 

действия радиации и шума в цехах комбината. 

1 этап. Радиационная характеристика строительных 

материалов цехов комбината Цеха предприятия построены из 

шлакобетона. Гамма-спектрометрические данные по удельным 

активностям его составляющих и их массовым частям 

представлены в таблице 1. Рассчитайте годовую эквивалентную 

дозу для рабочих цеха. Оцените вклад в дозу естественных 

радионуклидов ΔDЕР, которые входят в состав строительных 

материалов. 

 

Таблица 1 

Удельные активности строительных материалов 

Цех 

Цемент Песок Гравий 
Шлак 

доменный 

С, 

Бк/кг 

m, т С, 

Бк/кг 

m, т С, 

Бк/кг 

m, т С, Бк/кг m, т 

1 95 8 80 24 180 25 150 12 
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Алгоритм расчета. Годовую эффективную эквивалентную дозу 

γ-излучения (мкЗв/год) современных каменных зданий рассчитывают 

по формуле: Dпом. = 4,74·
эф.С

, 

эф.

эф.

( )і і
і

і
і

С m

С
m








, Бк/кг, 

где: (Сэф.)і – эффективная удельная активность естественных 

радионуклидов в строительных материалах; 
эф.С

– средняя 

эффективная удельная активность естественных радионуклидов в 

строительной конструкции, изготовленной из различных материалов.  

Прогноз использования строительных материалов дают 

согласно принадлежности к определенному классу радиационной 

опасности (таблица 2). 

Дозу, полученную за счет γ-излучения естественных 

радионуклидов строительных материалов, рассчитывают по формуле: 

ΔDЕР = Dпом. ‒ 305, мкЗв/год, 

где 305 мкЗв/год ‒ доза, которую получили бы люди, если целый год 

находились на открытой местности. 
 

Таблица 2 

Критерии использования материалов в зависимости от величины 

эффективной удельной активности 

Класс 

отходов 
Сэф., Бк/кг Область применения 

Ι <370 Без ограничения в строительстве 

ΙΙ 370-740 

У промышленном и дорожном 

строительстве вне жилой зоны в качестве 

наполнителя бетонов и железобетонов 

ΙΙΙ 740-2240 
В промышленных зонах, вне населенных 

пунктов, для строительства дамб 

ΙV 2240-3700 

В регионах получения, для строительства 

дамб, хвостохранилищ и закладки 

выработок 

V >3700 
Только для захоронения и закладки 

горных выработок 
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2 этап. Радиационная характеристика отходов производства. 

Используя результаты γ-спектрометрического исследования отходов 

обогащения железной руды, которые приведены в таблице 3, 

рассчитайте их эффективную удельную радиоактивность. 

Определите класс радиационной опасности и укажите возможную 

область применения данных отходов в строительной области. 

 

Таблица 3 

Результаты γ-спектрометрического исследования отходов 

обогащения железной руды 

Суд., Бк/кг 

232
Th 

226
Ra 

40
K 

85,1 69,1 858,6 

 

Алгоритм расчета. Гигиеническая оценка материалов, 

применяемых в строительстве осуществляется по величине 

эффективной удельной активности Сэф.:  

Сэф. = СRa + 1,31CTh + 0,085CK, 

где СRa, CTh, CK – соответственно удельные активности радия-226, 

тория-232 и калия-40 (таблица 4); 1,31 и 0,085 – взвешенные 

коэффициенты тория-232 и калия-40 по отношению к радию-226. 

По величине Сэф.. определяют критерии использования 

материалов в строительной отрасли (таблица 3). 

3 этап. Дозы облучения радоном. Рассчитайте величину дозы 

облучения людей радоном-222 в цеху №1 при работе 

вентиляционного оборудования и его аварийной остановке. При 

расчетах используйте результаты измерения концентрации 
222

Rn с 

помощью альфа-радиометра: С Rn222
=26 Бк/м

3
. 

Алгоритм расчета. Величину средней тканевой дозы человека, 

обусловленной вдыханием радона, можно оценить с помощью 

уравнений: 

- вентиляция в помещении при 

условиях: обмен 0,001 объема 

воздуха за 1с 

     DRn-222=0,038·С Rn-222, Зв/год;  

- отсутствие вентиляции     DRn-222=0,135·С Rn-222, Зв/год, 

где С – концентрация эманаций Бк/м
3
. 
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4 этап. Оценка вида комбинированного действия радиации и 

шума. В цехе № 1 размещается технологическое оборудование с 

высоким уровнем шума. Сделайте вывод о характере 

комбинированного действия радиации и шума на человека, 

используя графическую зависимость профессиональной 

заболеваемости от величины поглощенной дозы Dпогл. (данные 

таблицы 4). Определите вид комбинированного действия радиации и 

шума. Рассчитайте количественную характеристику 

комбинированного действия ‒ фактор уменьшения дозы (ФУД) при 

4,25%-ой заболеваемости при совместном действии двух факторов. 

Алгоритм расчета. Количественный критерий 

комбинированного действия радиации и других факторов ФУД равен 

отношению доз радиации, оказывающих одинаковый биологический 

эффект (S – заболеваемость) при наличии второго. 

 

Таблица 4 

Профессиональная заболеваемость в условиях комбинированного 

действия радиации и шума 

Заболеваемость 

(%) при действии 

факторов 

Dпогл., Гр 

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,15 

радиация 3,0 3,2 3,4 3,5 3,9 4,1 4,4 4,6 

радиация + шум 

105 дБ 

4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 

 

фактора (D2) и при действии только радиации (D1):  

2

1

ФУД
D

D


. 

При синергизме комбинированного действия ФУД<1; при 

антагонизме действия ФУД>1. По данным таблицы 4 студенты 

должны построить графическую зависимость в координатах lgS – D. 

По взаимному расположению кривых сделать вывод о механизме 

комбинированного действия радиации и шума. Для значения 

lgS=0,63 (S=4,25 %) определить ФУД.  

Индивидуальные задания различных уровней сложности 

представляют новые комплексные подходы, ориентированные на 

знания и практическую профессиональную подготовленность, 

развивают навыки анализа и способность использовать 
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профессиональные знания в определенной ситуации, что создает 

основание для формирования конкурентоспособной личности.  

Лабораторный практикум как способ приобретения 

практических навыков. Лабораторный практикум впервые введен в 

учебную программу, что стало возможным после приобретения 

соответствующей приборной базы: сцинтилляционного 

спектрометра энергий гамма-излучений (СЕГ-001 «АКП-С») с 

системой анализа, обработки и визуализации спектрометрической 

информации и дозиметра-радиометра МКС-05 «Терра». В ходе 

лабораторного практикума студенты осваивают современные 

научные методики определения удельных активностей 

радиоизотопов, радиационно-химической оценки различных сред и 

материалов (вод, почв, продуктов питания, удобрений, 

строительных материалов и др.), исследуют внешнее γ-излучение 

строительных материалов и компонентов техногенно-измененного 

радиационного фона (зол, шлаков, шламов, фосфатов). С помощью 

методик дозиметрического контроля определяют дозы внешнего 

облучения человека при различных геометриях облучения. К 

радиобиологическим методикам относятся: определение количества 

стронция-90 в молоке, методы оценки содержания радиоактивных 

веществ в организме и методы ускорения выведения радионуклидов 

из организма. 

Успешное освоение методик лабораторного практикума 

формирует профессиональную компетенцию и научно-

исследовательское мышление, увеличивает конкурентоспособность 

будущих инженеров-экологов. 

Средства контроля знаний и умений студентов. Средства 

контроля представлены в виде заданий для самоконтроля и 

тестовых заданий различных видов: закрытого и открытого. 

Ниже приведены тестовые задания закрытого типа 

альтернативного выбора, построенные по принципу простой 

альтернативы. Они направлены на «грубую» проверку знаний и 

классификаций по определенному разделу, проверку навыков 

правильно применять в процессе освоения дисциплины знания.  

  



27 
 

Например: 

 

1. ТОЛЩИНА ЗАЩИТЫ ИЗ БЕТОНА (БЕТОН=2,3 Г/СМ
3
), 

ОСЛАБЛЯЮЩАЯ -ИЗЛУЧЕНИЕ В 20 РАЗ ПРИ M = 0,0268 СМ
2
/Г, 

РАВНА 

А. 

0,0268 ln20

2,3
d




  B. 

2,3 ln 20

0,0268
d




 

C. 

0,0268 2,3

ln 20
d




  D. 

ln 20

0,0268 2,3
d 


 

 

Предложены тестовые задания в графическом виде: 

 

2. ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ИЛЛЮСТРИРУЮТСЯ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 
                  А                                B                               C 

 

Тестовые задания закрытого типа, построенные по принципу 

соответствия: 

 

3. ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ 

Форма эффекта облучения Проявление эффектов облучения 

1. опухолевая 

2. неопухолевая 

А. сокращение 

продолжительности жизни 

B. апластические состояния 

тканей 

C. бластомогенез 

D. дисгормональные нарушения 

E. склерозирование тканей 

F. лейкозы 
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Тесты открытого типа требуют более полных знаний формул, 

единиц измерения, умения провести расчет: 

 

4. Для обеспечения предельной недельной дозы облучения при 

работе с источником γ-излучения 
60

со активностью 30,3 ки на 

расстоянии 3 м в течение 36 ч/сут., необходимо использование 

защитных сооружений из материалов: бетона (бетон=2,3 г/см
3
), 

толщиной ______ см или кирпича (ρкирпич=1,4 г/cм
3
), толщиной 

_______ cм. 
 

Самостоятельная подготовка учащихся по тестовым заданиям 

дисциплины позволяет провести контроль знаний, проверить 

наличие навыков и творческой компоненты у студентов на разных 

этапах обучения. 

Заключение. Показана возможность совершенствования 

радиоэкологического образования за счет внедрения нового 

методологического подхода в обучении. Новизна результатов 

обеспечивается возникновением междисциплинарных отношений, 

практической направленностью, дифференциацией практической, 

лабораторной части и средств контроля, индивидуализацией 

обучения, возможностью самостоятельной подготовки и повышения 

квалификации бакалавров. 

Организация познавательной деятельности осуществляется 

через формирование исследовательского мышления студентов. 

Новый методологический подход помогает студентам организовать 

самостоятельную работу, одновременно овладевая знаниями и 

навыками в области радиоэкологии и смежных экологических 

дисциплин, за счет формирования междисциплинарных связей.  
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1.3. Педагогічні умови формування екологічної культури 

студентів економіко-гуманітарних коледжів засобами реалізації 

інтегративного підходу 

 

У статті актуалізовано потребу пошуку нових еколого-

гуманітарних векторів розвитку економічних механізмів та правових 

норм, що покладаються в основу збереження та гармонійних 

взаємовідносин з природним та соціальним середовищем. Доведено, 

що заміна технократизму на екологоцентризм, екологічно 

виправдана діяльність нині визначають стратегію сучасної 

екологічної культури, а культивування екологічної культури 

студентів забезпечується системністю освітньо-виховного процесу 

закладів професійної освіти, передбачаючи трансформацію 

світоглядних імперативів, духовних цінностей та екологічних 

пріоритетів і здійснюється за певних педагогічних умов, 

обґрунтування яких і становить мету дослідження. 

Підставою з’ясування організаційно-педагогічних умов 

формування екологічної культури студентів у процесі навчання в 

економіко-гуманітарному коледжі став ретельний аналіз 

педагогічних, культурологічних, психологічних, екологічних, 

економічних, правових досліджень, а також участь у конференціях, 

круглих столах, методичних та наукових семінарах. Внаслідок цього 

визначено наступні педагогічні умови формування екологічної 

культури студентів економіко-гуманітарних коледжів: забезпечення 

екологічної спрямованості змісту економіко-гуманітарної підготовки 

студентів; оволодіння методами і принципами екологічної етики, 

заснованої на визнанні морального статусу природи та її ціннісного 

потенціалу; забезпечення соціально-економічної та правової 

мотивації екологічно доцільної діяльності.  

Виявлений нами комплекс педагогічних умов дозволяє 

говорити про формування екологічної культури студентів економіко-
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гуманітарних коледжів як цілеспрямований інтегративно-

організований процес екологічного виховання молоді на основі 

систематизації та трансформації знань з урахуванням пізнавальних 

можливостей, особистісних етичних та ціннісних імперативів, 

екологічно обґрунтованої діяльності та відповідності гуманістичним 

орієнтирам. Визначені педагогічні умови дозволяють прогнозувати 

перспективи формування екологічної культури шляхом реалізації 

сучасних освітніх методик та інноваційних технологій. 

Ключові слова: екологічна культура, умова, педагогічна умова, 

інтегративний підхід, екологічна етика.  

Постановка проблеми. Пошук нових еколого-гуманітарних 

векторів розвитку економічних механізмів та правових норм, що 

покладаються в основу збереження та гармонійних взаємовідносин з 

природним та соціальним середовищем, заміна технократизму на 

екологоцентризм, екологічно виправдана діяльність визначають 

стратегію сучасної екологічної культури. Відповідно культивування 

екологічної свідомості студентів забезпечується системністю 

освітньо-виховного процесу закладів професійної освіти, 

передбачаючи трансформацію світоглядних імперативів, духовних 

цінностей та екологічних пріоритетів і здійснюється за певних 

педагогічних умов. 

Мета дослідження ‒ обґрунтувати педагогічні умови 

формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних 

коледжів засобами реалізації інтегративного підходу 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Екологічна 

проблематика культурно-освітнього процесу нині центрує пошук 

М. Бойчева, В. Грубінко, С. Дерябо, А. Залужної, М. Козяра, 

Н. Пустовіт, М. Шаповал, М. Шведа, Н. Ясінської. Формування 

екологічної культури майбутніх спеціалістів економічного профілю є 

предметом дослідження Н. Житник, О. Матеюк, Р. Сабітової, 

В. Стасюк, Н. Мамедова та ін. Множинність інтерпретативного поля 

понять «умова», «педагогічна умова» залучає у контекст 

дослідницького пошуку значний спектр лексикографічних джерел. У 

педагогічній науці та практиці широке експлікативне поле цих 

понять сформувалося у дослідженнях К. Дубич, О. Гури, Н. Житнік, 

М. Звєрєва, Ю. Костюшко, О. Мещанінова, В. Стасюк та інших. 

Проте, педагогічні умови формування екологічної культури 

студентів економіко-гуманітарних коледжів засобами реалізації 
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інтегративного підходу дотепер не було предметом окремого 

дослідження, а тому потребує деталізації та наукового уточнення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розмаїття 

інтерпретацій понять «умова» та «педагогічна умова» засвідчує 

суперечність між потребою наукового їх осмислення та 

«вжитковою» сферою, що «у теоретичному плані спонукає до 

фундаментального узагальнення категорії «умови» в методології 

педагогіки для відображення концептуального розуміння сутності 

цього терміна, його змісту та зв’язків з іншими педагогічними 

категоріями. У практичному – це виявлення похідних родового 

поняття «педагогічні умови» (загальнопедагогічні, організаційно-

педагогічні, організаційні, дидактичні, методичні, психолого-

педагогічні, соціально-психологічні, соціально-педагогічні тощо), які 

уточнюють площину науково-педагогічного пошуку, а також 

напрями досліджень, пов’язаних із різними аспектами вдосконалення 

освітніх систем» [5, с. 45-46]. Так, Великий тлумачний словник 

сучасної української мови фіксує кілька його значень поняття умова, 

а саме: 1) необхідна обставина, що уможливлює здійснення, 

створення, утворення чого-небудь; 2) обставини, особливості 

реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється що-

небудь [2, с. 1506]. У психологічному словнику умова постає як 

істотний компонент комплексу об’єктів, із наявності якого за 

необхідністю походить існування цього явища [10, с. 207]. У 

філософському словнику умова ‒ це поняття, що відтворює 

універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона 

виникає й існує [8], тобто те, що уможливлює існування іншого 

(предмета, явища чи процесу). Розкриваючи зміст поняття 

педагогічні умови, В. Стасюк вбачає в ньому «обставини, від яких 

залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний 

процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується 

активністю особистості, групою людей» [12]. У ролі взаємозалежних 

і взаємообумовлених заходів педагогічного процесу, що 

забезпечують досягнення конкретної мети, поняття педагогічні 

умови визначено у дослідженні К. Дубич [3, с 79]. Відстежуючи 

подвійний зміст педагогічних умов, Н. Тверезовська вважає їх, з 

одного боку, регуляторами педагогічного процесу, його джерелом 

виникнення, існування та розвитку, а з другого, ‒ саму його 

«атмосферу», що визначається цілеспрямованістю, впорядкованістю, 

логічністю та структурованістю цих умов [13]. Смислова канва 
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педагогічних умов пов’язана також із різноплановими соціально-

педагогічними і дидактичними чинниками, що регулюють 

функціонування конкретної педагогічної системи, із формами, 

методами, підходами, технологією організації навчального процесу 

як цілісної системи та сукупністю заходів, скерованих на 

ефективність педагогічної діяльності, сукупністю внутрішніх 

параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, які 

відповідають психолого-педагогічним критеріям оптимальності і від 

яких залежить висока результативність навчального процесу.  

Зважаючи на інтегрований характер визначення, що вказує на 

функціональне призначення умов і відображає їх науково-

педагогічну сутність, можемо взяти за основу категоріальну 

експлікацію, запропоновану А. Литвиним та О. Мацейко, які 

вважають, що «педагогічні умови – це комплекс спеціально 

спроектованих генеральних чинників впливу на зовнішні та 

внутрішні обставини навчально-виховного процесу й особистісні 

параметри всіх його учасників. Педагогічні умови забезпечують 

цілісність навчання та виховання в інформаційно-освітньому 

середовищі навчального закладу відповідно до вимог суспільства та 

запитів ринку праці, сприяють всебічному гармонійному розвитку 

особистості та створюють сприятливі можливості для виявлення її 

задатків, врахування потреб і формування загальнолюдських і 

професійно важливих якостей, ключових кваліфікацій, загальних і 

професійних компетенцій» [5 , с. 56].  

Ефективність формування екологічної культури майбутніх 

економістів О. Матеюк пов’язує з педагогічними умовами, до яких 

віднесено: реалізацію діяльнісного підходу до формування 

відповідного рівня екологічної культури майбутніх економістів; 

використання проблемних, частково-пошукових та дослідницьких 

методів навчання; забезпечення дієвості наявних природоохоронних 

мотивів; посилення інтеграції теоретичних знань майбутніх 

економістів [7, с. 121]. Педагогічні умови формування екологічної 

культури студентів педагогічного коледжу у дослідженні 

Г. Пономарьової являють собою комплекс виховних і навчально-

освітніх важелів впливу на почуття, розум, поведінку студентів 

коледжу [9, с. 74-75].  

Підставою з’ясування організаційно-педагогічних умов 

формування екологічної культури студентів у процесі навчання в 

економіко-гумнітарному коледжі став ретельний аналіз педагогічних, 
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культурологічних, психологічних, екологічних, економічних, 

правових досліджень, а також участь у конференціях, круглих 

столах, методичних та наукових семінарах.  

Розглянемо більш детально кожну означену умову, що 

реалізовувалася у освітньому процесі коледжу. Першою умовою 

визначено забезпечення екологічної спрямованості змісту економіко-

гуманітарної підготовки студентів. Зазначимо, що процес 

формування сучасної екологічної культури студентів у коледжах 

неодмінно має базуватися на змістових параметрах економіко-

гуманітарної підготовки, що здійснюється в рамках освітнього 

процесу і націлена на реалізацію найголовніших завдань екологічної 

освіти, визначених Рішенням колегія міністерства освіти і науки 

України від 20.12.2001 «Про концепцію екологічної освіти в 

Україні». Цим законодавчим актом передбачено, що змістові 

параметрами екологічних знань повинні визначатися сформованими 

уявленнями про біосферу та її структурні одиниці, екосистеми, їх 

біотичну структуру, генетичні типи, принципи класифікації; живу 

речовину та її роль в біосферних процесах; закономірності 

кругообігу речовин, енергії та інформації; систему «людина ‒ 

суспільство ‒ біосфера ‒ космос»; основні види антропогенного 

впливу на компоненти довкілля та їх негативні наслідки; основні 

глобальні, державні і регіональні екологічні проблеми та шляхи їх 

вирішення; економічні, законодавчі та нормативно-правові принципи 

раціонального природокористування; основи державної та 

регіональної екологічної політики тощо. 

Означеною умовою передбачено розвиток екологічного 

мислення, що спрямовує навчальну діяльність на побудову 

гармонійного світогляду та світовідношення, здатність сприймати і 

реагувати на усі можливі загрози руйнування природного 

середовища, готовність захищати і оберігати його. У контексті 

екологічного виховання студентів, що освоюють гуманітарні 

спеціальності, превалює етико-естетична домінанта. На думку 

Н. Мамедова, «засвоєння екологічних та економічних знань має 

супроводжуватися емоційними переживаннями учня і сприяти 

становленню його екологічних переживань як стержня екологічної 

відповідальності. Формування чуттєвого, емоційно-ціннісного, 

глибоко морального відношення до природи передбачає розвиток 

таких почуттів і станів як любов, муки совісті, переживання 

спілкування з природою і людьми як найвищого блаженства. 
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Необхідно розвивати відчуття гармонії, здатність піднесеного 

переживання прекрасного. Усі навчальні предмети повинні 

розкривати естетичну картину світу» [6, с. 52]. Відчуття природи і 

здатність сприймати її велич і красу слугує вагомим чинником 

формування екологічної свідомості, у якій триєдність любові, істини 

і краси стає стержнем культурного самоздійснення.  

Еколого-правові знання визначають сьогодні рівень культури 

юриста, тому освітня підготовка правників передбачає можливість 

інтеграції екологічних і правових знань для попередження 

екологічних ризиків на основі науково вивірених екологічних та 

моральних імперативів. Правове урегулювання екологічних проблем 

вимагає нині системного розуміння екологічних прав та обов’язків 

людини, її місця у глобальній екосфері та виховання особистісної 

причетності до локальних та глобальних екологічних перспектив. 

Економічний напрям підготовки студентів у коледжах 

орієнтований на вирішення еколого-економічних завдань, пов’язаних 

із прийняттям належних управлінських підходів, що базуються на 

економічних розрахунках, створенні економічних стимулів захисту 

природного середовища, знанні особливостей функціонування 

екосистем та підставах раціонального використання природних 

ресурсів, упровадженні екологічно чистих видів виробництва та 

моніторингу їх стану. Змістова платформа підготовки студентів 

економічного профілю передбачає ознайомлення з основами 

екологічного менеджменту та виробничого екологічного контролю, 

інформаційний супровід процесу управління екологічними ресурсами 

та створення єдиної інформаційної бази ведення екологічного обліку, 

визначення економічної доцільності природоохоронних заходів, 

розуміння тенденцій соціально-економічного розвитку та обміну 

еколого-правовою та іншою інформацією. 

Оволодіння методами і принципами екологічної етики, 

заснованої на визнанні морального статусу природи та її ціннісного 

потенціалу є другою умовою формування екологічної культури 

студентів економіко-куманітарних коледжів, що сприяє актуалізації 

аксіологічного компонента. Усвідомлене ціннісне ставлення до 

природи, вивчення наявної ієрархії цінностей та їх корекція з метою 

формування екологічної культури студентів нині становить 

пріоритет освітньо-виховного процесу у коледжах. Невипадково Л. 

Білик, формулюючи нову парадигму екологічного виховання, 

визначає її «…як рух від знань, переконань і світогляду до моральної 
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відповідальності» [1, с. 3], з якою дослідниця пов’язує духовну 

зрілість студентської молоді, розглядаючи процес формування 

світоглядних переконань, емоцій і відповідальності в їх 

нерозривному органічному взаємозв’язку. Досягнення духовної 

зрілості позначає високий рівень сформованості екологічної 

культури, опертям якої визнано головні принципи екологічної етики 

як інтегративної навчальної дисципліни та галузі міждисциплінарних 

знань, зосередженої на обґрунтуванні моральних та духовних засад 

взаємодії людини з живою і неживою природою. Її 

основоположниками визнано американського еколога О. Леопольда ( 

«Календар піщаного графства») та німецького лікаря і 

філософа А. Швейцера («Культура й етика», «Вчення про 

благоговіння перед життям»). Етичний принцип благоговіння перед 

життям великого гуманіста XX ст. цілком обґрунтовано можна 

вважати фундаментом принципово нової культурної парадигми, 

вписаної у контекст сучасної екологічної етики, що випливає із 

містичного, заснованого на розумінні єдності і єдиності життя, 

людського почуття, яке націлює на безумовний зв’язок суспільства і 

людини зі сферою життя та необхідність відповідального ставлення 

до нього. І якщо традиційно етика визначала свій зміст принципами, 

нормами і правилами стосунків між людьми, то відтепер її акценти 

змістилися у сферу людина-природа. З цього приводу А. Швейцер 

писав, що сучасна наукова і філософська думка «не може зважитися 

на важливий крок ‒ визнати моральне ставлення до живих істот 

такою ж вимогою етики, як і ставлення до людини» [14, с. 92]. Цей 

крок, на думку А. Швейцера, ще належить зробити, тому етичний 

імператив дослідника набув статусу імперативу майбутнього». 

Позаяк культура, породжена індустріальним суспільством, не могла 

не викликати у А. Швейцера нічого, окрім песимізму, він не 

переставав говорити про загрозу катастрофи та засилля пропаганди, 

яка витіснила істину, про історію, яка перетворена у культ брехні. 

Водночас А. Швейцер фіксує надмірний тиск колективів на окремого 

індивіда, який таким чином втрачає можливість розвивати власну 

духовність і моральність (натомість основою культури є не 

матеріальне, а духовне життя), про мільйони зомбованих, що 

відмовляються мислити, втрачаючи свою індивідуальність, про 

духовну убогість тощо. 

Підкреслимо, що швейцерівська «містика етичного єднання з 

буттям» апелює до категорії добра, під яким розуміється все, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80
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слугує збереженню і продовженню життя, злом у цьому випадку 

іменується те, що руйнує життя і принижує волю до нього. Основою 

прояву етичного принципу А. Швейцера є почуття глибокої і 

безмежної відповідальності суб’єкта будь-якої етичної оцінки. Саме 

воно, як таке, що переважає жалість, співчуття і страх, вимагаючи 

постійного самозречення, незалежно від присутності об’єкта 

благоговіння та засновуючись на занепокоєнні відповідальністю, і 

покладається у фундамент моральності.  

На межі епохального пограниччя набула особливого 

авторитету етика відповідальності як нова етика технологічної 

цивілізації. Її засади у 70-х роках ХХ століття обґрунтував німецький 

і американський філософ Г. Йонас у книзі «Das Prinzip 

Verantwortung. Versucheiner Ethikfürdietechnologische Zivilisation» 

(«Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної 

цивілізації»). В основу етичної концепції Г. Йонаса покладена 

категорія відповідальності, що у традиційному витлумаченні 

позначає форму реалізації необхідності. У. Г. Йонаса вона знаменує 

перехід до усвідомлення відповідальності як необхідності, що постає 

визначником людської діяльності, причому відповідальність набуває 

трансцендентних вимірів. Відповідно етика постає як етика 

трансцендентної відповідальності, закорінена у сферу властивого 

людині почуття відповідальності. Таким чином, дослідник 

намагається за рахунок біосфери розширити сам об’єкт 

відповідальності, а також змінити її суб’єкт, роль якого перебирає на 

себе усе людство. Так само Г. Йонас прагне зробити ширшим і 

часовий горизонт відповідальності, скерувавши її у віддалене 

майбутнє, її футурологічний проект вибудовується на почутті страху, 

зумовленого усвідомленням загрози існуванню, а звідси і його 

песимістичне забарвлення. Дослідник далеко не в захваті від 

кардинальної експансії людини у світ природи і тим більше ‒ у її 

власну природу [4].  

З огляду на те, що саме мораль надає ціннісного змісту 

суспільним благам, соціально-екологічне обґрунтування 

необхідності обмеження споживання природніх ресурсів має стати 

важливою ланкою екологічної культури студентів економіко-

правових коледжів. Зміст екологічної культури юриста складають 

екологічні ідеї, екологічні цінності, екологічні настанови, що 

постають характеристикою екологічної свідомості правника; 

екологічна взаємодія, екологічний конфлікт як складники 
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екологічних відносин, екологічний вчинок, екологічні наслідки, 

екологічна практика, репрезентована елементами екологічної 

поведінки. Базовими для формування екологічної культури юристів є 

принципи екологізації моралі (так, наприклад, традиційні моральні 

норми обов’язку і совісті озвучуються як екологічний обов’язок чи 

екологічна совість); нові моральні цінності витісняють принципи 

доцільності і корисності; екологічний імператив стає імперативом 

морального обов’язку, націленого на дотримання природної гармонії 

та поваги до кожної живої істоти; принцип суб’єкт-суб’єктних 

відносин; принцип морально-екологічної свободи та 

відповідальності [11]. 

Третьою педагогічною умовою формування екологічної 

культури студентів економіко-гуманітарного коледжу постає 

забезпечення соціально-економічної та правової мотивації 

екологічно доцільної діяльності. Вона акцентує увагу на тому, що 

формування екологічної культури студентів в умовах професійної 

економіко-гуманітарної підготовки потребує науково обґрунтованої 

мотиваційної платформи, яка передбачає готовність до рішучих 

самостійних кроків, спрямованих на захист природного середовища. 

Відповідно успішне формування екологічних детермінант діяльності, 

її складників (умінь, поглядів, суджень, переконань та потреб), 

свідоме еколого-культурне самовдосконалення перебуває у прямій 

залежності від мотиваційної сфери особистості студента, яка 

постійно ускладнюється. Дослідження мотивації в освітній 

діяльності відсилає нас до праць Б. Ананьєва, А. Бодальова, 

Л. Божович, Д. Ельконіна, А. Маркової, С. Рубінштейна та ін., які 

акцентували увагу на практико-орієнтованій моделі освітньої 

діяльності, мотиваційним регулятором якої постає опанування 

професійних та екологічно орієнтованих знань, умінь та навичок. 

Основою мотивації стає задоволення потреб, серед яких виділяємо 

економічні, що базуються на усвідомленні практичної цінності 

природи, її ресурсного потенціалу тощо. Правова мотивація 

екологічної діяльності передбачає узгодження з правовими норми 

конституційного, господарського, земельного та інших видів права. 

Варто зауважити, що в освітньому процесі мотивація постає не 

тільки як умова екологічно доцільної діяльності, а передусім як 

фактор трансформації об’єктивно виражених екологічних проблем в 

особистісно значимий вимір життєвого світу студентів. 
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Висновки. Таким чином, виявлений нами комплекс 

педагогічних умов дозволяє говорити про формування екологічної 

культури студентів економіко-гуманітарних коледжів як 

цілеспрямований інтегративно-організований процес екологічного 

виховання молоді на основі систематизації та трансформації знань з 

урахуванням пізнавальних можливостей, особистісних етичних та 

ціннісних імперативів, екологічно обґрунтованої діяльності та 

відповідності гуманістичним орієнтирам та соціально-економічним 

вимогам суспільного розвитку.  
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1. 4. Факультативне заняття з хімії про здорове харчування для 

учнів 5-6 класів 

 

Стаття присвячена методиці формування хімічних знань про 

здорове харчування в учнів 5-6 класів у факультативному навчанні. 

Розглянуті питання практичної підготовки підлітків 11-13 років не 

тільки на елективних та обов’язкових природничих предметах 

елементарної хімії, а й в домашніх умовах. В методиці особливе 

місце займає розвиток здоров’язбережувальних здатностей учнів, 

особливо при виконання хімічного учнівського експерименту. 

Зміст, організація та методи навчання побудовані з 

урахуванням вікових особливостей підлітків. Програма 

факультативного заняття розрахована на 18 годин таким чином, що 

учні спочатку мають справу тільки з знайомими речовинами з 

повсякденного життя.  

Ключові слова: здорове харчування, факультативне навчання, 
учнівський хімічний експеримент. 

Постановка проблеми. Оскільки всі сучасні методичні системи 

освіти ґрунтуються на положеннях діяльнісного підходу до навчання, 

з метою пропедевтики хімічних знань про якісне і раціональне 

харчування нами було розроблено факультатив «Що ми їмо та 

п’ємо» для учнів 5-6 класів. 

Ідея застосування діяльнісного підходу у допрофесійній 

підготовці в житті кожного члена суспільства і сьогодні є неостаннім 

важелем у громадському вихованні. На цих ідеях ґрунтується 

засвоєння теоретичних знань і формування практичних вмінь учнів 

11-13 років не тільки на елективних або природничих предметах, а й 

в домашніх умовах. Головними когнітивними діями такого процесу 

навчання є дії з фізичними предметами, відтворення фізичних і 

хімічних явищ при аналізі продуктів харчування, конструювання 
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різних приладів з підручних матеріалів, що цілеспрямовано розвиває 

дітей і привчає їх до безпечного поводження вже на початку 

життєвого шляху . 

Аналіз останніх досліджень. Реалізація ідеї формування в учнів 

здоров’язбережувальної компетентності імплементовані 

регіональними стратегічними ініціативами і програмами Health 

Promoting Schools 11, Child – Friendly Schools Manual 7 та іншими. 

Системоутворюючим елементом вказаних стратегій став 

дитиноцентричний підхід до створення в навчальному закладі освіти 

середовища для формування здорового способу життя в учнів 

різного віку. Особливої уваги в цьому питанні заслуговують підлітки 

віком 11-13 років, які найбільш резистентні до впливу шкідливих 

звичок: тютюнопаління, вживання спиртовмісних та наркотичних 

засобів, а також нераціонального занадто калорійного харчування. 

Це питання досліджується особливо інтенсивно з початку 

ХХІ століття S. Clift, B. B. Jensen 8, J. Racz та ін. 14, 

B. Woynarowska та ін. 16, О. О. Єжова та ін. 4 та багато інших 

фахівців. Так, угорські дослідники побудували мережу первинної 

профілактики установ охорони здоров’я підлітків 14, с. 4. В цьому 

ж напрямі працюють і польські педагоги, які вважають, що 

оптимальним періодом реалізації заходів з формування здорового 

способу життя є час навчання в школі, коли у підлітків відбувається 

формування ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я 

оточуючих, особливо рідних людей, оцінювання дій з профілактики 

захворювань та попередження безпеки для життя у складних 

ситуаціях 16, с.4. Справедливо зазначає B. B. Jensen, що 

здоров’язбережувальна компетентність – це здатність людини діяти у 

напрямі позитивних змін власного здоров’я 12. Наприклад, 

навчальні плани 1-6 класів Польщі націлені на привчання школярів в 

першу чергу до особистої гігієни та здорового і раціонального 

харчування 16. Дослідниця J. Gajdosova презентує низку освітніх 

програм як, наприклад, «Здорова п’ятірка», «Піраміда», що 

сфокусовані на систематичному навчанні усвідомленого споживання 

достатньої кількості овочів, фруктів та основам раціонального 

харчування. Цього учні навчаються на мистецьких заходах, беручи 

участь у конкурсах та іграх 10, с. 20. Монографія О. О. Єжової та 

співавторів розкриває становлення і розвиток національної мережі 

шкіл здоров’я у Європі, починаючи з 1995 року, коли за наказом 

МОЗ та МОН України наша країна долучилася до міжнародного 
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проєкту «Європейська мережа шкіл зміцнення здоров’я» 4. Автори 

монографії дають аналіз еволюції ідей та проєктів створення шкіл 

здоров’я у Східній Європі і вказують дорожню карту з практичними 

наробками до дій для всіх шкіл України, охочих приєднатися до 

проєкту. Щодо організації та менеджменту таких шкіл в Україні 

цінними є поради директорам і науковцям викладені в публікаціях 

B. Wolny 15, M. Kedzior 13 і особливо в монографії за редакцією 

B. Woynаrowska 9. Проте звертаємо увагу на брак досліджень з 

застосування ресурсів шкільного предмета хімії для формування 

здоров’язбережувальної компетентності як на уроках, так і в 

гуртковій роботі або факультативному навчанні 

Виклад основного матеріалу дослідження. Накопичення 

індивідуального досвіду прискорюється в умовах добровільного 

вибору захоплень, до яких є нахил і є певні здібності, в умовах, де 

дитина не зазнає жорсткого управління із засвоєння знань і вмінь. 

Такі умови було втілено у факультативі «Що ми їмо та п’ємо». 

Учителю обов’язково треба враховувати вікові особливості дітей 5-6 

класів. Програма факультативу побудована таким чином, що на 

перших заняттях учні мають справу тільки із знайомими речовинами 

з повсякденного життя: водою, цукром, сіллю, медом, молоком тощо. 

Цей факультатив можна вводити у жовтні першого півріччя 5-го 

класу, коли вже учні адаптувалися до навчального процесу та умов 

шкільної життєдіяльності. 

Дидактичною метою всіх занять факультативу є засвоєння 

нових знань і вмінь, формування нових понять, чуттєвих уявлень, які 

є контентом здоров’язбережувальної компетентності. Кожне заняття 

має свою структуру, яка складається з варіативної та інваріантної 

частин. Варіативна залежить від особливостей змісту програми 

факультативу і від змісту конкретного заняття. Учитель ретельно 

відбирає зміст хімічної інформації відповідно до дидактичної мети і 

конкретних цілей розвитку і виховання, а також здійснює підбір 

оптимальних методів і засобів навчання. 

Методика та методологія. Першим заняттям учитель повинен 

приділити значну увагу. Від підготовки наочності, вміння 

продемонструвати речовини, зацікавити науковими або історичними 

фактами; від продуманості загальної стратегії факультативу і тактики 

перших занять залежить успіх спільної діяльності учнів і учителя на 

подальший період. 
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Щоб розпочати розповідь про науку хімію, учитель говорить 

про те, що рослини вивчає ботаніка, тварин – зоологія; гори, річки, 

океани описує наука географія; зірки, планети є прерогативою 

астрономії. Людський організм, його будову досліджує анатомія і 

фізіологія, а взагалі все живе вивчає біологічна наука. Рух, 

переміщення предметів у просторі, принцип дії механізмів, явища 

виникнення звуку, електричного струму, випромінювання світла та 

інше є предметом дослідження науки фізики. 

Далі вчитель говорить, що ці науки називаються 

природничими і вивчають матеріальний світ, його будову, 

походження. Вони досліджують все, що ми відчуваємо нашими 

органами, коли бачимо і чуємо, торкаємося рукою, відчуваємо 

шкірою, - все це є матерія. Матерія – це фізичні живі і неживі тіла. 

Тіла складаються з речовин, які і вивчає наука хімія. Опора на органи 

чуття у навчанні учнів 5-6 класів є пріоритетним напрямом 

пропедевтики хімічних знань. Як пишуть Г. Драйден і Дж. Вос: 

«Існує шість основних «шляхів» до мозку: п’ять – через п’ять органів 

чуття (зір, слух, дотик, смак і нюх), а шостий шлях, зв’язаний з 

досвідом фізичних дій. Діти, очевидно, вчаться завдяки усіх 

почуттів. Кожен день для них наповнений осягненням світу. Вони 

люблять експериментувати, творити, з’ясовувати, як що працює. 

Будь-який виклик повинен бути прийнятий, поведінка дорослих – 

скопійована» [3, с. 295]. Ці науково-обґрунтовані висновки 

спрогнозовані і влучно висловлені ще в ХІХ ст. К. Д. Ушинським в 

думці про те, що «...дитина, якщо можна так висловитись, думає 

формами, кольорами, звуками, відчуттями взагалі, і той даремно і 

вадливо силував би дитячу природу, хто захотів би примусити її 

думати інакше» [6, с. 289]. 

Після вступної промови учитель демонструє речовини 

органічного і неорганічного походження, природні і створені 

людиною. Для цього можна скористатися зразками вугілля, кухонної 

солі, крейди, металів, спирту, оцтової кислоти, гуми, каучуку, 

органічного скла, поліетилену та інші. 

Якщо учням надати можливість роздивитися під мікроскопом 

невеличкі кусочки деревного вугілля, крейди або кришталиків 

кухонної солі, то це сприятиме підвищенню мотивації пізнавальної 

діяльності до нового навчального предмету – хімії. При цьому 

вчитель дає пояснення побаченого учнями на пропедевтичному етапі 

матеріального світу.  
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Далі учитель вводить учнів у світ уявлень філософів давнини 

про будову матерії, їхні розуміння «атому», а потім про атомістику 

Дж. Дальтона і демонструє процес взаємодії міді з киснем і 

відновлення міді воднем з купрум оксиду (рис.1). Під час історичної 

довідки учням показують портрети вчених. 

 

 
Рис. 1. Окиснення і відновлення міді 

 

На третьому занятті учитель демонструє досліди із зміною 

кольору розчинів, з виділенням газу, випадінням осаду, а також такі 

яскраві, як «фонтан», «вулкан», взаємодія магнію з водою та інші і 

наголошує на правилах роботи з реактивами, вогнем тощо. Діти 

одержують пам’ятки основних правил техніки безпеки під час 

роботи в хімічному кабінеті. Ефективність засвоєння правил 

поведінки в хімічному кабінеті значно зростає, якщо учні 

безпосередньо спостерігають хімічні досліди під час демонстрації. 

На цьому занятті учні розглядають хімічний посуд і деякий 

замальовують в зошиті і підписують. 

Наприкінці третього заняття учитель оголошує мету 

факультативу – дослідження речовин, що зустрічаються на кухні, в 

першу чергу ті, які ми їмо і п’ємо, робить акцент на якості води і 

продуктів харчування для здоров’я людини.  

Наступною темою є тема «Вода». Розглядаються різні види 

води – прісної, морської, річкової, дистильованої, водопровідної, 

природних опадів, мінеральної газованої і негазованої. У хімічні 

склянки наливають однаковий об’єм кожного виду води і подають 

характеристику за такими показниками: прозорість, колір, запах, 

середовище. Тему «Вода» протягом двох занять також вивчають учні 

в іншому факультативі – «Хімія саду і городу», який можуть 

відвідувати учні 6-7 класів, і на якому з’ясовують наявність у воді 

вуглекислого газу і аніонів кислот, визначають фізичні властивості 

води та її будову. 
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Прозорість води учні 5-го класу визначають візуально, тобто 

неозброєним оком. Для цього воду в хімічній склянці розглядають на 

не дуже яскравому світлі. Умовно прозорість води поділяють на три 

класи: 1 клас – дуже прозора вода, не має будь-яких найменших 

частинок; 2 клас – вода прозора, з невеликою кількістю дрібненьких 

механічних домішок; 3 клас – вода слабо каламутна, майже 

непрозора тому, що дрібненьких частинок велика кількість. 

При визначенні кольору води учитель може розповісти про 

використання спеціального стандарту – платиново-кобальтового 

розчину, з яким і проводять порівняння досліджуваної води. В 

нашому експерименті воду 2-го і 3-го класу прозорості спочатку 

фільтрували, а потім наливали 100 мл у хімічну склянку такого ж 

об’єму. Для порівняння ставили стільки ж дистильованої води. 

Обидва стакани з водою розглядали на фоні білого екрану. Оцінка 

води давалась так: безбарвна, світло-жовта, жовта, світло-зелена, 

зелена, бура, сіра тощо. 

Запах води визначали таким чином. Пробірку, заповнену 

водою трохи більше половини, підігрівають не до кипіння. 

Припиняють нагрівання, закривають пробкою, збовтують кілька 

разів, потім відкривають пробку і зразу ж нюхають за правилами. 

Вода може бути без запаху або із запахом сірководню, болота, цвілі, 

затхлості тощо. Доцільною є бесіда про значення води, її ролі у 

підтриманні метаболізму організму людини, користі для здоров’я та 

приготуванні їжі, про охорону гідроресурсів України тощо. 

Бажання учнів 5-го класу самостійно попрацювати, та ще й 

вперше в житті з хімічними приладами, настільки велике, що вони до 

цього психологічно готові і з позитивними емоціями, в піднесеному 

настрої виконують учнівський дослід з визначення середовища 

досліджуваної води за допомогою універсального індикаторного 

папірця. Учитель пояснює значення слова «індикатор». Можна 

навести довідку про реактивні папірці Р. Бойля, який вперше 

застосував сік фіалок для пропитування білого паперу, щоб 

виготовити індикатори. Учителю треба пам’ятати, що поняття 

«індикатор» буде розвиватися в багатьох наступних темах. 

Додому задають безпечні досліди з розчинення у воді харчової 

соди, оцтової кислоти, кристаликів лимонної кислоти, кави 

(розчинної) тощо. Також можна дати домашнє завдання провести 

дослід з пом’якшення твердої води, наприклад, водопровідної, за 

допомогою питної соди, якщо такий дослід не виконувався на занятті. 
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Значної уваги у проведенні занять факультативу ми приділяли 

історичним повідомленням, фактам, цікавим відомостям. Так, при 

вивченні теми «Чай» учні 5-го класу дізнаються, що в дикій природі 

чай зустрічається у вигляді двох видів – чай китайський, який росте на 

півдні Китаю, і чай ассамський, який отримав свою назву із-за району 

Індії – Ассаму. Але сьогодні його вирощують на Кавказі, в Африці, 

Південній Америці, Туреччині, В’єтнамі, Ірані та інших місцях.  

Залежно від способу обробки листа чай буває чорний, зелений, 

червоний, жовтий. Випускають розсипчастий чай, який називають 

байховим, а також гранульований, пресований та інший. 

Листя чаю містять танін та інші дубильні речовини, ефірні олії, 

вітамін С, кофеїн тощо. Ці хімічні речовини певним чином 

впливають на нервову систему, мають цілющі властивості, бадьорять 

організм людини. Учитель розкриває вплив різних сортів чаю на 

нервову систему дітей, вказує на плюси і мінуси цього напою. 

На занятті учні виконують лабораторні досліди дії індикаторів 

розчинів ферум (ІІ) сульфату і ферум (ІІІ) хлориду з 2-3 краплями 

хлоридної кислоти на чай. А додому учні отримують такі завдання: 

міцно заварений чай у склянці поділити на дві частини і додати до 

однієї чайну ложку розчину питної соди, а до другої додати 

шматочок лимона. Спостереження записати у зошит. У зошит 

записують результати домашнього практичного завдання, яке 

полягає у такому: шматочок білої тканини, залитої чаєм, протирати 

ватним тампоном, змоченим сумішшю нашатирного спирту 

(1/2 чайної ложки) і гліцерину (2 чайних ложки). 

Домашнє практичне завдання учні виконують після того, як 

вони набули знань про виведення плям від чаю іншим способом у 

хімічному кабінеті на занятті. У цьому випадку для виведення плями 

необхідно цю річ або те місце, де є пляма, замочити у розчині, що 

містить 1 масову частку щавлевої кислоти, 2 масові частки лимонної 

кислоти і 50 масових часток води. 

На занятті учні починають заповнювати дидактичну або 

технологічну картку і завершують її заповнення після виконання 

домашнього практичного завдання. Картки регламентують роботу 

учнів завдяки докладно розписаним операціям.  

Вони записують не тільки факти – результати розв’язаних 

навчальних задач, а й висновки, креслять схеми, роблять малюнки, 

розв’язують ребуси, кросворди та ін. Виставлення оцінок за роботу з 

картками на факультативних заняттях – річ дискусійна. На наших 
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заняттях не систематично, але іноді оцінки в балах виставлялися 

заради стимулювання і заохочування учнів до подальших 

пізнавальних дій. 

Технологічні картки або їх фрагменти застосовувалися і під час 

вивчення інших тем. Іноді технологічні картки застосовують 

протягом двох тем. Наприклад, під час вивчення властивостей питної 

соди учні використовували технологічні картки, які вони вже 

частково заповнили при вивченні кухонної солі. 

Результати дослідження. Педагогічний експеримент було 

організовано в шести класах двох шкіл (№ 6, 10). На етапі 

формувального експерименту після проведення всіх 18 занять було 

проведено контрольну роботу з однаковим змістом завдань для всіх 

класів. Оцінювання здійснювали за прийнятою в середніх школах 

України 12-бальною шкалою. Результати представлені в таблиці 1, де 

помічені контрольні класи, а непомічені – це експериментальні. Зміст 

контрольних робіт мав завдання про хімічні поняття, процеси, які 

учні бачили при демонстраціях або виконанні дослідів, про значення 

досліджуваних речовин для здоров’я людини, про використання в 

їжу продуктів з різною характеристикою їх якості або властивостей, 

що впливають на самопочуття людини. 

Доступність контрольних завдань перевірялась за методикою 

запропонованою А. А. Киверялгом [5] для обчислення коефіцієнта 

засвоєння окремих хімічних понять про речовину, солі, деякі 

пристрої тощо: 

 
де К – коефіцієнт засвоєних елементів,  

∑l0 – сума елементів знань,  

 n – загальна кількість учнів,  

l0 – загальна кількість елементів знань у відповідності 

контрольній роботі. 

Відомо, що рівень засвоєння навчального матеріалу (за 

В. П. Безпальком) вважається достатнім, при значенні коефіцієнта не 

нижче 70% [2]. В нашому випадку коефіцієнт доступності виявився 

рівним 0,7312, що відповідає вимогам до педагогічних досліджень. 

Результати таблиці 1 інтерпретували наступним чином. Виявилось, що 

не всі учні 5-х класів (школи №10) змогли розгадати кросворд. Це 
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пояснюється тим, що мнемічна функція учнів цього віку у 

запам’ятовуванні хімічних понять, які дуже часто використовувались 

тільки на одному занятті, не натренована. Поняття часто засвоювались 

без зв’язків з іншими поняттями за певною асоціацією, їх треба було 

запам’ятовувати механічно. Учні 6-го класу отримали середній бал 

8,08 і 7,50 нижчий, ніж учні 5-х класів. Це сталося тому, що учні 6-го 

класу часто пропускали уроки факультативу, а у другому півріччі вони 

почали втрачати інтерес з причин згаданих вище. 

На той час для всієї групи учнів з двох класів з метою 

перевірки продуктивності запропонованої методики і доцільності 

введення факультативу була визначена рангова кореляція за 

Спірменом [5] між результатами навчання на факультативі, де 

формували здоров’язбережувальну компетентність, і результатами 

навчання біології в 5 класі та «Основ здоров’я». Кореляцію 

представлено у вигляді графа:  

 

Біологія    0,56    Факультатив    0,81    Основи здоров’я 

 

Це пояснює, що між біологічними знаннями і знаннями про 

якісні харчі, воду, здоровим способом життя, учні не побачили 

зв’язку (коефіцієнт 0,56). І навпаки, відчули потребу в знаннях 

отриманих на факультативі при вивченні предмета «Основи 

здоров’я» (коефіцієнт 0,81). 

 

Таблиця 1 

Результати контрольної роботи формувального експерименту 

Групи класів х - середньозважений бал 

(контр) 5 А школа №6 6,32 

(контр) 6 Б школа №10 5,41 

5 А школа №10 8,32 

5 Б школа №10 9,47 

6 А школа №6 8,08 

6 Б школа №10 7,50 

 

Список учнів факультативу школи № 6 складався з 16 чоловік, а 

в школі № 10 з 21. В обох групах приблизно однакова кількість учнів 

була з п’ятих (по 13-14 учнів) і шостих (3-7 учнів) класів. На прикладі 

складу факультативу з 21 учня розгянемо вплив запропонованої 

методики на формування здоров’язбережувальної компетентності. З 
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групи було обрано17 учнів, тому що троє учнів прийшли з інших шкіл 

і долучилися до навчання з 7-10 заняття, а один відвідував 

нерегулярно заняття, а в кінці курсу був відсутній з-за хвороби. З 17 

учнів 4 учня навчалися в 6 класі. Середній бал для учнів 5-х і 6-х 

класів підраховували окремо, що й занесено до таблиці 1.  

З таблиці видно, що сформована здоров’язбережувальна 

компетентність в учнів 5-6 класів експериментальної групи вища на 

2,09-3,15 бали ніж в учнів контрольної групи (5 клас, школа №6; 6 

клас, школа №10). 

Висновок. Одержані результати свідчать про ефективність 

запропонованої програми факультативу у досягненні мети 

формування здоров’язбережувальної компетентності учнів 5-6 

класів. Учні експериментальних груп 5-6 класів виявили достатній 

рівень знань для орієнтації їх у світі речовин, які використовуються 

людиною для приготування їжі, про властивості цих речовин та їх 

впливу на психофізиологічний та фізичний стан людини. Методика 

пропедевтики хімічних знань про речовини, що використовуються в 

їжу або для приготування їжі, у 5-6 класах основної школи 

виправдана. Підтверджена гіпотеза дозволяє говорити про 

доцільність введення подібних факультативів на етапі пропедевтики 

життєво необхідних знань для учнів. Аналіз успішності навчання 

учнів та їх вибору подальшого життєвого шляху після завершення 

відвідування факультативних занять, показав, що у багатьох з них 

сформована здоров’язбережувальна компетентність. 

Дискусійні питання. Потребують наукового дослідження 

наступні гіпотетичні висновки: 1) подальше відстежування долі 

учнів 5-6 класів, які відвідували факультатив «Що ми їмо та п’ємо», 

засвідчило їх комфортність і кращу пристосованість до умов 

хімічного кабінету, а у деяких – вищу успішність особливо на 

початку вивчення хімії; 2) рівень успішності вирівнювався і навіть 

ставав нижчим, порівняно з іншими учнями, як тільки у цих учнів 

згасав інтерес до хімії; 3) доцільними є завдання з пошуку хімічної 

інформації в Інтернеті, написання творів на хімічну тематику, казок, 

складання ребусів, кросвордів тощо; 4) спостерігається значна 

залежність рівня сформованості здоров’язбережувальної 

компетентності від кількості демонстраційних і особливо 

лабораторних і практичних робіт, що містить програма.  
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2.1. Методичні підходи Б. Которовича до вирішення проблем 

звуковидобування, динаміки та фразування у поліфонічних 

творах Й. С. Баха для скрипки соло 
 

Протягом останніх десятиліть в українській музичній науці 

активно вивчається історія виконавсько-педагогічних шкіл, 

досліджуються історичні джерела їхнього формування та розвитку, 

розглядається їхнє місце і роль в культурі суспільства. Якісні зміни, 

які відбулися в суспільно-політичному та культурному житті 

України за останнє десятиліття, спонукають українську педагогіку до 

пошуку інноваційних педагогічних технологій, адекватних 

завданням демократизації освіти, зміни особистісного статусу учня у 

процесі навчання, розвитку його творчих якостей, загальних та 

професійно орієнтованих здібностей. Активна робота з 

удосконалення теорії та методики навчання, розробки нових засобів 

педагогічного впливу ведеться сьогодні і в галузі музичної 

педагогіки. Разом з тим, подальше удосконалення процесів навчання 

та виховання молодих музикантів, оптимізація практики викладання 

фахових дисциплін не можуть бути ефективними без органічного 

засвоєння теоретичних напрацювань та педагогічного досвіду 

видатних музикантів-педагогів минулого та сучасності, творчий 

доробок яких містить у собі ще недостатньо актуалізований 

теоретичний та практичний педагогічний потенціал. 

В другій половині XX століття соціокультурне середовище 

України збагачується рядом постатей, що своєю творчою та 

громадсько-просвітницькою діяльністю сприяли професіоналізації 

скрипкового мистецтва. У цій галузі діяли представники різних 

творчих поколінь і всі вони були високими професіоналами своєї 

справи. На жаль, їхні здобутки ще й на сьогоднішній день не 

достатньо висвітлені в музикознавчих дослідженнях. Чільне місце 

серед них посідає постать Б. Которовича, виконавська, педагогічна та 
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музично-громадська діяльність якого спрямовувалась на збереження 

та розвиток традиції національного скрипкового мистецтва. 

У навчанні музиканта Б. Которович великого значення надавав 

роботі над поліфонічними творами. Адже їх засвоєння значно 

розширює художній кругозір, збагачує виконавські навички, 

посилює вимогливість до якості своєї гри. 

Під час вивчення поліфонічної музики майстерність зростає в 

процесі подолання труднощів виконання двох основних видів 

фактури: одноголосся та багатоголосся. Обидва типи відзначаються 

характерними особливостями, які вимагають зосередженої уваги для 

їх правильного відтворення. 

В мелодії без супроводу фортепіано виникає проблема 

специфічного скрипкового інтонування. Тому видатний педагог 

звертав увагу своїх вихованців на можливість саме тут загострювати 

інтонацію окремих виразних інтервалів, допускаючи вільнішу їх 

інтерпретацію щодо використання крайніх меж звуковисотної зони в 

порівнянні з виконанням творів у супроводі фортепіано. Він вважав, 

що виконуючи мелодію теми поліфонічного твору, студент зможе, за 

відповідної допомоги педагога, відчути й зрозуміти природу зонної 

скрипкової інтонації [6, с. 28]. 

Правильна робота над одноголоссям надзвичайно відшліфовує 

почуття ритму. Тут треба, на думку Б. Которовича, добиватися 

точної пропорційності і разом з тим виразності в зіставленні між 

собою дрібних і довгих тривалостей складного ритмічного рисунку. 

Особливо важливо, щоб рівномірна пульсація руху спиралася при 

цьому не на формально показані сильні долі, а на живе відчуття 

дихання мелодії. Дотримання принципу рівномірної пульсації зовсім 

не відкидає можливості застосовування агогічних засобів виконання. 

Навпаки, вмілі, з почуттям міри використані зміни темпів, агогічні 

прискорення і затримання руху, цезури й tenuto лише підкреслять 

музично-естетичні властивості поліфонічної музики. 

Велику роль у процесі роботи над поліфонічними творами 

професор Б. Которович відводив різноманітності динаміки. Адже 

зміна відтінків гучності під час виконання одноголосся пов’язана, як 

правило, з напрямком руху мелодії: вгору – крещендо, вниз – 

дімінуендо. Але часто виникає потреба й у контрастній динаміці, 

наприклад, при повторенні фрази. Митець був глибоко переконаний, 

що фразування у виконанні поліфонічних творів повинне бути 

глибоко осмислене, просте й логічне [6, с. 30]. 
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Пильної уваги він вимагав від студентів стосовно виявлення 

скритої поліфонії в одноголоссі моторного типу. Він говорив, що 

треба навчити скрипаля відчувати в фігураційній фактурі опорні 

звуки й приховані голоси та підкреслювати їх різними 

виконавськими засобами (для цього найбільш придатні динамічні й 

агогічні засоби). 

Для виділення голосів Б. Которович рекомендував уживати 

штрихові та аплікатурні прийоми, наприклад, при зіставленні 

тембрової характерності різних струн. Звичайно, показ прихованих 

голосів не повинен бути надмірним і порушувати цілісність 

мелодичної лінії. 

Працюючи зі студентами свого класу, Б. Которович 

констатував, що художнє виконання поліфонічних творів немислиме 

без яскравого, повного, насиченого скрипкового звуку. Тому його 

вимоги до гри студента, як правило, спрямовувалися на досягнення 

більшої густоти звучання. Увага приділялася й інтонації, яка, на 

думку митця, повинна бути наділена різноманітними 

відтінками [5, с. 76-77]. 

Під час вивчення мелодії поліфонічного твору педагог 

достатньо скурпульозно ставився до проблем виконання штрихової 

техніки, зокрема деташе й легато. Адже характерні для 

поліфонічного складу широта і плавність розгортання музичної 

думки вимагають від виконавця великої майстерності у досягненні 

зв’язності, округленості й рівності звучання, тобто оволодіння 

ідеальними легато і деташе. 

Багато труднощів як з художнього, так і з технічного боку 

виникає і під час роботи над багатоголосою тканиною. Тому для 

осмислення голосоведення, на думку Б. Которовича, корисно перед 

вивченням на скрипці програвати акордову та двоголосу фактуру на 

фортепіано, уявляючи собі в цей час звучання кількох інструментів. 

Насамперед потрібно з’ясувати для себе, чи даний епізод 

вимагає рівності звучання голосів, чи якийсь з них має бути 

виділений. Для вирівняння акорду необхідно стежити за ясністю і 

повноцінністю звучання нижніх голосів, які часто виконуються 

недбало, занадто коротко. Коли ж треба виділити в подвійних нотах 

або в акордах головний голос, слід обґрунтовано вибрати для цього 

певний прийом, наприклад скорочене витримування інших, 

додаткових голосів. Іноді голос виділяється засобами динаміки. 
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Часом використовують і темброві можливості, вибираючи ту чи іншу 

струну подібно до регістрів органа. 

Б. Которович також притримувався думки, що залежно від 

темпу і фактури, акорди можна виконувати у різних формах 

арпеджування. Так, у повільних частинах краще грати акорди більш 

ламано, розбиваючи їх на двозвуччя. Компактне, майже одночасне 

звучання всіх струн в акорді відповідатиме характерові швидких 

частин. Чотириголосі акорди в обох випадках доводиться злегка 

арпеджувати, але в повільному темпі – більше, у швидкому – менше.  

На думку професора, основними недостатками виконання 

акордів є:  

1) різкий, форсований звук;  

2) нерівноцінність звучання всіх звуків акорду; 

3) неідентичність атаки і звуковедення акордів, що 

виконуються вниз і вверх смичком; 

4) несвоєчасна підготовка пальців лівої руки, а також 

передчасний підйом пальців з нижніх голосів акорду [3, с. 13]. 

Переборюючи помилкові уявлення про прийоми 

звуковидобування акордів сильним натиском смичка, знімаючи 

напруження в плечовому суглобі та кисті правої руки, мобілізуючи 

слуховий контроль студентів, педагог добивався чистого і 

рівноцінного звучання всіх голосів акорду. 

Часто Б. Которович зауважував, що виконання акордів значно 

ускладнюється в їх послідовності з двома шістнадцятими. Тут 

спостерігається поспішність і нерівність виконання двох 

шістнадцятих, яка порушує мелодичний зв’язок шістнадцятих з 

восьмою. В таких випадках він рекомендував спочатку грати 

мелодію без акордових звуків, а потім добавляти інші голоси. 

Загалом Б. Которович констатував, що вивчення поліфонічної 

літератури вимагає серйозної підготовки як у художньому, так і в 

технічному відношенні (зокрема, засвоєння навички чисто грати 

гами подвійними нотами й акорди).  

Робота над поліфонічними творами Й. С. Баха безпосередньо 

пов’язана з якісним звуковеденням та звуковидобуттям. Тому цим 

проблемам Б. Которович приділяв значну увагу. 

Робота зістудентами над звуком була одним із найважливіших 

компонентів української скрипкової педагогіки другої половини 

ХХ століття. Її мета – створення найкращих форм виявлення ідей і 

художніх утілень творчих задумів композитора. Приступаючи до 
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аналізу методичних прийомів Б. Которовича, пов’язаних з 

технологією звуковидобування і звуковедення на струнно-смичкових 

інструментах, потрібно попередньо зупинитися на деяких аспектах, 

пов’язаних із специфікою інструменту в порівнянні з іншими 

інструментами. Мається на увазі принципово різноманітна техніка 

ігрових рухів лівої та правої рук скрипаля. Різнохарактерність 

ігрових рухів обох рук ставить перед вихованцями складне завдання 

досягнення їх ідеальної координації. Не менш важливою умовою, 

пов’язаною з різним характером руху обох рук, є їх незалежність – 

здатність кожної руки абстрагуватися від труднощів, які переборює 

інша. Тому в процесі роботи над складним технічним завданням 

важливо розділяти діяльність рук для вияснення причини, що 

заважає успіху. 

Іншою необхідною умовою досягнення справжньої 

майстерності в галузі звукової культури Б. Которович вважав рухову 

фізичну свободу. Тому дуже важливо на всіх етапах роботи 

зістудентами звертати увагу на правильне формування м’язового 

апарату, пов’язане з віковими та фізіологічними особливостями. 

Роботу над звільненням від м’язової скованості потрібно 

безпосередньо пов’язувати зі звуковим результатом – активізовувати 

звуковий контроль вихованців, виробляти в них потребу в співучому 

звуці [5, с. 96]. 

Провідний український скрипаль-педагог Б. Которович серед 

елементів, що впливали на свободу звуковидобування, виокремлював 

осанку виконавця, виправлення якої приносило відчутний результат. 

Значнаувагаприділяласятакож постановочному положенню рук 

відповідно до їхдовжини: при коротких – їхзближення шляхом 

відведення скрипки вправо, а при довгих – вліво. Таким чином 

створювалисянайсприятливішіумови для веденнясмичкапаралельно 

до підставки. Особливаувагаприділяласядосягненнюгнучкості та 

еластичності в суглобахпальців і кистіправої руки, 

уподібнюючиостанню «ресорі», щоамортизує натиск смичка і не 

допускаєфорсування звуку. «Ніякий нюанс, навіть fortissimo, не 

виправдовує жорсткості звуку», – говорив Б. Которович [6, с. 12]. 

Асоціюючи скрипкове звуковидобування з вокальним, дії 

смичка з диханням співака, професор Б. Которович високо оцінював 

вміння повільного ведення смичка, або «великого дихання», досить 

важливого для виконання бахівських повільних частин сонат і 

партит. Тому, незалежно від рівня розвитку студента в 
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навчальномурепертуарі постійно були присутні п’єси кантиленного 

характеру. Поряд із складними віртуозними п’єсами вивчалися: 

«Мелодія» К. В. Глюка, «Адажіо» А. Вівальді, «Арія» Г. Ф. Генделя, 

п’єси С. Рахманінова, П. Чайковського, Б. Лятошинського, 

С. Людкевича, А. Кос-Анатольського та інші [6, с. 12-13].  

В технологічному плані роботи над удосконаленням звукових 

можливостей ставилося завдання досягнення однакового за силою 

звучання протягом усієї довжини смичка. На пізніших етапах 

навчання засвоювався складніший прийом: від колодки до верхнього 

кінця смичка виконувалося crescendo від p до f і від верхнього кінця 

до колодки – diminuendo від f до p. 

Засвоєння цих складних, але важливих прийомів забезпечувало 

студентам Б. Которовича володіння динамікою звуку незалежно від 

того, на яку частину смичка і на яку сторону його руху припадає той 

чи інший нюанс. 

Невід’ємним компонентом виразності скрипкового звуку є 

вібрація. Вона додає звуку емоційне забарвлення, життєву енергію, 

здатна у великій мірі визначити характер і зміст музичних образів. 

Поряд із здатністю збагатити художній образ характерними барвами 

вібрація, що використовується без почуття міри й відповідності 

стилю твору, набуває негативні, антихудожні властивості. 

Причина широко розповсюджених недостатків вібраційних 

прийомів, на думку Б. Которовича, криється в передчасному 

стимулюванні її педагогами в початковому періоді навчання. 

Необхідними умовами, що випереджають вібрацію, педагог вважав 

свобідний стан кисті лівої руки, незалежність руху пальців, а також 

стійкість інтонації. Незалежно від обраного технологічного прийому 

вібрації – кистьового, ліктьового, пальцьового – вважалося 

позитивними властивостями вібрації її природність, рівність, 

керованість ступенем інтенсивності. 

До найбільш розповсюджених дефектів вібрації Б. Которовича 

відносив: судомність, нервозність вібрації, різний ступінь 

інтенсивності пальцьових коливань або їх загальна млявість, 

одноманітне механічне застосування її незалежно від художнього 

змісту музики [6, с. 32]. 

Судомну, нервозну вібрацію можна виправити, на його 

переконання, знімаючи надмірне напруження лівої руки. Цьому 

сприяє робота над плавністю переходів у з’єднанні позицій. При 

млявості вібрації в репертуар потрібно включати п’єси енергійного, 
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мужнього характеру, рекомендуючи акценти виконувати не тільки 

смичком, але й активним вібраційним імпульсом. 

Не підлягає сумніву пряма взаємозалежність звукової і 

вібраційної культури із загальною музичною культурою, 

інтелектуальним рівнем, художнім смаком, вихованню якого 

потрібно приділяти постійну увагу. 

Таким чином, значний виконавський досвід Б. Которовича 

дозволив йому сформувати власну педагогіко-методичну систему, 

яка включала як погляди щодо формування загальних виконавських 

навичок (постановка ігрового апарату скрипаля, робота над 

інтонацією, звуковеденням, звуковидобуванням, штриховою 

технікою, динамікою, фразуванням), так і методи роботи над 

поліфонічними творами Й. С. Баха, а також цілісним оформленням 

музичних творів та подоланням сценічного хвилювання в умовах 

концертної естради. 
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2.2. Система К. Станіславського та особливості її втілення у 

музичному виконавстві 

 

К. Станіславський – видатний російський режисер, актор, 

громадський діяч,педагог. Значну увагу привертають до себе його 

наукові праці і унікальна методика викладання акторської 

майстерності, що носить назву «Система Станіславського». 

Сучаснівчені все більше схиляються до думки, що ця методична 

система зорієнтована не тільки на підготовку актора драматичного 

театру, а й на творче виховання артиста-музиканта. 
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К. Станіславськийнайбільшим даром видатних артистів вважав 

їхнє вміння захоплювати публіку, вести її у світ справжнього 

мистецтва. На основі його поглядів музична педагогіка ставить за 

мету формування таких професійних якостей музиканта-виконавця, 

які дозволять йому доносити до слухацької аудиторії усі закладені 

композитором задумиі смисли. Головною метою такого підходу є 

формування в учнів чи студентів, які займаються інструментальною 

грою, художнього мислення,а також здатності до образного 

сприйняття художньої реальності. Варто також відзначити, 

щотренінги іметодики, розроблені митцем, сприяють подоланню 

виконавцями сценічного хвилювання в умовах концертного виступу. 

Адже, «вживання інструменталіста-виконавця в характер 

виконуваного твору» (за К. Станіславським – «вживання актора в 

роль»), допомагає зосередитись, насамперед, на змісті музики, її 

основних темах та образах, і таким чином – не відволікатися на 

другорядні проблеми, які часто з’являються під час сценічної гри. 

Уконтекстівище окресленого підходу виняткового значення 

набуває правильна і обґрунтована розстановка пріоритетів у процесі 

навчання. На думку молодої вченої Тетяни Грінченко, «важливе 

місце має відводитись завданню формування у студента динамічної 

системи художніх уявлень, можливе створення персонального 

«словника» психоемоційних станів і образів. Чим більшим буде цей 

«словник», чим багатша буде палітра почуттів і переживань 

музиканта, тим яскравіше і рельєфніше він зможе розкрити 

авторський задум музичного твору і втілити в своєму виконанні його 

глибинний музично-художній зміст» [2, с. 90].  

Відомий піаніст, педагог та музикознавець радянської доби 

Я. Мільштейн характеризує такий словник як «попередній запас 

інформації, загальну суму, скарбницю накопичених в пам’яті 

вражень, навичок, асоціативних зв’язків, що ніби оживають під 

впливом художнього твору» [4].  

На нашеглибоке переконання, створення «словника художніх 

образів» для кожного з вихованців – одне з найважливіших завдань 

педагога-практика. Будь-який професійний артист володіє таким 

словником, який є своєрідним списком образів та різноманітних 

психоемоційних модусів. Кожен досвідчений педагог зуміє вибрати з 

ньогонайактуальніші для учня образи в контексті конкретної ситуації 

уроку та згідно педагогічного репертуару.  
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Динамічного зростання майстерності можна очікувати в разі 

вдумливої та наполегливої роботи над досягненням художньої 

виразності гри. У процесі проведення заняттяучень чи 

студентповинен оволодіти рядом термінів, які допоможуть йому 

значно розширити образно-стильові та психоемоційні орієнтири, 

наблизитись до переконливої та виразної передачі змісту 

виконуваного твору. Серед таких насамперед назвемо такі образи та 

стани: переможно, тріумфально, ефектно, схвильовано, лірично, 

поетично, сентиментально, капризно, вкрадливо, інтригуючи, 

дрімотно, сонливо, мляво, ліниво, манірно, витончено, елегантно, 

чарівно, вишукано, довірливо, зворушливо, шанобливо, благородно 

та багато інших епітетів і порівнянь. У процесі розвитку особистості 

студента та опанування ним складного репертуару стане очевидним 

завдання все тоншої деталізації та диференціації перелічених вище 

образів і станів. 

Художній зміст музичного твору втілюється, перш за все, через 

ряд фізичниххарактеристик: звук, тембр, ритм тощо. Композитор 

зашифровує та фіксує в об’єктивній системі нотного запису свої 

суб’єктивні, особистісні образи і художні уявлення. Тому педагогу 

необхідно навчити свого вихованця, підкорюючись творчій волі 

композитора, розшифровувати нотний текст, точно передаючи всі 

його нюанси.  

Т. Грінченко в одній зі своїх статей доводить, що існує два 

види музичного змісту: технічний і художній. Під технічним змістом 

вона розуміє весь різноманітний «акустичний» матеріал (прийоми, 

штрихи, динаміку, агогіку) використаний композитором для передачі 

своїх суб’єктивних художніх уявлень. Під художнім змістом 

дослідниця має на увазі вплив на слухача; викликані звуковим 

сприйняттям психоемоційні переживання; викликані музикою 

уявлення, образи, емоції тощо [2, с. 90].  

Досить часто студенти кидають всі свої сили на засвоєння 

технічної сторони твору, на реалізацію її технічного змісту. Ситуація 

ускладнюється тим, що музичний твір має бути вивчено в короткий 

термін. У підсумку ми спостерігаємо ситуацію, коли художній зміст 

приноситься в жертву техніці виконання. На думку 

К. Станіславського, у досягненні художньо значущого результату 

надзвичайно важливою є початкова творча установка – в заняттях з 

музикантами це робота над художнім образом з першої зустрічі з 

нотним текстом. З цього приводу варто зауважити, що сучасні 
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методисти-скрипалі також вважають, що навіть під час ведення 

початківцями смичка по відкритих струнах, потрібно наводити якісь 

асоціації з певними образами.  

Вже на початковому етапі навчання необхідно на доступному 

для студента рівні позначити кінцеву мету всієї роботи. 

К. Станіславський говорить, що першоджерелом будь-якого виду 

сценічної творчості є наявність у свідомості артиста внутрішніх 

яскравих, рельєфних художніх образів і уявлень, які забезпечують 

їхнє зовнішнє втілення на сцені. Саме внутрішній світ артиста, його 

художні переживання і уявлення забезпечують зовнішню сценічну 

реалізацію, ініціюють пошук найбільш адекватної форми для 

втілення художнього змісту. К. Станіславський стверджує, що артист 

на сцені має діяти в двох площинах – внутрішній і зовнішній. Під 

внутрішнім процесом розуміється складна й інтенсивна психологічна 

робота над музичним образом. Ключову увагу слід приділити таким 

категоріям, як уява, внутрішній слух, уміння концентруватися на 

суб’єктивних переживаннях. Що стосується зовнішніх дій, то мова 

йде про відповідність сценічного втілення художніх образів, образам 

сформованим у свідомості артиста.  

У наслідуванні ідей К. Станіславського, вивчення музичних 

творів має відбуватися за умови обов’язково звернення до власного 

досвіду, спогадів і емоцій студента, відсутність яких робить 

неможливим досягнення правди переживань, народження 

художнього образу, життя заради достовірності – виконавець має не 

уявляти образ, а стати «образом» – жити почуттями, думками 

композитора, як своїми. З метою формування внутрішнього світу 

студента чи учня потрібно накопичувати слухацький досвід 

(відвідування концертів, слухання музики), інтелектуальний 

розвиток (читання художньої літератури та перегляд фільмів про 

життя і творчість відомих композиторів та виконавців, відвідування 

художніх виставок). 

Важливими у підготовці музиканта виконавця є систематичні 

заняття студента – такі ж заняття, яких вимагав від своїх акторів 

великий режисер: щоденні цілеспрямовані дії для розкриття 

художнього образу, психофізичний процес, в якому беруть участь 

«елементи творчості» – розум, воля, почуття актора (для нас – 

виконавські почуття), уява, увага, емоційна пам’ять, почуття ритму, 

техніка мовлення (техніка виконання), пластичність. У створенні 

правдивого, повноцінного, живого характеру, актор, за 
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Станіславським, має злитися з роллю, до найдрібніших тонкощів 

зрозуміти загальний задум твору. У здійсненні поставлених завдань, 

з почуттям глибокої відповідальності, студенту має допомагати 

вчитель, який в процесі формування його як виконавця також має 

перевтілюватись – вживатись у роль режисера, творця, що не уявляє 

свого життя поза творчою музичною діяльністю [3, с. 149].   

Дослідники, які намагаються перенести окремі постулати 

системи К. Станіславського на музично-виконавську сферу, 

відзначають, що надзвичайно важливим у підготовці музиканта-

виконавця є намагання досягнути в процесі роботи над музичним 

твором «творчого стану», який, за К. Станіславським, складається із 

взаємопов’язаних елементів: активної зосередженості – сценічної 

уваги, вільного від напруги тіла – сценічної свободи; правильної 

оцінки обставин – мотивації, сценічної віри; бажання діяти – 

досягнення результативності [3, с. 151].  

Провідну роль у виконавському мистецтві К. Станіславський 

відводив уяві, адже весь матеріал, викладений автором 

(композитором), має бути доповнений і поглиблений самим 

студентом під керівництвом педагога. Не випадково саме 

ініціативності учня, його творчій волі видатний режисер надавав 

вирішального значення. Він був переконаний, що кожне слово, 

кожен рух на сцені має бути результатом високого творчого тонусу 

уяви. Послідовне втілення в життя цього принципу дозволить 

уникнути психологічного і фізичного дискомфорту в роботі, або ж 

звести їх до мінімуму. В результаті скорочується час роботи над 

музичним твором; виснажливі заняття перетворюються в 

захоплююче дослідження музичного простору.  

Оскільки підґрунтям розвиненої уяви є свідома, розумова 

діяльність, то найбільш плідним є наступний метод занять. Необхідно 

запропонувати студенту цікаве, захоплююче завдання, безпосередньо 

пов’язане з п’єсою, що вивчається. Це завдання має розбудити уяву, 

подолати розумову млявість і пасивність учня. Серед прийомів, 

покликаних ініціювати активне занурення студента в художній світ 

композитора важливе місце займає уявне занурення в атмосферу 

епохи створення твору. Також для втілення поставленої мети можуть 

бути використані такі дієві методи роботи над твором, як 

прослуховування його внутрішнім слухом; підбір близьких за змістом 

поетичних рядків, їх виразне декламування; диригування, орієнтоване 
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на активізацію внутрішнього слуху; вербалізація змісту музичного 

твору, ототожнення його з життєвим досвідом студента тощо.  

Методи адаптації системи К. Станіславського до підготовки 

музиканта-виконавця пропонує відомий піаніст та музикознавець 

радянської доби Л. Баренбойм. Він одним із перших використовував 

елементи психотехнічної школи К. Станіславського, його дослідження 

сценічного стану театрального актора у регуляції сценічного 

хвилювання. Л. Баренбойм наполягав на чіткій конкретизації перед 

музикантом завдань-дій: викладач має знати, що завдання для учнів 

мають бути конкретними, посильними і цікавими. Для виникнення 

стану захопленості музикою, згідно з принципом К. Станіставського, 

необхідна розвинута, яскрава, рельєфна уява, яка дозволяє процес 

співставлення, порівняння музичного матеріалу з програмним 

образом, в якому мають виокремлюватися характерні дії і чуттєве 

сприйняття. Зосередженість уваги на музиці не означає повного 

відволікання від слухачів, публіки. Саме тому, Л. Баренбойм вважає, 

що артистизм – це здатність до спілкування з аудиторією [1, с. 41].  

Особливо важливим для музичної освіти є визнання 

К. Станіславським провідної ролі інтонування як в драматичному, 

так і в музично-виконавському мистецтві. Він утвердив пріоритет 

дієвої думки, здатної активізувати художні імпульси, приховані в 

тексті. Згідно з його переконаннями, саме ця думка має створювати 

підтекст, який породить внутрішню інтонацію. Під цим розуміється 

синтез «emotio и ratio», органічна інтеграція конструктивно-

логічного і емоційно-чуттєвого начала. «В кожну приголосну слова 

вкладіть свій особливий зміст» – ось девіз 

К. Станіславського [4, с. 685]. В свою чергу гра музиканта має бути 

насичена особливим для нього змістом, вкладеним у кожну ноту. 

На нашу думку, доцільним у підготовці скрипаля-виконавця є 

застосування методів К. Станіславського. Одним із найважливіших 

для музикантів є метод боротьби з так званими «тілесними 

затисканнями» актора. На його думку, доки існує фізична напруга, не 

може бути й мови про його правильне самопочуття на сцені і 

природнє протікання ролі. Процес позбавлення від м’язової напруги 

полягає у тимчасовій відмові від виразності виконання. Потрібно 

звести все до повільного темпу і виробити у собі «м’язового 

контролера» [5]. Необхідно стежити за тим, щоб ніде не було зайвої 

напруги, м’язових затисків, судом. Цей процес має бути доведений 

до механічної несвідомої навченості. Так само у музиканта-скрипаля 
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перед початком гри має бути досягнене обов’язкове відчуття свободи 

виконавського апарату, що дозволить досягнути якості виконання і 

можливості різноманітного звуковидобування на інструменті.   

У боротьбі зі сценічним хвилюванням музиканту доцільно 

дослухатися ще однієї поради К. Станіславського, який вважав, що в 

даному випадку на допомогу має прийти тільки повне, без 

найменшого відволікання, зосередження уваги на творі мистецтва, 

безперервна і невтомна сконцентрованість на розвитку художнього 

образу. Гранична зосередженість такого роду сприятиме активній 

захопленості, творче самопочуття допоможе зберегти 

самоопанування на естраді. Така зібраність і зосередженість значною 

мірою залежать від викладача, методів художньо-педагогічної 

роботи зі студентом і його самостійного повсякденного тренування 

своєї уваги. У випадку панічного хвилювання, що іноді знищує волю 

і зосередженість учня, К. Станіславський пропонує роз’яснювати, що 

негативне хвилювання є результатом самолюбства, марнославства і 

гордості, страху виявитись гіршим, ніж інші. Головним засобом 

боротьби з «хвилюванням – панікою», на думку К. Станіславького, є 

захопленість своєю справою, для того, щоб відволіктися від 

глядацької (слухацької) зали, потрібно захопитися тим, що 

відбувається на сцені (захопитися музичним інструментом і 

художнім виконанням музичного твору).  

Використання системи К. Станіславського є доцільним і 

корисним уформуванні виконавської майстерностімузиканта. Ця 

система спрямована на те, щоб забезпечити органічність творчого 

процесу і виховати в майбутнього артиста оптимальне сценічне 

самопочуття. 

Підсумовуючи результати дослідження, відзначимо:  

 Темперамент є динамічним важелем особистості, що й 

зумовлює вибір репертуару, враховуючи індивідуальність учня чи 

студента, його акторське амплуа, зовнішність і, звичайно, характер. 

 Темперамент і характер молодого музиканта-скрипаля за 

відповідного виховання,  залежно від умов життя, діяльності, можна 

корегувати. 

 У процесі професійної підготовки скрипаля-виконавця 

необхідно ставити перед студентом складні, об’ємні в художньому 

плані завдання і послідовно домагатися їх реалізації із застосуванням 

найбільш широкого спектра методів педагогічного впливу.  
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 Вміння досягати високих цілей виховується в учневі тільки 

в процесі практики, в процесі творчого життя на сцені. Тим часом, 

безсумнівно, що на якості сценічного виконання найбільше 

позначається якість навчального процесу як в класі під керівництвом 

педагога, так і під час самостійних занять.  

 Значну роль у формуванні професійних якостей музиканта-

виконавця відіграють окремі постулати системи К. Станіславського. 

Багато доцільних зауважень і вправ, що містяться у працях видатного 

режисера, стосуються сценічної витримки і подолання сценічного 

страху, і тому є важливими у музичній педагогіці. 
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2.3. Балканістика: проблематика, здобутки, завдання 

 

У широкому сенсі балканістика є комплексною гуманітарною 

дисципліною, яка вивчає мови, літератури, історію, фольклор, 

культуру та інші явища суспільно-політичного характеру 

балканських народів, етнічних груп та держав Балканського 

півострова: Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Греції, 

Македонії, Румунії, Сербії, Чорногорії, Хорватії та Словенії. Залежно 

від об’єкту балканістика включає балканське мовознавство, 

фольклористику, культурологію, діалектологію та ін. Спільність 

об’єкта дослідження балканістики визначає спільний регіон.  

Лінгвістична балканістика або балканське мовознавство як 

галузь лінгвістики поєднує в собі три підходи:порівняльно-

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=2269
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=2269
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історичний, типологічний та ареальний, досліджує в синхронному та 

діахронному планах походження, розвиток та взаємодію балканських 

мов для виявлення у них спільних рис та тенденцій подібного 

розвитку.Балканістика вивчає всі мови балканського регіону 

незалежно від їх походження. До мов балканського регіону належать 

мови кількох генетичних спільнот. Це індоєвропейські мови: 

слов’янська група – болгарська, македонська, сербська, хорватська, 

словенська мови; албанська мова (моногрупа); грецька мова 

(моногрупа); східнороманська підгрупа романської групи: румунська 

мова (молдавська мова за часів СРСР вважалася окремою мовою), 

західнороманська підгрупа – сефардська мова; германська група – 

німецька мова півночі Трансільванії; індоарійська група – циганська 

мова. Фіно-угорська генетична спільність представлена угорською 

мовою; тюркська сім’я – турецькою та гагаузькою 

мовами [Нерознак, с.62]. 

Складовими частинами балканістики є як наукові дослідження 

з елліністики, болгаристики, кроатистикитощо, так і з порівняння та 

зіставлення цих мов і культур. З огляду на об’єкт дослідження 

балканістика найбільш близька до славістики, оскільки більшість 

населення Балканського півострова складають південні слов’яни. На 

цій підставі в СРСР дисертації з балканістики захищалися за 

спеціальністю «Слов’янські мови» [Цивьян]. 

 До об’єктів загальнобалканських лінгвістичних досліджень 

залучаються зони мовних контактів на межах балканського регіону. 

Отже, балканістика включає  лінгвоконтактологічний підхід.  Поза 

тим, лінгвістична балканістика досліджує мовні процеси, пов’язані з 

формуванням особливої ареальної спільності мов – балканського 

мовного союзу, до якого входять албанська, болгарська, 

македонська, новогрецька, румунська мови, а також торлакський 

перехідний болгарсько-македонсько-сербський діалект [Нерознак, с. 

62]. Ще один важливий аспект   балканістики – теорія мовних союзів, 

що, власне, й виникла як окрема галузь лінгвістики разом з 

балканістикою. 

Основу становлення балканського мовознавства заклали 

багатомовні словники балканських мов кінця ХVІІІ – початку 

ХІХ ст. (Т. Каваліоті (1770) та Данила Мосхополітіса (Михайла 

Адама Хаджі) (1802). Балканістика як окрема наукова дисципліна з 

визначеним об’єктом і предметом вивчення зародилася 

у ХІХ ст. в Німеччині та Австро-Угорщині. Її основою були здобутки 

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A5%D0%86%D0%A5.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
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багатьох вчених. Чеський історик Костянтин ЙосефЇречек у книзі 

«Історія сербів» (Гота, 1911) сформулював правило т. зв. лінії 

Їречека, що проходить від Адріатичного моря до Чорного приблизно 

на широті Софії, на північ від якої слов’яни зазнавали романського 

впливу, а на південь – грецького. Зародження власне лінгвістичної 

балканістики пов’язане з ім’ям Ернея Бартола Копітара (1780-1844), 

словенського мовознавця, автора граматики словенської мови, теорії 

про паннонське походження старослов’янської мови, який у 1829 р. 

вперше встановив низку спільних ознак в албанській, болгарській та 

волоській (тобто румунській) мовах, які виявляють спільність деяких 

мовних форм при різній мовній матерії, особливо відзначивши 

наявність у них постпозитивного артикля. Е. Б. Копітар вважав, що 

на північ від Дунаю, на Буковині, у Молдові, Валахії, Трансильванії, 

Угорщині, з іншого боку Дунаю – у Болгарії, далі по всьому 

гірському верхів’ї Балкан, у найширшому сенсі слова на всьому 

Балканському півострові, від Адріатичного та Іонічного морів до 

Егейського, в горах Македонії, на Пінді (північ Греції та Албанії) і  в 

усій Албанії домінує одна мовна форма,  втілена у троякому виді 

мовного матеріалу, в одному випадку питомому, у двох інших – 

чужому, привнесеному зі сходу  та заходу Нов 18. Питомо 

балканською Копітар вважає албанську мову. На це також звернув 

увагу Август Шлейхер (1848). Ідеї  Копітара  розвивав Франц 

(Франьо) Міклошич, який у праці «Слов’янські елементи в 

румунській мові» 1861 р. потрактував паралелізми в румунській, 

болгарській, албанській і грецькій мовах як прослідки автохтонного 

елемента (за сучасною термінологією – субстрату) і пояснив їх 

упливом зниклої балканської ілліро-фракійської мови,  

підкресливши, що у цих мовах «слова різні, а граматика одна».  

Балканістичні дослідження зосереджуються переважно на 

кафедрах словянської філології, які від 40-х рр. виникають у Відні, 

Празі, Граці, Будапешті, Кракові, Чернівцях, Львові, Загребі, 

Ляйпцизі, Берліні та інших містах.  

Новим кроком у розвитку балканістики стало створення 1835 

року в університетах Російської імперії кафедрісторії та літератури 

слов’янських наріч, визначну роль у становленні яких відіграли 

українці за походженням О. Бодянський, В. Григорович, І. 

Срезневський. Від 1875 кафедра слов’янськоїфілологіїдіє в 

Університеті св. Володимира у Києві. З 50-х рр. ХІХ ст. 

виникаєновепоколінняучених-славістів і балканістів: О. Гільфердінг, 
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А. Майков, Н. Попов, О. Котляревський, В. Ламанський, 

П. Лавровський, В. Макушев, О. Пипін, О. Дювернуа та ін.  

Так із середини ХІХ ст. почалося системне дослідження 

балканських мов в описовому монолінгвістичному та зіставному 

аспектах зі спробою виявити спільність як у лексиці, так і в 

граматиці (Ф. Міклошич, Г. Мейєр, А. Філіппіде, Б. П. Хашдеу). Із 

другої  половини ХІХ ст. балканістика разом зі славістикою 

поширюються за межі німецькомовного світу, охоплюючи також 

Францію, Данію, Швецію, Норвегію та інші європейські країни. 

Вирішального поштовху для розвитку балканістики надало 

вироблення порівняльного методу, який на тривалий час став 

основою у балканістичнихдослідженнях.  

Наприкінці ХІХ ст. ідеї балканістикирозвивали Ф. Успенський, 

Т. Флоринський, К. Ґрот, О. Будилович, П. Кулаковський, П. 

Ровинський та ін. Балканістичні дослідження у галузі лінгвістики та 

історії доповнюються науковими розробками, присвяченими спільним 

для балканських народів явищам у фольклорі, музичній культурі, 

літературі, етнології тощо. Друга хвиля піднесення балканістики в 

останній чверті ХІХ ст. пов’язана з виробленням нових підходів до 

розуміння т. зв. «східногопитання», запропонованих російськими 

вченими [Ламанський]. Згідно з ним, інтереси слов’ян і греків стають 

спільними проти інтересів заходу ще із VII ст.; це питання визначено 

як боротьба романо-германських і греко-слов’янських типів – 

продовження старого східного питання, сутність якого полягала в 

боротьбі римського та грецького типів. Важливою передумовою 

розвитку балканістики у цю добу стає усвідомлення наявності 

специфічних інтересів балканських народів, передовсім південних 

слов’ян, порівняно з іншими народами східної та південно-східної 

Європи, зокрема зі слов’янами західними, одним із варіантів вияву 

якого була еволюціяі деї слов’янської спільності від мрії про 

культурно-політичне обєднання всіх слов’ян до планів створення 

політично й економічно стійких регіональних і субрегіональних 

союзів зі змішаним слов’янсько-неслов’янським складом. 

Однак встановлення граматичних тотожностей у балканських 

мовах намітилося лише на початку ХХ ст. У порівняльному 

дослідженні Т. Папахаджи з фразеології балканських мов (1908 р.) 

вперше було продемонстровано подібності у не лише у змісті, а й у 

синтаксичній структурі фразеологізмів.  
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Одним із перших балканістів був збирач лексики українських 

говорів Карпат Густав Вайганд, який використовував термін 

балканські для позначення спільних рис, властивих албанській, 

румунській та болгарській мовам та об’єднав розробку 

балканістичних досліджень у рамках «Щорічника Інституту 

румунської мови», який видавав з 1894 по 1921 р. Надалі у журналі 

«Балкан-Архів» з 1925 по 1928 р. публікувалися статті з 

балканістичних проблем. Для координації балканістичних 

досліджень наприкінці ХІХ ст. Віденська Академія наук почала 

видавати щорічник «Записки Балканської комісії», де публікувалися 

монографічні дослідження сучасних та давніх балканських мов. 

Таким чином дослідження в період з 1829 по 1925 р. заклали основи 

балканістики як окремого напрямку лінгвістики.Таким чином до 

1920-х років. були закладені основи лінгвістичної балканістики як 

окремого напрямку.  

Новий період розвитку лінгвістичної балканістики як 

самостійної дисципліни починається з праць К. Сандфельда та 

О. М. Селіщева. У праці 1925 р. О. Селіще ввводить у науковий обіг 

поняття балканізм для позначення спільних рис балканських мов. У 

роботі «Про спільні риси в балканських мовах: про один старий 

балканізм у болгарській» (1925) О. Селіще ввперше запропонував 

розмежовувати властиві балканським мовам спільні риси на різних 

рівнях структури: семантики, синтаксису, морфології та фонетики.  

З появою праці Кристіана Сандфельда «Балканська філологія. 

Проблеми і результати» (1926 данською; 1930 французькою мовою) 

розпочався новий етап розвитку лінгвістичної балканістики. У цій 

роботі здійснено перший систематичний опис виділених автором 

двадцяти спільнобалканськихмовних рис на всіх рівнях. Вважаючи 

центром поширення балканізмів грецьку мову, К. Сандфельд уперше 

запропонував розмежовувати нелексичні (насамперед  граматичні) та 

лексичні балканізми. У спільнобалканській лексиці ним було 

виділено міжбалканські запозичення як результат лексичного обміну 

між власне балканськими мовами і позабалканські запозичення, 

сприйняті з небалканських мов. У сфері нелексичних сходжень 

К. Сандфельд виділив граматичні балканізми, на підставі яких він 

постулював «балканську мовну єдність»: постпозитивний артикль, 

утрату інфінітива, модель утворення майбутнього часу, синкретизм 

родового і давального відмінків, тотожні форми для передачі 

конструкцій з  ubi і quo, подвоєння особових займенників, переважне 

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4.html
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вживання паратаксису та ін. В окрему групу відокремлено 

фразеологічні відповідності.   

Наступний етап у розвитку лінгвістичної балканістики 

розпочався, коли М. Трубецькой 1923 р. у статті «Вавілонська вежа і 

змішування мов» уперше вжив термін мовний союз, а 1928 р. на 

І Міжнародному конгресі славістів на прикладі балканського мовного 

союзу протиставив мовний союз  мовній сім’ї. Отже, поняття мовного 

союзу введено як окремий тип мовної спільності – типологічної, на 

відміну від генетичної. За М. Трубецьким, балканські мови 

об’єднуються в мовний союз на основі значних подібностей в 

синтаксисі, морфології та наявності великої кількості спільних 

культурних слів. Загалом мовний союз можуть скласти мови, що 

виявляють суттєву подібність на морфологічному та синтаксичному 

рівнях, рідше – на фонетичному і мають спільний фонд культурних 

слів,але не пов’язані системою звукових відповідників і найдавнішою 

елементарною лексикою [Пашкова, с. 26-27]. 

У ХХ ст. дослідження зосереджувалися на вивченні проблем 

балканського мовного союзу, в т. ч. на дослідженні вже виявлених і 

пошуку нових балканізмів, на їх систематизації. Х. В. Шаллер 

(Німеччина, 1975), а слідом за ним П. Асенова (Болгарія, 1989) 

запропонували розрізняти первісні і вторинні балканізми. Були 

виявлені нові нелексичні сходження, в т. ч. деякі способи 

словотворення та утворення фразеологізмів, а також серія подібних 

синтаксичних рис, наприклад, подібність засобів вираження для 

стану спокою і напряму, пролептичне і відповідно плеонастичне 

вживання особових займенників, пролепсис (передбачення) суб’єкта 

у реченні зі сполучником що, вживання паратактичних конструкцій 

(праці І. Шрьопфера, 1956 р.). Х. Л. Клагстад (США) у 1963 р. 

виділив 9 основних спільнобалканських рис у граматиці: означений 

артикль, показник майбутнього часу, показник заперечення, форми 

ступенів порівняння, нескладові та моносилабічні прийменники, 

превербіальний зв’язок, короткі форми особових і зворотних 

займенників, теперішній час дієслова бути, питальні частки. 

Розвиток типологічних ідей послужив підставою для 

висування у 1962 р. Г. Райхенкроном тези про особливий 

балканський мовний тип, який має низку істотних подібностей у 

синтаксисі та ритміко-тактичній організації (актуальному 

членуванні) мови, де тема висувається на передній план, а рема 

виноситься на друге місце, а також спільний спосіб утворення 
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числівників від 11 до 19 за моделлю «один-на-десять». У 

балканськомумовному типі виділяється романський і слов’янський, а 

всередині них румунський і балканослов’янський. 

В. Георгієву праці 1966 р.ставить проблему балканського 

мовного союзу у центр балканських лінгвістичних студій, які 

поширює і на фонетичний рівень. Найбільш характерними ознаками 

подібності балканських мов він вважає майже повну відповідність 

артикуляційної бази у вокалізмі й консонантизмі, численні спільні 

лексичні елементи (головним чином запозичення з грецької та 

турецької мов), збереження однакових або подібних морфем, 

розвиток однакових, подібних або паралельних морфологічних або 

синтаксичних елементів. Систематизацію подібних балканських 

мовних рис спробував здійснити Х. В. Шаллер («Балканські мови», 

1975), який запропонував розрізняти первинні та вторинні 

балканізми. В. П. Нерознак виділив балканізми, що беруть участь у 

формуванні визначних ознак балканського мовного союзу, і подібні 

явища, властиві лише окремим балканським мовам. 

Відповідно до частотності балканізмів балканські мови 

поділяють на 3 групи: мови «першого ступеня», у яких частота рис, що 

утворюють мовну спільність,  дуже висока, що дозволяє вважати їх 

ядром балканського мовного союзу. Це албанська, румунська, 

болгарська та македонська мови (Б. Гавранек, 1966). Мови «другого 

ступеня» мають менший набір ознак, що утворюють мовну спільність,  

внаслідок чого вони становлять периферію балканського мовного 

союзу (новогрецька, сербська та хорватська мови). До третьої групи 

відносять мови Балкан, що не мають у своїй структурі ознак, які 

утворюють мовну спільність   (турецька, угорська), хоча й справляють 

деякий вплив на появу особливих категорій у мовах балканського 

союзу, наприклад, яяк-от, під впливом турецької мови виник наратив 

(переповідний спосіб) у болгарській та македонській мовах. 

Розвиток типологічних ідей послужив основою для висунення 

тези про особливий балканскиймовний тип (Г. Райхенкрон, 

Німеччина), котрий має ряд істотних подібностей в синтаксисі і 

ритміко-тактичній організації мови: тема висувається на передній 

план, а рема виноситься на друге місце.  

Окремим напрямом стала ареальна типологія балканських мов 

(праці П. Івіча, Г. Бірнбаума, Г. О. Цихуна), що виникла з 

діалектології балканських мов і встановила, що інвентар балканізмів 

у літературних мовах та в окремих діалектах тих самих мов не 
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збігається (П. Івіч). На цій підставі Г. Бірнбаум і Г. О. Цихун на 

основі обліку балканських інновацій виділяють із 

південнослов’янської мовної зони поряд із балканським мовним 

союзом балканослов’янськумовну (ареальну) спільність.  

Окремий напрям сформували праці, присвячені питанням 

генези та неоднорідних причин розвитку спільних рис у балканських 

мовах. Визначено, що у процесах конвергентного розвитку 

балканських мов велику роль відіграли історичні, географічні та 

внутрішньомовні фактори (М. П. Павлович). Переважно історичною 

категорією вважає балканський мовний союз А. В. Десницька (1980). 

Вивчалося питання впливу субстрату, адстрату і суперстрату на 

подібний розвиток балканських мов, взаємна інтерференція, свого 

роду «контактна спорідненість»  (Г. Р. Зольта, Австрія), прослідки 

мови прибульців у складі мови корінних жителів (Г. Р. Зольта). В 

особливий розділ виділилася палеобалканістика, яка досліджує 

стародавні зниклі індоєвропейські мови Балкан і граничних 

територій (іллірійська мова, мессапська мова, фракійська мова, 

пеласгська мова, фригійська мова), що виступили на ранніх етапах 

історії балканських мов як субстрат [Бодирєв]. Палеобалканськими 

питомими дослідники вважають албано-румунські паралелі.  

Відомо, що Балканський півострів у І тисячолітті до н.е. 

населяли даки, фракійці, гети. З V-VІ ст. тут з’являються греки, за  

ними римляни, готи, гуни, кельти, слов’яни. Візантія править тут з 

476 р., болгари приходять у 681 р., з VІІ ст. поширюється влада 

Карла Великого, далі Святослав поширює вплив Київської Руси. 

Надалі територіями проходять хрестоносці, а турки захоплюють 

півострів з ХІV ст. Отже, в діахронії на конвергентний розвиток 

балканських мов вплинули субстрат (іллірійський, дако-фракійський, 

кельтський та ін.), адстрат (слов’янський, західноєвропейський) і 

суперстрат (турецький), взаємна інтерференція, спільна матеріальна 

культура в однакових історичних (Візантія, Османська, Австро-

Угорська імперії) та природних умовах. Таким   чином балканістика 

пов’язана з   теорією субстрату. 

Для координації балканістичних досліджень у 1963 р. створено 

Міжнародну асоціацію з вивчення країн Південно-Східної Європи, 

під керівництвом якої у 1966 р. у Софії проведено І Міжнародний 

конгрес балканських і південно-східноєвропейських досліджень. 

Згодом проведення таких конгресів стало регулярним. Упродовж 60 
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–70-х рр. балканістичні центри і центри з проблем країн Південно-

Східної Європи з’явилися у багатьох країнах.  

У Болгарії, Румунії, Греції організовано спеціалізовані 

науково-дослідні центри з балканістики: Інститут балканістики 

Болгарської АН, Інститут південно-східноєвропейських досліджень у 

Бухаресті, Інститут балканістичних досліджень у Салоніках, Інститут 

балканістики Сербської академії наук і мистецтв. 1968 року Інститут 

слов’янознавства АН СРСР перетворено на Інститут 

слов’янознавства та балканістики. Теорія балканського мовного 

союзу верифікована колективом славістів і балканістів під проводом 

А. Соболєва та Г. Клепікової у «Малому діалектологічному атласі 

балканських мов» [МДБЯ]. 

Спеціальні інститути балканістичних досліджень організовані 

у Греції (Салоніки, з 1953), Румунії (Бухарест, з 1963), Болгарії 

(Софія, з 1964), СФРЮ (Сараєво, з 1970). У СРСР проблеми 

балканістики вивчалися в Інституті слов’янознавства та балканістики 

АН СРСР (Москва) та в Інституті мовознавства АН СРСР 

(Ленінградське відділення), а також інших наукових центрах 

Москви, Ленінграда, Києва, Мінська, Кишинева. Спеціальні наукові 

центри є також і в небалканських країнах: у ЧССР (Прага, Брно), 

НДР (Берлін, Лейпциг), Австрії (Відень), ФРН (Мюнхен, Гамбург), 

Великій Британії (Лондон), Франції (Париж), США (Блумінгтонський) 

та Станфордський, Колумбійський, Каліфорнійський університети). 

До найбільш визначнихмовознавців-балканістів ХХ ст. 

зараховують П. Скока (Хорватія), О. М.Селіщева (Росія), 

Г. Педерсена (Данія), Н. Йокля (Австрія). Дослідженням проблем 

балканського мовного союзу займалися також Р. О. Якобсон, 

П. Скок, Б. Гавранек, В. Скалічка, А. Росетті, О. Зайдель, 

Х. Бірнбаум, С. Б.  Бернштейн, Т. В. Цив’ян, М. А. Габінський та ін. 

Серед найвизначніших  балканістів ХХ ст. слід назвати 

П. Скока (Хорватія), А. Селіщева (Росія), Г. Педерсена(Данія), 

Н. Йокля (Австрія) та ін. А. В. Десницька досліджує загальні 

проблеми балканістики, роль албанської мови у балканському 

мовному союзі; під її керівництвом готується багатотомна праця 

«Основи балканського мовознавства», де підбиваються підсумки 

сучасного розвитку балканістики. Досліджуються граматичний 

устрій, фонетика та фонологія балканських мов. Методика 

структурної типології застосовується у працях Т. В. Цив’ян.  

Г. О. Цихун та В. П. Нерознак досліджують балканські мови в 

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8C.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F.html


72 
 

рамках ареальної типології, а також у зв’язку з проблемами 

палеобалканістики.  

Окремо слід назвати внесок у розвиток балканістики 

С. Бернштейна, Г. Клепікової, В. Іванова, В. Топорова, українських 

учених В. Німчука, Й. Дзендзелівського, П. Лизанця,  Р. Болдирєва, 

Г. Півторака, С. Семчинського. В Україні балканістичні дослідження 

було зосереджено в інститутах суспільствознавчого профілю 

Академії наук, де балканістична проблематика розроблялася у 

відповідних відділах, об'єднано зі слов’янознавством. Здобутки 

української балканістики зібрано у бібліографічній праці 

«Балканистика в Украинской ССР. Библиографическийуказатель. 

1917-1980». 

Якщо на початковому етапі балканістика обмежувалася 

лінгвістичними й  культурно-історичнимигалузями і ставила 

центральним завданням виявленнябалканізмів – спільних явищ у 

мові та культурі балканських народів, згодом балканістика охопила й 

іншігалузі гуманітарних наук. 

Балканістика як наукова галузь починалася з 

лексикографічного та описового рівня, згодом поширилася на 

порівняльно-історичний та типологічний, теорію субстрату, 

діалектологію, ареалогію, теорію мовних союзів, структурний рівень, 

лінгвокультурологію та етнолінггвістику. У ХХІ ст. здійснено першу 

спробу дослідження проблем балканістики на рівні когнітивної 

лінгвістики [Пашкова]. Отже, проблематика балканістики 

невичерпна і розкривається у новому світлі з кожним витком 

наукового пізнання.  
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Розділ третій 

Спорт, фізична культура, рекреація, туризм 
 

Лись Дар’я Анатоліївна 

Національний університет «Одеська політехніка» 

 

3.1. Індустрія українського туризму у постковідну епоху: 

культурні установи під час пандемії 

 

Вступ. Розглянуто проблеми туризму, які пов'язані з пандемією 

COVID-19. Виявлено, що в XXI столітті діяльність туристичної 

сфери не обходиться без використання інформаційних і цифрових 

технологій, на розвиток яких відобразилася пандемія. 

Проаналізовано результати цифрових технологій у туристичній 

індустрії та визначені нові види екскурсійної діяльності, їх переваги 

в туризмі на час пандемії.  

Сьогодні, неможливо уявити світ без цифрових технологій. 

Вони проникли та суттєво вплинули в усі сфери людської діяльності. 

Найбільш яскраво ці зміни простежуються в туристичній сфері, яка 

традиційно займає головне місце в сфері культурної діяльності в 

епоху глобалізації та цифровізації. Пандемія вдарила по всьому 

ринку послуг. Але є області, де її вплив особливо болісний. 

Туристична сфера, розваги, міжнародні та внутрішні перевезення – 

усі вони зазнають збитків через карантин і закриті кордони. 

Основна частина. Інтерес до проблематики «феномену 

XXІ століття», як називають туризм, осмисллено тенденцією 

сучасного туризму під час пандемії, його роллю в житті суспільства, 

створенню передумов для вдосконалення цифрового механізму у 

сфері туризму, а нинішнє століття має всі шанси стати століттям 

туризму. 

Комунікаційні технології надають можливості спілкування в 

реальному часі з різними людьми, долаючи бар'єри величезних 

відстаней і мови спілкування. Однак, крім спілкування людині також 

необхідно задовольняти потреби в культурному, фізичному, 

пізнавальному та духовному розвитках. Серед безлічі мережевих 

ресурсів, які об'єднують освітній процес з реальним життям і 

забезпечують туристів через їх безпосередні спостереження, 

знайомство з предметами та явищами в їх природному оточенні, є 
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віртуальні екскурсії, віртуальні лабораторії, які стали набирати 

популярність під час пандемії в Україні. 

У 2020 році світова індустрія туризму зіштовхнулася з 

серйозним викликом в своєму розвитку – важкою кризою, 

пов'язаною зі стрімким поширенням нового виду коронавируса 

(COVID-2019) по всій планеті. Пандемія зробила великий вплив на 

стан і подальший розвиток практично усіх сфер світового 

господарства, в тому числі і туризму. 

Нові можливості та виклики цього серйозного випробування для 

всього туристичного ринку дали можливість прискоренню процесів 

цифровізації туристичних сервісів, більш активне впровадження 

сучасних технологій (наприклад, великих даних (Big Data), штучного 

інтелекту, змішаної і доповненої реальності тощо).  

Як показує світовий досвід, кризи не тільки неминучі, але і в 

певному сенсі необхідні, оскільки вони пов'язані не тільки з 

негативними явищами і процесами. Кризи майже завжди відкривають 

додаткові можливості для подальшого зростання і розвитку. 

Зниження світових туристичних потоків в той же час посилює 

конкуренцію в сфері туризму. Специфіка управління даним видом 

економічної та культурної діяльностей, в тому числі полягає в тому, 

що для їх розвитку зусиль приватного сектора недостатньо. Туризм 

передбачає формування відповідної інфраструктури, що вимагає 

величезних фінансових витрат, що неможливо без участі держави [1]. 

При всіх негативних наслідках кризи сьогодення, важливо 

відзначити, що сучасна індустрія туризму давно знаходиться 

напередодні великих змін. Ситуація, що склалася в результаті 

пандемії коронавирусу, швидше за все, тільки прискорить 

наближення трансформації. Так, наприклад, актуальними стануть 

тренди більш активного впровадження технологій віртуальної та 

доповненої реальності. Будуть мінятися інструменти задоволення 

потреб туристів. При цьому важливо розуміти, що самі потреби у 

них залишаться незмінними (потреби в пересуванні, спілкуванні, 

нових емоціях та знаннях тощо). Можливо, туристичний ринок 

відновиться відносно швидко після пандемії, оскільки людям будуть 

потрібні позитивні емоції. 

Крім того, цілком імовірно, що може змінитися підхід до життя 

в цілому – способи дистанційної комунікації online стануть 

звичайною справою. Сегмент цифрових проектів в туризмі 

активізується, що допоможе формуванню відкладеного попиту і 
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спрацює тоді, коли будуть зняті усі обмеження з туристичних 

подорожей. Дійсно, в останні роки значимість використання 

електронних інформаційних систем та платформ на ринку 

туристичних послуг тільки зростає. Тенденція цифровізації в туризмі 

передбачає поступову переорієнтацію усіх учасників ринку на сферу 

«online» з відповідними змінами фінансових потоків та створенням 

передумов для підвищення прибутковості індустрії туризму. У 

зв'язку з цим, в даний час перспективним напрямком представляється 

розробка і просування цифрових продуктів як для традиційних, так і 

для нових туристичних напрямків. 

У нашій країні вагомий внесок в розвиток цифрових 

туристичних проектів також вносять музеї, що пропонують онлайн-

екскурсії. Пропонується широкий спектр рішень, спрямованих на 

розвиток цифрових технологій в українському туризмі, в числі яких: 

- впровадження та розвиток багатомовних інформаційних сервісів 

допомоги туристам; 

- розробка та реалізація електронної туристичної карти гостя і 

аналогічного мобільного додатку в містах та суб'єктах; 

- надання прозорої електронної системи оцінки якості 

пропонованих туристичних послуг; 

- забезпечення можливості ознайомлення з культурними та 

природними пам'ятками, експозиціями музеїв, туристичними 

маршрутами в онлайн-режимі; 

- створення і розвиток сервісів доповненої реальності для 

навігації по містах та об'єктам показу; 

- розвиток системи відкритих даних в сфері туризму; 

- впровадження та розвиток технологій Big Data та штучного 

інтелекту для збору і аналізу цих даних; 

- розвиток сервісів онлайн-побудови туристичного маршруту з 

можливістю придбання квитків та бронювання готелів; 

- створення електронного майданчика для залучення 

самозайнятих осіб в туристичну діяльність; 

- розробка мультимедійних додатків для об'єктів показу, 

сервісів аудіо- та відеогід з можливістю інтеграції з GPS-навігацією, 

використанням QR-кодів для формування запитів [2]; 

- використання послуги «єПідтримка» для отримання 1000 грн 

від Держави та витрату цих коштів на відвідування культурних 

заходів, а саме: театр, вистави, музеї тощо [3]. 
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Нові реалії змушують багатьох перебудовувати свою 

діяльність іншим чином. Тому, можна сказати, що віртуальна 

екскурсія є інноваційною формою пізнавальної і наукової діяльності, 

спрямована не тільки на отримання предметних знань, а й на 

формування комунікативних, пізнавальних, регулятивних дій, що 

сприяють підвищенню інтересу не тільки до предмету туризму, а й 

культурній спадщині в цілому. 

Тепер, не виходячи з дому, можна відправитися у віртуальну 

подорож. Інтерактивне відео зі світових пам'яток можна дивитися в 

режимі «360°». Так можна подивитися на піраміди Єгипту, 

знаменитий Стоунхендж, Тадж Махал та інші. Зрозуміло, онлайн 

прогулянка по музею або театру не замінить вражень від побаченого 

на власні очі. Проте, такі технології залишаться в доступі навіть після 

зняття карантину. А для тих, хто з якихось причин не може 

відправитися в реальну подорож, це відмінний спосіб скрасити своє 

дозвілля. Таке вивчення культури буде цікаво як дорослим, так і дітям. 

Ще один спосіб застосування машинного навчання в туризмі – 

це розробка системи, що дозволяє вибрати оптимальний час покупки 

авіаквитків та бронювання готелю. Такі інструменти існують і 

активно використовуються сервісами планування подорожей та 

бронювання квитків. 

У загальному вигляді технологія виглядає наступним чином: 

алгоритм на основі Big Data прогнозує піки вартості авіаквитків на 

кожному напрямку і, навпаки – визначає, коли вартість перельотів 

буде мінімальною. Відповідно до побажань клієнта формується 

пропозиція: коли найкраще купувати квиток на літак, щоб і у 

відпустку вкластися, і витратити були менш. 

20 років тому тури організовували туроператори. Багато хто ще 

пам'ятає допотопні «Інтуристи» на вулицях італійських та 

французьких міст. Туристи збивалися в зграї і панічно боялися на 

крок відійти від гіда. Саме гід вказував, де що купувати, де зробити 

фото. Сучасні туристи, озброєні практичними порадами та мережею 

Internet, самостійно планують подорожі, бронюють готелі, 

замовляють індивідуальні екскурсії. Їм хочеться побачити більше, 

ніж пропонують класичні програми. 
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Зараз тисячі людей орієнтуються на думки тревел-блогерів, які 

детально розповідають куди, коли і скільки коштує. Подорожі та 

розповіді про них стали професією. Блогери викладають яскраві 

фото, радять, де випити найкращу каву, як знайти «секретний 

куточок», які сувеніри привезти з країни. Їх можна запитати про все в 

режимі реального часу. Це знімає страх та недовіру. Світ відкриває 

кордони. Велика кількість та доступність інформації, розвиток 

сучасних технологій породило ще один тренд – самостійні подорожі. 

Великий потенціал є і у більш нестандартних технологічних 

сервісів: як показало дослідження компанії Booking, більше 

половини респондентів хотіли б скористатися інноваційними 

інструментами, які допомогли б посилити враження від відпочинку – 

наприклад, цифровими гідами. 

Велика частина попиту на цифрові сервіси йде з боку 

самостійних мандрівників: вони купують квитки на рейси та 

бронюють готелі за допомогою онлайн-агентств, таких, як 

«Tripadvisor», фіксують план поїздки в Google Trips і шукають 

автомобіль на GetTransfer. 

У зв'язку з цим збільшився і запит digital-інструментів для 

самостійних подорожей – зокрема, конструкторів цікавих маршрутів, 

мобільних додатків для екскурсій і, звичайно, ресурсів з аудіогідами. 

Споживачі стали більше довіряти онлайн-інструментам, 

перенесли частину своїх звичних дій в «цифру». Звичайно, це не 

означає, що offline піде в минуле. Але цифровізація стане 

обов'язковою умовою для розвитку на туристичному ринку, тому 

тим, хто хоче зберегти конкурентоспроможність, доведеться так чи 

інакше виходити в online. 

Технологія, яка згадувалася в самому початку – віртуальна 

реальність – широко застосовується в розвитку туристичних 

продуктів. Наприклад, американська компанія Travel World VR [4] 

пропонує туристичним операторам створювати VR-презентації своїх 

турів, починаючи від оглядових фільмів про міста та регіони, 

закінчуючи презентаціями окремих готелів та пляжів. Подібних 

компаній – безліч. Сама ідея просування продукту є настільки 

незвичайним для клієнта способом, що вже підтвердив ефективність: 

ймовірність позитивного рішення про бронювання поїздки після 

«віртуальної подорожі» в країну мрії виростає в рази. Поки ж в 

портфоліо Travel World VR все більше 3D-видів швейцарських, 

американських, ірландських та інших дестинацій. 
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Разом з тим туріндустрія – одна з найбільш цікавих платформ 

для розвитку цифрових інструментів. Хоча самі учасники ринку 

розуміють необхідність цифрової трансформації галузі і часто 

говорять про це на спеціалізованих форумах, на внутрішньому 

туристичному ринку цікаві рішення – поки рідкість. У цих умовах ті 

гравці, які зможуть «осідлати» хвилю цифровізації і запропонувати 

клієнтам новий досвід, не тільки вийдуть з кризи, а й стануть 

лідерами нової індустрії. 

Віртуальні екскурсії можна застосовувати на різних формах 

реалізації, як фрагментарно, так і як серію тренінгів з певної 

тематики. В даний час різні об'єкти культурної спадщини, такі як 

музеї, художні галереї, виставкові комплекси тощо, користуються 

віртуальною реальністю для створення віртуальних турів. Віртуальні 

тури імітують перебування людини на цих об'єктах, дають 

можливість перегляду всіх експозицій в будь-який зручний час та 

вирішують проблеми доступності, так як не кожен з нас зможе 

відвідати особливо віддалені об'єкти в силу тих чи інших обставин. 

Особливо це зручно для людей з обмеженими можливостями. 

Віртуальною екскурсією (туром) прийнято вважати спосіб 

реалістичного відображення тривимірного багатоелементного 

простору на екрані. Елементами подібних проектів є сферичні 

панорами, які з'єднані між собою інтерактивними посиланнями-

переходами. Простими словами, віртуальний тур є загальним 

позначенням для декількох об'єднаних сферичних панорам, між 

якими користувач в процесі перегляду може віртуально 

переміщатися. У подібні проекти також можуть входити і інші 

інтерактивні елементи: спливаючі інформаційні вікна, пояснювальні 

підписи, графічно оформлені клавіші управління тощо. Віртуальний 

тур створює у користувача якийсь ефект присутності, тобто, яскраві 

незабутні образи, які дозволяють отримати найбільш повну 

інформацію про об'єкт. 

Інтернет в умовах карантину – це майже що телепорт. Сьогодні 

не виходячи з дому, можна побувати в музеї, відвідати виставку або 

подивитися спектакль. Завдяки Google Arts & Culture [5] на їх 

онлайн-платформах пропонують безліч віртуальних турів по музеям. 

Тобто у користувача є можливість побачити зали музею Ватикану, 

картини Ван Гога в Амстердамі та безліч поверхів експонатів 

Метрополітен-музею в Нью-Йорку. 
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Більшість музеїв та галерей світу і без жодної кризи мали 

ґрунтовні сайти, на яких можна було зробити безкоштовну екскурсію 

та ознайомитися з кращими їх експонатами. Зараз ця робота стрімко 

розширюється та приймає нові форми і в Україні. 

Україна, озираючись на досвід в онлайн-туризмі на Заході, 

стрімко розвиває актуальну в постіндустріальному суспільстві 

тенденцію [6]. А саме, сучасна міська екскурсія, намагаючись 

з'єднати культуру розваг та дозвілля, з одного боку, з культурою 

пізнання і, з іншого боку, з культурою споживання з впровадженням 

цифрових технологій. 

Таким чином, можна сказати, що музеї чи будь-які інші 

установи створюють не тільки сайт, який є його «обличчям» [7], а 

також віртуальну екскурсію, щоб підвищити його доступність перед 

аудиторією, з використання панорамних композицій, і для цього не 

обов'язково звертатися до професіоналів даної справи [8]. 

Нова технологія має величезну значимість для розширення 

географії території внутрішнього українського туристичного 

продукту. Тим самим, вона здатна донести до споживача розрізнений 

ресурс музеїв, театрів, які, на сьогоднішній день, ніхто не просуває 

на ринок в звичному для туриста режимі [9, с. 110-118]. 

Віртуальні боти, такі як Google Assistant, Amazon Alexa і Siri 

від Apple, допомагають у пошуку необхідної інформації для окремої 

людини за допомогою голосового, графічного або текстового 

введення. Існує висока ймовірність того, що в недалекому 

майбутньому такий віртуальний асистент самостійно буде сканувати 

календар, щоб визначити дати, коли необхідно зробити ту чи іншу 

поїздку або забронювати квитки на транспорт, виходячи з графіка і 

бажань, а також використовуючи минулу інформацію. 

Зовсім скоро, застосування подібного роду технологій в 

туристичній сфері досягне істотних висот, і вони будуть єдиними 

посередниками між споживачами і постачальниками турпослуг. 

На дверях знаменитого Музею моди (MoMu) в місті 

Антверпен, висить табличка «Закрито на карантин». Але побачити, 

як одягалися українці від Львова до Харкова майже 150 років тому 

можна і сьогодні. Тому що, якщо відвідувачі не йдуть до музею, 

музей йде до відвідувача. 

На прикладі вибірки віртуальних екскурсій в Україні можна 

скрасити вимушене проведення часу в чотирьох стінах. 
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Як і багато інших всесвітньо відомих музеїв, запорізька 

Хортиця обзавелася можливістю прогулятися по ній онлайн. Через 

карантин, музей закрили, але побачити експонати і послухати 

екскурсовода можна віртуально. І, варто відзначити, онлайн-

трансляції збирають рекордну кількість відвідувачів. У музеї тільки 

охорона, а вчені, які проводять віртуальні екскурсії, вийшли в 

онлайн, щоб не сидіти без діла. 

Міністерство культури України разом з Google на 

спеціальному сайті «Музеї України під відкритим небом» [10] та 

«Оперні театри України» [11] запрошує до віртуальної подорожі, 

щоб дізнатися про історію життя в різних регіонах, а також 

ознайомитися з народною архітектурою та побутом. 3D-тури по 

музеях та театрах також доступні в режимі Street View на Картах 

Google. Проект є частиною кампанії «Автентична Україна» і 

складається з музеїв народної архітектури та побуту та оперних 

театрів. Тут представлені сім автентичних музеїв та театрів. Кожен з 

них являє собою віртуальну подорож, під час якої можна 

перенестися на століття назад і доторкнутися до минулого, 

познайомитися з українською культурою та побутом. Віртуальна 

екскурсія доступна на трьох мовах – українській, російській та 

англійській. 360-градусні панорами дозволяють прогулятися по 

території музеїв, театрів, заглянути всередину будинків та 

ознайомитися з експозиціями. Здійснити екскурсію можна на своєму 

смартфоні, планшеті або комп'ютері, а щоб ще повніше зануритися в 

атмосферу, можна використовувати окуляри віртуальної реальності.  

Висновки: У XXI столітті діяльність туристичних підприємств 

не обходиться без використання інформаційних і цифрових 

технологій. Для того, щоб вижити в століття конкуренції, необхідно 

впроваджувати інноваційні технології. 

Поява цифрових технологій в світі суттєво вплинуло і на 

розвиток туристичної діяльності в Україні. Сьогодні, туризм є 

глобальним бізнесом, який скористався можливостями цифровізації 

та інновації. У ньому взаємодіють такі туристичні підприємства як: 

авіаперевізники, готельні мережі та інші організації сфери туризму з 

усього світу. Багато країн найближчим часом будуть робити акцент 

на цифровий туризм.  

Нові реалії змушують багатьох перебудовувати свою 

діяльність іншим чином. Як це не парадоксально звучить, але туризм 

не став винятком. Музеї, театри та місця відпочинку почали активно 
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проводити онлайн екскурсії. Тепер, не виходячи з дому, можна 

відправитися у віртуальну подорож. Тобто, розглядаючи зовнішній і 

внутрішній туризм, як індикатор культурних потреб сучасного 

суспільства, можна сказати, що він є перспективним для вивчення 

аспекту масової культури на час пандемії. 
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3.2. Вплив інноваційних фітнес-технологій на здоров’я 

здобувачів вищої освіти 

 

Постановка проблеми. Розвиток суспільства в нових умовах 

пред'являє високі вимоги до особи фахівця, його всебічного і 

гармонійного розвитку. При цьому об'єктивні закономірності 

розвитку суспільства на сучасному етапі істотно змінили умови 

життя людей, створили передумови до виникнення диспропорцій між 

соціально-біологічними потребами організму в русі і реальною 

величиною рухової активності, що у свою чергу обусловлює 

виникнення гіпердинамічного синдрому.  

Спостереження останніх десятиліть чітко вказують, що під 

впливом різних чинників спостерігається погіршення стану здоров'я, 

https://e-aid.diia.gov.ua/
https://www.travelworldvr.com/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/
https://www.pixiq.ru/virtual_tour
https://museums.authenticukraine.com.ua/ru/
https://theatres.authenticukraine.com.ua/ua/


82 
 

фізичного розвитку і рухової підготовленості студентської молоді. 

До закінчення школи, в кожного четвертого випускника виявляється 

патологія серцево-судинної системи, у кожного третього – 

короткозорість, порушення постави. 

На даний момент проблема зміцнення здоров'я, підвищення 

рівня фізичної підготовленості студентів, залучення їх до здорового 

способу життя є однією з найбільш гострих проблем соціальної 

політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблеми 

здоров'я і формування здорового способу життя студентської молоді 

висвітлювалось в дослідженнях різних вчених. За даними 

О. Я. Дубогай кількість здобувачів, які займаються спортом в різних 

учбових закладах вагається в межах від 11% до 38%, систематично 

підвищують свою фізичну культуру лише незначна кількість 

студентів [2]. Досліджуючи стан здоров'я молоді, В. Платонов 

зазначає що вища школа одержує – 70% хворих, випускає – 90% [5]. 

До 60% молодих фахівців, які поступають на роботу після закінчення 

вищого навчального закладу України, фізично не готові працювати в 

тому темпі і з тією інтенсивністю, які вимагає їх професія. Ці дані 

наголошують на відсутність у більшості студентів активних зусиль 

на підтримання свого фізичного та збереження власного здоров'я.  

Дослідженнями науковців визначено, що 17,8% 

першокурсників не хвилюються за своє здоров'я або байдуже 

ставляться до нього, хоча 35,1% з них належить за станом здоров'я до 

спеціальної медичної групи, при цьому більшість з них має декілька 

захворювань, що свідчить про несформовану в молодості мотивацію 

на здоров'язбереження, відсутність відповідних знань, умінь, 

навичок, не використання таких елементарних оздоровчих заходів, 

як: санаторно-курортне лікування, дієтичне харчування, корекція 

зору, профілактика втоми. 

За останні п'ять років число повністю звільнених від 

практичних занять з фізичного виховання за станом здоров'я у групах 

лікувальної фізкультури зросло в 4-5 разів,а в спеціальних медичних 

групах – у 2 рази. 

 Спостереження останніх десятиріч чітко вказують на 

тенденцію зниження параметрів фізичних і функціональних 

можливостей організму молодої людини. Головними причинами 

цього явища є недотримання здорового способу життя. Одними з 

причин погіршення здоров’я здобувачів науковці визначають 
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фізичні, психологічні перевантаження, стреси, втому, високу 

відповідальність; складність теорій і дисциплін, що вивчаються; 

навчальні комп’ютерні технології, які вимагають засвоєння доступу 

до електронних систем світової інформації; значний обсяг нової 

інформації; дефіцит студентського часу; екзаменаційні 

перевантаження; недостатня прогнозованість результативності 

навчання; комунікативні енергетичні витрати; суспільні обов’язки; 

алгоритмізоване відповідно до розкладу навчальну дисципліну і 

педагогіко-виховні функції вищого навчального закладу; 

перебування в постійному стані самоконтролю, що призводить до 

психоемоційного виснаження та погіршення стану здоров’я. 

Окрім цього, негативно впливає на стан здоров’я молоді її 

низька рухова активність, оскільки ними не виконується необхідний 

для їхнього віку обсяг фізичного навантаження. О. Ошина 

наголошує, що вирішенню порушеної проблеми сприятиме 

формування готовності студентів вищих навчальних закладів до 

здорового способу життя, що має будуватися на внутрішніх та 

зовнішніх мотивах через їхнє залучення до систематичної спортивно-

масової та суспільно значущої діяльності в галузі здорового способу 

життя, орієнтація на перетворення валеологічної ситуації та 

індивідуальний здоровий спосіб життя [4].  

Мета даного дослідження – визначення стану здоров'я 

здобувачів-першокурсників та дослідження впливу нових фітнес-

технологій на здоров'я і мотивацію студентів до його збереження та 

підвищення.  

Завдання дослідження:  

1. Дослідити стан здоров'я здобувачів І курсу юридичних 

спеціальностей.  

2. За допомогою анкетування визначити ставлення здобувачів 

до занять фізичними вправами, дотримання режимів праці і 

відпочинку, режиму харчування. 

3. Визначити ефективність впливу нових фітнес - програм на 

фізичну підготовленість та фізичне здоров'я здобувачів. 

Методи та організація досліджень.  Дослідження по 

визначенню стану здоров’я проводились впродовж двох років на базі 

Національного університету «Одеська юридична академія». У 

дослідженні взяли участь 535 здобувачів І курсів юридичних 

спеціальностей, які за станом здоров’я віднесені до основної 

медичної групи та професійно не займалися спортом: в 2020 році – 
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355 особи, в 2021 році – 180. Дослідження проводились серед 

студентів факультетів: цивільно-господарчої юстиції, судово-

адміністраційного, соціально-правового.  

Дотримання норм здорового способу життя визначали за 

методом соціологічного опитування. Спеціально розроблені анкети 

включали перелік питань, спрямованих на ставлення до фізичної 

культури і спорту, раціонального харчування, відпочинку, режиму 

дня, виявлення шкідливих звичок та інші.  

Оцінка рівня фізичного здоров'я проводилася за експрес-

шкалою Г. Л. Апанасенко, де визначалися п'ять рівнів стану 

фізичного здоров’я – високий, вище середнього, середній, нижче 

середнього, низький. При цьому в розрахунок брали наступні 

показники: ваго-ростовий індекс, дихальний індекс, тест Робінсона, 

силовий індекс, час відновлення пульсу після фізичного 

навантаження (20 присідань за 30 секунд) та протягом 3-х хвилин.  

Результати дослідження. В останні десятиліття в спеціальній 

літературі запропонований термін «фізичне здоров’я», який 

визначається як динамічний стан, що характеризується резервом 

функцій органів та систем організму і являється основою для 

виконання індивідом своїх біологічних та соціальних функцій. 

Кожен з 5-ти рівнів фізичного здоров’я забезпечується відповідним 

рівнем функціонування органів та систем [1]. 

За експрес-шкалою Г. Л.  Апанасенко 42,6% здобувачів I курсу 

мають низький рівень здоров'я; 23,8% – нижче середнього; 28,9% 

студентів – середній. Лише у 4,7% здобувачів I курсу – рівень 

здоров'я вищий за середній. Високий рівень здоров'я у здобувачів не 

простежувався. 66,4% першокурсників, рівень здоров'я яких низький 

та нижче середнього вже мають хронічні захворювання, тому 

потребують особливої уваги. 

Аналіз анкетних даних першокурсників виявив, що 21,4%, тобто 

кожен п'ятий майбутній фахівець-юрист має звичку до тютюнопаління. 

Переважаюча більшість опитаних цілком справедливо вважають, що 

паління є причиною виникнення ряду захворювань серцево-судинної 

системи (65%) і органів дихання (81%). Дуже великий відсоток 

студентів вживають алкогольні напої (72,5% юнаків та 51,6% дівчат). 

Найпопулярнішим серед студентів є пиво. Його вживають 55,8% 

юнаків та 51,2% дівчат.  

Обробка результатів опитування показала, що регулярно 

займаються фізичною культурою та спортом лише 19,7% (10,8% 



85 
 

дівчат, 27,2% юнаків), а взагалі не займаються 79,8% (87,2% дівчат і 

73,8% юнаків); 78% студентів (82% дівчат та 75% хлопців) 

відчувають втому після учбових занять.  

Результати тестування та соціологічне опитування показали, 

що на першому курсі у студентів не сформована стійка установка до 

здорового способу життя, недостатній набір знань, умінь і навичок, 

які б давали змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні 

функції зі зміцнення здоров'я. Здобувачі не вміють встановлювати 

зв'язки між знаннями з проблем здоров'я та власним способом життя, 

що не сприяє ефективному підвищенню рівня фізичного здоров'я.  

Учбові заняття, на які відводиться 4 години на тиждень не 

вирішують проблеми з підвищення фізичного здоров'я здобувачів та 

розвитку фізичних якостей, набуття необхідних знань з основ теорії, 

методики й організації фізичного виховання і спортивного 

тренування. Про недостатньо ефективну побудову занять з фізичного 

виховання свідчать відповіді студентів. Зокрема, їх не задовольняє 

спрямованість занять (29%), зміст занять (31%), недостатнє або 

надмірне навантаження (16%), відсутність медичного супроводу 

(11%) та інше.У зв’язку з цим є підстави для реформування існуючої 

системи фізичного виховання, більш чіткої диференціації студентів 

відповідно до їхнього рівня фізичного здоров'я та фізичної 

підготовленості, в процесі розподілу в основну, підготовчу, 

спеціальну медичні групи. Впровадження нових технологій у сферу 

фізичного виховання дозволить розширити діапазон засобів рухової 

активності, тим самим збільшити кількість тих, хто займається, 

задовольняючи їхні потреби і інтереси. 

Результати соціологічних досліджень свідчать, що найбільшою 

популярністю в студентської молоді користуються фізичні вправи 

оздоровчо-рекреаційної спрямованості. Здобувачі віддають перевагу 

різноманітним видами оздоровчої гімнастики (аеробіка, фітнес, 

шейпінг – 29%).  

Для дослідження впливу нових фітнес-технологій на стан здоров'я 

здобувачів, на початку навчального року, враховуючи результати 

тестування за експрес-шкалою, яку запропонував Г. Л. Апанасенко, було 

укомплектовано п’ять груп з різним рівнем фізичного здоров'я. Для 

визначення рівня фізичної підготовленості використовували тести, які 

запропонував В. О. Романенко (2005р.). Для кожної групи розроблено 

інформаційну систему для діагностики фізичного й психічного здоров'я 

та програмний комплекс, спрямований на підвищення рухових функцій 
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за допомогою диференційованого фізичного навантаження. До програми 

цих груп внесено загартування та є обов’язковими самостійні заняття в 

режимі дня.  

В дослідженні, яке проводилось на базі НУ «ОЮА» в період з 

вересня по травень 2020-2021 років приймали участь 87 дівчат, які 

регулярно відвідували заняття з фітнесу (3 рази на тиждень, 

тривалість на початку дослідження 45 хвилин і поступове 

збільшення часу за 3-4 місяці занять до 90 хвилин). Фітнес-програми, 

за якими займались студенти, розроблено для підвищення рухової 

активності та фізичної підготовленості на основі комплексного 

застосування сучасних напрямків і засобів оздоровчого фітнесу з 

урахуванням статевих особливостей, мотиваційних пріоритетів, 

фізичного здоров'я та фізичної підготовленості. Розроблені фітнес-

програми та зміст занять складалися з трьох загальноприйнятих 

частин: підготовчої, основної та заключної. Кожна з них поділялася 

на блоки: підготовча – на інформаційний та розминку, основна – на 

аеробний та варіативний, заключна містила відновлювальний блок. 

Така структуризація занять дала можливість комплексно 

використовувати різноманітні види фітнесу у процесі фізкультурно-

оздоровчих занять зі студентами та застосовувати диференційований 

підхід відповідно до цільової спрямованості занять, фізичної 

підготовленості, статевих відмінностей у формуванні мотиваційних 

пріоритетів.  

Здобувачі виконували наступний комплекс вправ: розминка; 

танцювальні вправи, різноманітні підскоки і стрибки; вправи для 

розвитку сили різних груп м’язів, в основному загальної силової 

підготовки; спеціальні вправи для розвитку гнучкості; заминка. 

Аналіз отриманих наприкінці року результатів показав, що 

заняття фітнесом сприяють підвищенню рівня фізичного здоров'я 

дівчат та призводять до достовірно значущих змін у розвитку сили, 

швидкісно-силових якостей та спритності. Рівень розвитку інших 

якостей свідчить про тенденцію до покращення показників. 

Найбільш заняття фітнесом вплинули на рівень розвитку гнучкості 

студенток. 

Запропоновані фітнес-програми позитивно вплинули на 

фізичну підготовленість студентів експериментальної групи (приріст 

становив 8,49%) та на підвищення фізичного здоров'я (рис.1). На 

9,8% зменшилась кількість студенток з низьким рівнем фізичного 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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здоров'я. На 1,8% збільшилась кількість студенток у яких рівень 

фізичного здоров'я – середній, вище середнього і високий. 

 

 
 

Рис. 1. Результати тестування досліджуваних на початку та 

наприкінці навчального року 

 

Реалізовані під час експерименту обсяг і режим рухової 

активності сприяли у студенток позитивній мотивації до активної 

рухової діяльності, що у свою чергу мало значний вплив на рівень 

індивідуального здоров’я тих, хто займається. 

Висновки: 

1. Результати тестування та соціологічне опитування показали, 

що на першому курсі у студентів рівень здоров'я дуже низький. У 

студентів не сформована стійка установка до здорового способу 

життя, недостатній набір знань, умінь і навичок, які б давали змогу 

особистості ефективно діяти або виконувати певні функції зі 

зміцнення здоров'я.  

2. Порівняльний аналіз рівнів фізичного здоров'я і фізичної 

підготовленості студенток експериментальних груп дозволяє 

відзначити високу ефективність використання нових фітнес - 

програм для укріплення та підвищення здоров’я.  

3. Вважаємо, що пріоритетними напрямками фізичного 

виховання у технологічному вищому навчальному закладі можуть 

бути: використання програмних комплексів, інформаційних систем 

для діагностики фізичного й психічного потенціалів студентів; 

застосування інноваційних технологій,спрямованих на підвищення 
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рухових функцій за допомогою диференційованого фізичного 

навантаження; формування у студентів мотивації для підтримки 

власного здоров'я, до самовиховання.  

Подальші дослідження. У подальших дослідженнях ми 

плануємо визначити вплив різноманітних інноваційних технологій на 

фізичний та функціональний стан студентів. 
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3.3. Особливості фізичного виховання  

в системі вищої освіти Польщі 

 

У статті розглянуто особливості та теоретичні засади розвитку 

фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі. Визначено 

сутність поняття «система фізичного виховання Польщі». 

Охарактеризовано історичні витоки та генезиз розвитку системи 

фізичного виховання в сфері вищої освіти Польщі початок XX кінець 

XXI століття. Визначено зміст, мету та ріввень розвитку системи 

фізичного виховання ВНЗ Польщі. Ключові слова: фізичне виховання, 

вища освіта, система фізичного виховання в сфері вищої освіти. 

Мета дослідження: Проаналізувати розвиток фізичного 

виховання в системі вищої освіти Польщі та рубежі ХХ-ХХІ віку. 

Розкрити зміст, мету сучасної системи фізичного виховання у сфері 

вищої освіти Польщі. 

Виклад основного матеріалу. Фізичне виховання являє собою 

соціально обумовлений, педагогічно організований процес 

оволодіння цінностями фізичної культури. Соціальна обумовленість 

фізичного виховання полягає в тому, що крім розвитку самої людини 

досягається соціально значима мета, яка впливає на розвиток 

суспільства в цілому. Така соціальна організація перетворюється у 
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систему, в якої є мета діяльності, структурні елементи, визначені 

функції діяльності кожного структурного елементу, з’ясовані 

взаємозв’язки з іншими соціальними організаціями суспільства. В 

кожній державі існує своя система фізичного виховання, рівень 

розвитку якої обумовлений рівнем матеріальної і духовної культури 

суспільства. Система фізичного виховання тісно пов’язана з 

системами освіти, охорони здоров’я, оборони, матеріального 

виробництва, культури, науки і розвивається під впливом змін, що 

відбуваються в суспільстві. Аналіз науково-педагогічної літератури, 

спеціальної літератури з сфери фізичного виховання, наукових 

публікацій свідчить, що у польських науковців відсутнє чітко 

визначене поняття «система фізичного виховання». Водночас, 

достатньо широко розкриваються основи функціонування фізичного 

виховання (правові, організаційні, економічні, соціальні, науково-

педагогічні, програмно-нормативні), завдання фізичного виховання 

(освітні, оздоровчі, виховні), визначені напрямки діяльності 

(загальне фізичне виховання, спорт, професійна фізична підготовка, 

рекреація, реабілітація), функції фізичноговиховання (соціальна, 

пізнавальна, оздоровчогігієнічна, соматична, естетична, дидактична, 

унітарна, творча). В своїх працях польські науковці встановлюють 

закономірності фізичного розвитку людини, взаємозв’язки між 

рівнем здоров’я та фізичною активністю, визначають вплив 

суспільства, викладачів, тренерів на фізичний розвиток особистості, 

розкривають передові методики навчання тощо [2; 3; 4]. Разом з тим, 

слід зазначити, що польські науковці не розглядають цю проблему в 

комплексному підході, а саме як існування «системи» 

фізичноговиховання. Вивчення робіт польських науковців з історії, 

педагогіки, теорії і методики фізичного виховання про взаємозв’язки 

між історичним розвитком і сучасними поглядами на фізичне 

виховання, вибору засобів, методів та форм навчання, науковому 

обґрунтуванню впливу фізичного виховання на всебічний розвиток 

людини, дозволяє стверджувати, що під системою фізичного 

виховання Польщі розуміється історично обумовлений процес 

виховання людини, якій включає в себе структурні елементи 

соціального і педагогічного впливу на гармонійний розвиток 

особистості засобами фізичного виховання.Законом «Про фізичну 

культуру» від 18.01.1996 р. встановлюється, що «Фізична культура є 

частиною національної культури, захищеної законом. Громадяни, 

незалежно від віку, статі, віросповідання, раси, а також ступню і типу 
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інвалідності – використовують рівні права відповідно до різних форм 

фізичної культури» [1]. 

За останні 30 років Польща пройшла три етапи розвитку 

системи фізичного виховання, які мають свої характерні риси. 

І-й етап (80-е роки ХХ століття – 1991 рік) характеризується 

чіткою орієнтацією Польської системи фізичного виховання на 

систему фізичного виховання в Радянському Союзі. Характерними 

рисами системи фізичного виховання в даний період являється те, що 

вона спрямована головнимчином на підготовку людини до 

майбутньої трудової діяльності і захисту батьківщини. Існує чітка 

нормативна база оцінювання фізичної підготовленості населення 

Польщі. Вся педагогічно-виховна діяльність фахівців фізичного 

виховання і спорту в середніх і вищих навчальних закладах 

спрямована на підготовку молоді до виконання вимог фізичної 

підготовленості відповідно до вікових показників. Наукова 

діяльність фахівців фізичної культури головним чином 

присвячується визначенню фізичних можливостей людини,вивченню 

реакції організму щодо виконання фізичних вправ різної 

інтенсивності та навантаження; аналізу фізіологічних і 

психологічних механізмів, що відбуваються під час фізичних 

навантажень; встановлення фізіологічних, гігієнічних, анатомічних, 

біомеханічних основ тренування в різних видах спорту. Проблеми 

збереження здоров’я, важливості фізичної рекреації, 

профілактичного значення занять фізичною культурою розглядались 

польськими науковцями, але в цей період не мали домінуючого 

значення в сфері наукових досліджень. Питання фізичного 

виховання осіб з відхиленням розумового та фізичного розвитку 

майже не розглядались. 

ІІ-й етап (1991-2004 роки) характеризується відходом 

орієнтирів в підготовці молоді в польській системіфізичного 

виховання від систему фізичного виховання в Радянському Союзі. 

Особливістю фізичного виховання в даний період являється те, що 

воно спрямована головним чином на всебічний розвиток людини. 

Законом «Про вищу освіту» від 12.09.1990 р. вищим навчальним 

закладам надаються великі права і можливості в виборізасобів, форм 

і методів фізичного виховання. Водночас правова база розвитку 

фізичної культури відповідно до нових вимог ще не сформована. 

Немає чітко визначеної мети фізичного виховання. Відбувається 

пошук шляхів розвитку національної системи фізичного виховання. 
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Лише в другій половінні 90-х років з’являється чітке розуміння 

розвитку польської системи освіти в сторону зближення до 

європейських стандартів навчання. В свою чергу це відповідно 

змінює вектор розвитку системи фізичного виховання. 

Педагогічнадіяльність фахівців фізичного виховання і спорту в 

вищих навчальних закладах перебудовуєтьсядо вимог «Болонського 

процесу». Наукові праціприсвячується вивченню ролі рухової 

активності дітей, підлітків, молоді та дорослого населення на 

фізичний розвиток і фізичний стан організму; вивчення 

рекреаційного, профілактичного, терапевтичного впливу фізичних 

вправ; пошуку механізмів адаптації до фізичних навантажень. 

Домінуючі позиції займають питання збереження здоров’я під час 

занять фізичними вправами, покращення самовідчуття, компенсації 

рухової активності (особливо з появою і розповсюдженням 

комп’ютерних технологій). Вивчаються питання залучення осіб з 

відхиленням розумового та фізичного розвитку до соціальних 

відносин засобами фізичного виховання. ІІІ-й етап (2004-2015 роки) 

характеризується перебудовою системи фізичного виховання в 

Польщі на стандарти навчання у Європейському союзі. Змінюється 

структура системи освіти в Польщі. Вона розподіляється на основну 

школу, гімназію, профільний ліцей, професійні навчальні заклади і 

вищі навчальні заклади. Повністю змінюються підходи до навчання 

фізичною культурою у шкільних навчальних закладах. У вищих 

навчальних закладах фізичне виховання спрямовує роботу викладача 

і студента на розвиток тих фізичних якостей і реалізації фізичних 

спроможностей які хотів би розвинути в себе студент. Існує поняття 

мінімального (граничного) рівня розвитку основних фізичних 

якостей якими має володіти студент. Студент разом з викладачем 

фізичного виховання розробляє карту навчання в якій відображає 

напрями діяльності з особистого фізичного розвитку. Карта навчання 

з фізичного виховання розробляється у відповідності до існуючих 

методик навчання і можливостей навчально-матеріальної бази 

вищого навчального закладу. Головна увага приділяється навчанню 

студента засобамконтролю і самоконтролю за особистим фізичним 

станом і збереженням здоров’я. Важливе значення надається 

навчанню студента засобам фізичної рекреації, впровадженні її у 

повсякденну діяльність як важливого елементу збереження здоров’я, 

підтримки фізичної форми, можливості спілкування, естетичної 

привабливості [5]. В вищих навчальних закладах проводиться робота 
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щодо залучення осіб з відхиленням розумового та фізичного 

розвитку до повноцінного соціального життя, можливості отримати 

вищу освіту. Одним з головних елементів цієї роботи належить 

фізичному вихованню [6]. Система фізичного виховання Польщі 

охоплює всі версти населення і включає в себе: 

- дошкільну систему фізичного виховання; 

- шкільну систему фізичного виховання (початкову, гімназії, 

ліцеї); 

- система фізичного виховання вищих навчальних закладів; 

- система фізичного виховання дорослого населення; 

- система фізичного виховання осіб похилого віку; 

- система фізичного виховання осіб з особливими потребами. 

Метою фізичного виховання у вищих навчальних закладах 

Польщі є сприяння гармоній-ному розвитку особистості, підготовка 

студента до суспільного та сімейного життя, збереження здоров’я як 

особливої цінності, підготовка до вільного ринку праці [7].  

Для якісної і успішної роботи системи фізичного виховання в 

вищих навчальних закладах необхідно виконання декількох умов. На 

думку польських науковців головними з них є: бажання учасників 

системи досягти позитивних результатів, наявність 

висококваліфікованих педагогічних кадрів, які в змозі організувати 

сучасний процес фізичного виховання, забезпечення необхідними 

матеріально-технічними засобами навчання, що мають естетичну 

привабливість та відповідають гігієнічним стандартам. Головною 

дієвою особою системи фізичного виховання виступає викладач. 

На початку ХХІ сторіччя відбувається переоцінка ставленння 

до фізичного виховання в вищих навчальних закладах Польщі. 

Впорядковуються обов’язкові форми проведення занять з фізичного 

виховання активізується робота спортивних клубів. Фізична 

культура студентів розвивається в двох головних напрямках: 

1) Спортивний-залучення студентів до активних занять 

різноманітними видами спорту. 

2) Реакреаційний-підтримка особистого стану здоров’я, вміння 

активно, з фізичним навантаженням проводити особистий час та 

дозвілля. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

- за останні 30 років в системи фізичного виховання в вищих 

навчальних закладах Польщі відбулись корені зміни, насамперед в 
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правовій, економічній, соціальній та програмно-нормативної 

площині; 

- широкі повноваження вищих навчальних закладів Польщі 

надали необхідні передумови для вільного вибору засобів, методів, 

форм фізичного виховання студентів, для розбудови сучасної 

системи фізичне виховання; 

- ефективність сучасної системи фізичне виховання студентів в 

вищих навчальних закладах Польщі розглядається на кількох рівнях 

в особистісному та суспільному значенні, як фактор розвитку 

здоров’я і загальної культури, як елемент всебічного розвитку 

особистості і підготовки людини до майбутньої професійної 

діяльності. 
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4.1. Використання засобів мережевих інформаційних технологій і 

телекомунікацій в освіті та наукових дослідженнях у сфері 

бухгалтерського обліку 

 

Створення та вдосконалення комп’ютерів сприяло появі нових 

технологій у різних сферах наукової та практичної діяльності. Однією 

з таких галузей стала освіта. Нетрадиційні інформаційні системи, 

пов’язані з навчанням, називають інформаційно-навчальними. 

Автоматизована навчальна система – комплекс програмних, 

технічних та навчально-методичних засобів, призначених для 

активного індивідуального навчання на основі програмного 

управління цим навчанням. 

Завдяки своїм конструктивним та функціональним 

особливостям сучасний персональний комп’ютер знаходить 

застосування у навчанні різних дисциплін і є базою для створення 

великої кількості нових інформаційних технологій навчання. 

Використання комп’ютерних технологій підвищує зацікавленість 

до навчання. В даний час існує безліч навчальних програм з різних 

предметів, орієнтованих на різні категорії здобувачів освіти. 

Підставою для класифікації навчальних програм найчастіше 

слугують особливості навчальної діяльності здобувачів освіти під час 

роботи з програмами. Можна виділити наступні типи навчальних 

програм: тренувальні, контролюючі та наставницькі; імітаційні та 

моделюючі; розвиваючі ігри; сервіси хмарно орієнтованим 

навчальним середовищем. 

Тренувальні програми призначені для закріплення умінь та 

навичок. Передбачається, що теоретичний матеріал вивчено. Ці 

програми у випадковій послідовності пропонують здобувачу освіти 

питання та завдання і підраховують кількість правильно та 

неправильно вирішених завдань (у разі правильної відповіді може 

видаватись заохочувальна репліка, при неправильній відповіді можна 
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отримати допомогу у вигляді підказки). Наставницькі програми 

пропонують здобувачам освіти теоретичний матеріал вивчення. 

Завдання та питання служать у цих програмах для організації 

людино-машинного діалогу, для керування ходом навчання. Так, 

якщо відповіді, які даються здобувачем освіти, неправильні, 

програма може «відкотитися назад» для повторного вивчення 

теоретичного матеріалу. 

До такого типу програм, на наш погляд, можна віднести 

систему «Moodle». 

«Moodle» – це навчальна платформа, розроблена для того, щоб 

надати викладачам, адміністраторам та здобувачам освіти єдину 

надійну, безпечну та інтегровану систему для створення 

персоналізованих навчальних середовищ. В середовищі можна 

завантажити програмне забезпечення на власний веб-сервер [15]. 

«Moodle» створено проєктом «Moodle», який очолює та 

координує головний офіс «Moodle», який фінансово підтримується 

мережею з понад 80 сервісних компаній Moodle Partner у всьому світі. 

Завдяки сотням тисяч навчальних середовищ по всьому світу, 

«Moodle» довіряють великі й малі установи та організації, включаючи 

Shell, Лондонську школу економіки, Університет штату Нью-Йорк та 

Microsoft. Понад 213 мільйонів користувачів «Moodle» у всьому світі, 

які використовують його як на академічному, так і корпоративному 

рівні, робить його найпоширенішою платформою навчання у світі. 

Маючи понад 10 років розвитку, керуючись педагогікою 

соціального конструктивізму, «Moodle» надає потужний набір 

інструментів, які орієнтовані на здобувача освіти, та спільне навчальне 

середовище, що розширює можливості як викладання, так і навчання. 

Простий інтерфейс, функції наставництва та значний набір 

ресурсів, а також постійні покращення і зручності використання 

роблять «Moodle» простим у вивченні та використанні. 

«Moodle» можна встановити на сервер або розгорнути у хмарі. 

Хмарна версія «Moodle Cloud» має як платні варіанти, так і 

безкоштовну версію з низкою обмежень [15]: не можна видавати 

сертифікати; не можна змінювати дизайн; підтримуються плагіни 

лише з сайту «Moodle»; якщо системою не користуватися протягом 

60 днів, її автоматично видалять. 

Деякі обмеження є й у платних тарифах, тому «Moodle Cloud» 

не підходить для тривалої, стабільної роботи. Сервіс варто 
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використовувати лише для тестування можливостей чи пробного 

запуску.  

Система «Moodle» – насамперед серверне рішення. Щоб 

встановити «Moodle», потрібно: 

- завантажити інсталятор з офіційного сайту;  

- розпакувати та запустити «Start Moodle.exe»;  

- відкрити панель адміністратора «Moodle» у браузері або 

адресу власного сайту;  

- заповнити форму: ім’я платформи, пароль та форму. Потім 

система зробить потрібні перевірки;  

- зачекати, доки система встановиться. 

«Moodle» має непросту організацію навчання, її умовно можна 

поділити на три частини: створення; підтримка; організація курсів. 

У «Moodle» є вбудований редактор, що дозволяє створювати 

лекції, опитування, завдання та тести. Ці види контенту формуються 

з текстів, зображень, відео та аудіофайлів, які адміністратор 

завантажує на платформу. 

У лекції наводиться здобувачу освіти теорія (настанови) з 

потрібного предмета. Наприклад, пояснюєте як вести дослідження 

бухгалтерських даних з використанням програмного забезпечення). 

Наприкінці лекції можна розмітити тест, щоб здобувач освіти 

закріпив вивчений матеріал. У «Moodle» лекція вважається 

повноцінним навчальним курсом. 

Лекцію можна створити у вкладці «Адміністрування». Потім 

треба перейти до курсу, увімкнути режим редагування та почати 

налаштовувати теми. До теми потрібно додати елементи – форми 

контенту для курсу, і кожен елемент налаштовується окремо. 

Елементів багато і якщо відсутній досвід роботи з «Moodle», не 

завжди зрозуміло, який елемент краще використовувати. 

У сховище Moodle можна завантажити файли наступних 

форматів:  

- текст (docx, pdf, xls, csv); 

- зображення (jpeg, png, gif); 

- відео (flv, f4v, f4p, mp4, m4v, m4a, 3gp, mov); 

- аудіо (mp3, aac, flac, m4a, oga, ogg, wav). 

З цих файлів формуються завдання, які створені у вбудованому 

редакторі. 
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Контент в «Moodle» збирається в курси, які можуть включати 

будь-яку послідовність одиниць контенту, доступних на платформі 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Приклад курсу в системі «Moodle» 

 

Будь-який курс складається з тем, що наповнюються готовим 

контентом: лекціями, тестами та ін. Теми виконують роль 

розмежувальних етапів, і з допомогою можна створити гнучку 

траєкторію навчання. Наприклад, такий курс, де остання тема не 

з’явиться, якщо здобувач освіти не набере потрібної кількості  балів. 

Одним із основним елементів в системі «Moodle» є тестування, 

мета його заключається в перевірці знань. Наприклад, це може бути 

тест із бухгалтерського обліку або роботи з програмним 

забезпеченням. Тестування в «Moodle» можна організувати двома 

способами: за допомогою вбудованого редактора або 

використовуючи сторонній конструктор тестів. 

Вбудований редактор містить елемент «Тест», що дозволяє 

створювати прості тестування із різними видами питань. Наприклад, 

множинний вибір, коротка відповідь, есе, відповідність, 

перетягування. Так виглядає тест, зроблений у системі 

«Moodle» (рис. 2). 
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Рис. 2. Використання вбудованого тестового редактора 

в системі «Moodle» 
 

Сторонній конструктор тестів дає можливість створювати 

тести за допомогою сторонніх редакторів та платформ. Як правило, 

вони використовуються для з метою застосування більших 

можливостей та дизайнів. 

У «Moodle» є вбудована система аналітики, що дозволяє 

формувати звіти щодо активності на платформі, наприклад, 

перегляди курсів, коментарі, входи та виходи (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент звіту щодо активності користувачів  

в системі «Moodle» 
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«Moodle» має мобільний додаток «Moodle Mobile». У ньому 

можна виконувати завдання, спілкуватися з іншими користувачами 

та створювати Wiki-статті. Мобільна версія також дозволяє 

завантажувати завдання для проходження їх в офлайн-режимі. 

За допомогою програми Moodle можна створити платформу 

для продажу електронного контенту навчання. Це досягається з 

допомогою інтеграції коїться з іншими платформами. Найпростіший 

спосіб - встановлення плагіна PayPal. Він дозволить вимагати плату 

через PayPal за доступ до контенту на платформі. Другий спосіб – 

продавати курси через WordPress. Сервіс інтегрується через плагін 

Edwiser Bridge. Ви переносите курси на сайт із WordPress і за 

допомогою надбудови WooCommerce продаєте їх [15]. 

Моделюючі програми засновані на графічних ілюстративних 

можливостях комп’ютера, з одного боку, та обчислювальних – з 

іншого, і дозволяють здійснювати комп’ютерний експеримент. Такі 

програми дають можливість спостерігати на екрані дисплея деякий 

процес, впливаючи на його перебіг подачею команди з клавіатури 

для зміни значення параметрів. 

До такого типу програм, на наш погляд, можна віднести: 

-  «BAS: Бухгалтерія»; 

- «Облік SaaS»; 

- «M.E.Doc» 

- «BookKeeper SaaS». 

Програма «BAS: Бухгалтерія» (рис. 4) призначена для 

автоматизації бухгалтерського та податкового обліку та підготовки 

обов’язкової (регламентованої) звітності, на підприємствах, які 

здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову та 

роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, 

виробництво та ін.  

Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до 

чинного законодавства України. До складу «BAS: Бухгалтерія» 

включено план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає 

Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану 

рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо його 

використання» від 30 листопада 1999р. №291. 
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Рис. 4.  Початкова сторінка програми «BAS: Бухгалтерія» 

 

Методика бухгалтерського обліку дозволяє навчатись 

одночасно реєструвати кожен запис господарської операції як за 

рахунками бухгалтерського обліку, так і за необхідними розрізами 

аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку. Здобувачі 

освіти можуть самостійно керувати методикою обліку в межах 

налаштування облікової політики, створювати нові субрахунки та 

проводити деталізацію аналітичного обліку [13].  

Основним способом відображення господарських операцій в 

обліку є введення документів, які відповідають первинним 

документам бухгалтерського обліку, крім того, передбачено 

введення окремих проводок.  

«BAS: Бухгалтерія» дозволяє здобувачам освіти навчитись 

вирішувати всі завдання, що стоять перед бухгалтерською службою, 

включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік 

продажу та ін. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, 

торговельні та виробничі операції можуть вводити здобувачі освіти, 

які не мають відношення до спеціальності «Облік і оподаткування». 

У цьому випадку за майбутніми фахівцями з обліку залишається 

методичне керівництво та контроль за налаштуваннями 

інформаційної бази, що забезпечують автоматичне відображення 

документів у бухгалтерському та податковому обліку [11]. 

«BAS: Бухгалтерія» надає можливість ведення бухгалтерського 

та податкового обліку кількох підприємств у загальній 



101 
 

інформаційній базі. Це зручно в ситуації, коли господарська 

діяльність підприємств тісно пов’язана між собою та в поточній 

роботі потрібно оперувати загальними списками товарів, 

контрагентів, працівників, складів, а обов’язкову звітність потрібно 

формувати окремо. Завдяки можливості обліку діяльності кількох 

підприємств в одній інформаційній базі, «BAS: Бухгалтерія» може 

використовуватися як у великих підприємствах, так і суб’єктами 

підприємницької діяльності – фізичними особами [1]. 

Для освоєння програми «BAS: Бухгалтерія» та навчання 

комп’ютеризованого бухгалтерського обліку в системі «BAS» 

призначена демонстраційна версія, яку можна знайти на сайті 

програмного продукту. 

Хмарну облікову систему «Облік SaaS» [10] можна 

використовувати на будь-якому пристрої з встановленим Web-

браузером і доступом в мережу Internet. Сервіс «Облік SaaS» (рис. 5) 

призначений для обліку господарських операцій підприємства та 

формування звітності. 

 

 
 

Рис. 5. Початкова сторінка програми «Облік SaaS» 

 

Існуючі конфігурації та облікові політики дають змогу почати 

працювати (а також навчатись працювати) з бухгалтерською системою 

без попереднього налаштування. Великою перевагою є зрозумілий 

інтерфейс та інформативна довідка, що дозволять скоротити навчання 
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до мінімуму. Зв’язки між документами забезпечують цілісність даних і 

позбавлять від повторного введення даних. 

В системі можна вести бухгалтерський облік відповідно до 

національних стандартів, управлінський облік – відповідно до 

внутрішніх потреб підприємства. До сервісу включені: план рахунків 

бухгалтерського обліку, рахунки податкового обліку, а також 

рахунки, які призначені для управлінського обліку. 

Склад рахунків, налаштування аналітичного, кількісного та 

валютного обліку дають змогу враховувати вимоги чинного 

законодавства, а можливість завдання аналітики для рахунків 

дозволить формувати детальну звітність про діяльність 

підприємства. Гнучкі можливості інтеграції «Облік SaaS» з іншими 

системами відповідають завданням автоматизації господарських 

операцій будь-якої складності завдяки інтеграції з різними 

вітчизняними сервісами [10]. 

Система також дає можливість підписувати та відправляти 

документи (звіти) з використанням ЕЦП (КЕП) (хоча дана функція в 

демонстраційній базі містить ознайомчий характер). 

Навчатися веденню обліку в системі можна шляхом реєстрації 

фактів господарської діяльності за допомогою введення документів. 

При проведенні документів в більшості випадків формуються 

проводки бухгалтерського обліку з вказаною аналітикою. 

Для освоєння програми «Облік SaaS» та навчання 

комп’ютеризованого бухгалтерського обліку в хмарній системі 

призначена демонстраційна версія, яку можна знайти на сайті 

програмного продукту. 

«M.E.Doc» [12] – програма, яка забезпечує оперативне подання 

звітності до контролюючих органів, здійснення обміну електронними 

документами з контрагентами підприємства. 

«M.E.Doc. Держава» дозволяє [12]:  

- юридичним особам (платникам ПДВ) здійснювати реєстрацію 

податкових накладних, створювати податкову декларацію, а також 

отримувати бланки звітності до контролюючих органів;  

- юридичним особам (неплатникам ПДВ) формувати і подавати 

звітність роботодавців та відповідну звітність у залежності від 

системи оподаткування; 

- бюджетним установам та організаціям формувати і подавати 

до контролюючих органів всі форми фінансової, бюджетної, 
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статистичної, податкової звітності, а також звітності роботодавця; 

реєструвати податкові накладні та створювати податкову декларацію 

з ПДВ; експортувати всі форми звітності в зручному форматі; 

- фізичним особам-підприємцям подавати звітність 

роботодавця, а також здійснювати реєстрацію податкових накладних 

та створювати податкові декларації (для платників ПДВ); 

«M.E.Doc. Бізнес» забезпечує оперативний обмін 

електронними документами підприємства з контрагентами; 

Додаткові модулі: «M.E.Doc. Зарплата» (забезпечує ведення 

особистих карт та розрахункових листів співробітників, нарахування 

заробітної плати, розрахунок нарахувань та утримань, формування 

розрахункових відомостей та інших форм звітності, а також 

відображення в автоматизованому режимі інших процесів, 

пов’язаних з розрахунками за виплатами працівникам), «M.E.Doc. 

Облік акцизного податку» (дозволяє створювати акцизні документи, 

здійснювати обмін з контрагентами акцизними товарами, формувати, 

реєструвати, друкувати товарно-транспортні документи для 

відповідних підакцизних товарів та ін.), «M.E.Doc. Корпорація» 

(забезпечує прийняття е-документів, підписаних ЕЦП, консолідацію 

звітів, зберігання документів в єдиному електронному архіві, 

здійснення контрольних процедур щодо збору, прийняття та аналізу 

документів та ін.), «М.Е.Dос. Інтеграція» (забезпечує передачу та 

прийняття первинних документів, автоматичне перенесення 

регламентованої звітності, імпортування податкових накладних та 

ін.); Е-ТТН» дозволяє оформлювати та підписувати електронні 

Товарно-транспортні накладні, здійснювати оперативний обмін 

електронними документами, їх зберігання в електронному архіві та 

ін.; «Захищені носії» забезпечує захист електронного-цифрового 

підпису; «Програмний РРО Cashalot» забезпечує оперативну 

реєстрацію електронних чеків підприємств роздрібної торгівля, 

інтернет-магазинів, аптек та ін. в Державній податковій службі; 

«M.E.Doc. Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)» дозволяє 

подавати фінансову звітність, складену за МСФЗ [12]. 

Для освоєння програми «M.E.Doc» та навчання основ роботи з 

нею можна завантаживши дистрибутив з офіційного сайту 

програмного продукту (рис. 6). 
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Рис. 6. Можливість завантаження дистрибутиву програми «M.E.Doc» 

з офіційного сайту програмного продукту 

 

«BookKeeper SaaS» [2] (рис. 7) – онлайн бухгалтерія, за 

допомогою якої можна вести облік діяльності, складати та подавати 

звітність підприємств і ФОП всіх систем оподаткування та 

неприбуткових організацій з будь-якого пристрою. В сервісі для 

ведення бухгалтерії онлайн реалізований функціонал для вирішення 

актуальних задач малого та середнього бізнесу, а також 

некомерційних підприємств. За допомогою віддаленої бухгалтерії 

здобувач освіти зможе навчитись самостійно скласти потрібні 

операції та розрахунки, вивчити оперативний облік торгівлі, 

формувати регламентовані звіти. 

 

 
 

Рис. 7. Головна сторінка програми «BookKeeper SaaS» 
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Програма також дає можливість в демонстраційній базі 

ознайомитись з веденням обліку продажів та придбання, запасів та 

виробництва, каси та банку, розрахунків по зарплаті та за договорам 

ЦПХ, необоротним активам, ЗЕД. 

На базі сервісу «BookKeeper SaaS» передбачена можливість 

ведення обліку декількох юридичних осіб в одній інформаційній базі 

бухгалтерської програми. Можна налаштувати набір прав доступу до 

елементів та документів бази, це забезпечить самостійне вивчення 

ведення бухгалтерії онлайн користувачами без професійних знань в 

сферах обліку та ІТ [2]. 

Для освоєння програми «BookKeeper SaaS» та навчання 

комп’ютеризованого бухгалтерського обліку в хмарній системі 

призначена демонстраційна версія, яку можна знайти на сайті 

програмного продукту. 

Розвиваючі ігри надають у розпорядження здобувача освіти 

уявне середовище, що існує тільки в комп’ютері, набір якихось 

можливостей та засобів їх реалізації. Використання засобів програми 

для реалізації можливостей, пов’язаних з вивченням та діяльністю, 

призводить до розвитку здобувача освіти, формування пізнавальних 

навичок, самостійного відкриття закономірностей та ін. 

До такого типу навчальних програм можна віднести веб-сервіс 

«Quizizz». 

За допомогою сервісу «Quizizz» (рис. 8) можна: проводити 

ігри, тести, опитування та вікторини; організовувати змагання; 

відстежувати результати кожного здобувача освіти; влаштовувати 

змагання між здобувачами освіти. 
 

 
 

Рис. 8. Бібліотека користувача сервісу «Quizizz» 
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«Quizizz» дає можливість [6]: 

- використовувати його для навчання в швидкому темпі – це 

змушує здобувачів освіти бути відповідальними та мати відмінні 

навички самостійної стимуляції;  

- Quizizz заохочує самостійне навчання з негайною 

індивідуальною мотивацією та зворотним зв’язком – функцію живої 

вікторини можна реалізувати для кожного здобувача освіти, а потім 

мотивувати його за допомогою мемів; 

- завантажити звіти та аналітику – звіти надають докладну 

інформацію на рівні групи та рівні здобувачів освіти після кожної 

вікторини (є можливість завантажувати звіти та читати їх в Інтернеті 

або у вигляді таблиць Excel);  

- створювати питання та вікторини – тести, створені на Quizizz 

із варіантами вибору кількох варіантів, можна перемішувати, це 

зводить до мінімуму можливість обману, коли здобувачі освіти 

знаходяться на одному місці;  

- перетворити тести на робочі листи для друку – Quizizz надає 

кілька варіантів для здобувачів освіти та цілих груп, де тести можна 

перетворити на робочі листи для друку;  

- налаштувати сеанси вікторин – для викладача є кілька 

варіантів у Quizizz щоб налаштувати сеанси вікторини, з метою 

перемикання рівня швидкості, конкуренцію та інші фактори. 

До особливостей платформи «Quizizz» можна віднести: режим 

домашнього завдання; меми; Power-Ups; додавання зображень, 

математичних рівнянь та аудіо до питань. 

Режим домашнього завдання дозволяє призначити домашнє 

завдання, яке має бути виконане до певного терміну в режимі 

домашнього завдання. Це означає, що не потрібно проходити гру 

особисто. 

Меми – фотографії із повідомленнями, вони часто 

відображаються після відповіді на запитання, щоб вказати, чи була 

на нього дана відповідь правильно чи неправильно.  

Power-Ups – це бонуси, які надаються здобувачам освіти за 

правильні відповіді на запитання. Вони включають імунітет (за 

правильну відповідь з другої спроби), гру в більшості (якщо ви 

отримаєте на 50% більше балів за 20 секунд) і x2 (подвійні бали за 

одне питання).  
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Додавання зображень, математичних рівнянь та аудіо до 

питань – під час створення нових запитань можна використовувати 

значки поруч із ними. Наприклад, кнопка мультимедіа дозволить 

завантажити зображення або аудіо, а математична кнопка запропонує 

клавіатуру з математичними символами. 

У «Quizizz» є два альтернативні способи грати в навчальну гру.  

Ігри-вікторини, створені здобувачами освіти – можна 

надсилати питання, які будуть задані в грі за допомогою опитування 

Google Forms. Для цього імпортують дані з електронної таблиці, 

підключеної до опитування, в гру «Quizizz» і відразу ж 

розпочинають гру, це один із варіантів «Quizizz», які не вимагають 

великих витрат на підготовку.  

Eduprotocol – використання «Quizizz» дає змогу звести до 

мінімуму або виключити необхідність домашнього завдання на 

основі робочого листа. Ця альтернатива дозволяє зіграти у швидку 

гру та переглянути результати.  

Використання сервісу «Quizizz» має як переваги так і недоліки 

(таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Переваги і недоліки використання сервісу «Quizizz» 

Переваги Недоліки 

Вікторина безкоштовна Доступ до комп’ютерів, 

смартфонів або iPad може бути 

проблемою, особливо, коли часто 

доводиться працювати з 

технологіями 

Наявний розділ блогу, в якому 

висвітлюються нові методи та 

функції 

Додавання мемів може бути 

складним завданням 

Не потрібно проектувати 

питання на дошку/екран 

Існує обмеження на кількість 

запитань, які можна поставити. 

Вікторина ідеально підходить 

для фактів та спогадів, але не 

підходить для складніших питань 
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Продовження таблиці 1 

Висока гнучкість, що дозволяє 

будь-якому інструктору 

використовувати його в будь-

якій області утримання 

Коли копіюється питання з іншої 

вікторини, то використовується 

мем, який був вже заданий, 

навіть якщо він не підходить для 

вашої аудиторії Дозволяє переглядати звіти 

здобувачів освіти та питання, на 

які були надані правильні або 

неправильні відповіді, щоб 

допомогти усунути прогалини у 

навчанні 

Є можливість додати «Quizizz» 

до «Google Classroom» 

Наявна інформація для 

початківців, довідковий центр та 

навчальна презентація 

Можна налаштувати кумедні 

меми відповідно до навчального 

середовища, аудиторії або 

контенту і дати здобувачам 

освіти позитивні відгуки 

Є можливість додавати 

запитання від інших учасників та 

налаштовувати їх 

Можна використовувати 

«Quizizz» для отримання 

додаткових балів 

 

Під адаптивною хмаро орієнтованою системою навчання 

розуміється хмаро орієнтована система, що має властивість 

автоматично налаштовуватися за своїми параметрами на різні 

індивідуальні характеристики та освітні потреби учасників 

навчального процесу [7, с. 7]. 

Вебінари та відеоконференції – це сучасні технології та сервіси 

для онлайн-зустрічей і спільної роботи в режимі реального часу 

через Інтернет. Вони дозволяють проводити онлайн-презентації, 

обговорення, дистанційні заняття, де один або декілька ведучих 

можуть виходити в ефір та запрошувати до діалогу учасників. 

Спілкування може відбуватися з використанням телефонії та 
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відеозв’язку (веб-камера з мікрофоном). Учасники можуть спільно 

працювати з документами, синхронно переглядати сайти, відеофайли 

і зображення, робити спільні нотатки, обмінюватися файлами, а 

також переписуватися в чатах. При цьому кожен учасник 

приєднується зі свого місця перебування та зручного пристрою 

(комп’ютер, планшет, телефон). Є величезний перелік сервісів для 

проведення таких онлайн трансляцій, але небагато пропонують 

безкоштовні базові тарифи. Більшість сервісів дають місяць, щоб 

спробувати його безкоштовно і далі вибрати платний тарифний план 

залежно від потреб організації та планової кількості учасників [5]. 

Zoom (https://zoom.us/). Сервіс zoom може зацікавити всіх 

охочих безкоштовно проводити свої власні вебінари та 

відеоконференції. Сервіс має інтуїтивно зрозумілий і простий 

інтерфейс. Розібратися з початковими налаштуваннями допоможе 

ціла система підтримки (з інструкціями та відеоуроками). У Zoom є 

всі необхідні інструменти для [5]: 

- відео конференцій (відеодзвінки, дзвінки з телефона, 

демонстрація доповідача на повний екран, або вигляд галереї відео 

всіх учасників та ін.); 

- веб-конференцій (поширення екрану, персональна віртуальна 

кімната та індивідуальний код трансляції, можливість планування 

трансляцій, приватний та груповий чат, можливість голосувати, 

запис трансляції); 

- групової роботи (кімнати для відокремлення учасників, 

спільна анотація екрану, спільна робота на інтерактивній дошці, 

можливість одночасного поширення екранів різними учасниками, 

доступ до робочого місця інших учасників). 

Безкоштовний базовий тарифний план дає змогу проводити 

онлайн-трансляції тривалістю до 40 хв. та здійснювати їх запис на 

локальний пристрій організатора. Кількість таких послідовних 

трансляцій є необмеженою. Максимальна кількість учасників, які 

можуть приєднатися – 100. Тривалість індивідуальних консультацій 

чи уроків (1×1) також є необмеженою. Можна проводити трансляції з 

власної віртуальної кімнати або планувати події заздалегідь та 

вносити їх у календар (є інтеграція з Google-календарем). У 

безкоштовній версії Zoom можна ділити учасників на групи та 

відокремлювати їх у «кімнати» для обговорень, змінювати «задній 

план доповідача», а також вмикати індикатор, що показуватиме, чи є 

фокус на трансляції в учасників (Attention tracking) тощо. 

https://zoom.us/
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Докладніше з доступними опціями безкоштовного тарифного плану 

можна ознайомитися в інструкції [5]. 

Платні тарифні плани дають переваги щодо можливої кількості 

учасників (100-500), які можуть брати участь у трансляціях та щодо 

тривалості трансляцій. Зокрема, тарифний план Pro дає 1 ведучого та 

24 год тривалості трансляції і її запису, а також до 100 учасників. Є 

також додаткові можливості управління користувачами, 

адміністрування, 500 Мб місця в хмарному середовищі для 

збереження записів проведених трансляцій, можливістю інтеграції з 

іншими сервісами. Кількість користувачів та ведучих можна 

збільшувати за рахунок розширення тарифного плану та збільшення 

оплати. Тарифний план Business дає додаткові можливості збирати 

статистику активності та моніторинг проведених заходів, додавати 

елементи бренду компанії, отримувати транскрипти записів 

трансляцій [5]. 

Cisco WebEx (https://www.webex.com/webinar.html). Одна з 

найпотужніших платформ, яка пропонує пакет хмарних сервісів і 

програм для спільної роботи онлайн, надає гарантію високої якості 

зв’язку та безпеки передачі даних (все, що ви надсилаєте, повністю 

зашифровано) і має унікальну опцію голосового управління 

трансляціями. Безкоштовний тарифний план передбачає такі 

опції [5]: 

- немає обмежень на період використання безкоштовного 

тарифу; 

- одна трансляція (до 40 хв), 50 учасників та 1 ведучий; 

- необмежена кількість послідовних трансляцій; 

- запис трансляції в форматі MP4 (1 GB у «хмарі»); 

- всі можливості відеоконференцій, веб-конференцій та 

інструменти групової роботи; 

- інтеграція з календарем. 

Сервіс пропонує кілька платних тарифних планів: Starter (для 

малих команд), Plus (для середніх) і Business (для великих) дає змогу 

долучати до трансляції від 50 до 200 учасників без обмеження по 

тривалості кожної трансляції, різні опції для ведучих, брендування, 

збору аналітики та управління груповим акаунтом. Вже у 

найдешевшому платному доступі є функція автоматичного 

транскрибування аудіозапису трансляції, яку в інших сервісах 

зазвичай можна придбати тільки в дорогих тарифних планах на 

велику кількість учасників [5]. 

https://www.webex.com/webinar.html
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Free Conference (https://www.freeconference.com/). Сервіс 

зосереджує свій функціонал навколо використання безкоштовної 

телефонії по всьому світі (Україна є у безкоштовному тарифному 

плані), орієнтований на організатора, що демонструє свій екран, 

мінімальну кількість веб-учасників та більше учасників-

додзвонювачів (без веб та відеоучасті). Всі тарифні плани 

допускають до 1000 учасників. Для зареєстрованого користувача на 

сайті MyOwnConference створюється онлайн-кімната з елементами 

управління вебінарами. Для участі потрібно перейти за посиланням у 

браузері Chrome або встановити додаток MyOwnConference чи, 

зрештою, зателефонувати з телефону за вказаним номером. 

Недоліком безкоштовного плану є відсутність можливості 

записувати трансляцію [5]. 

Go To Meeting (https://www.gotomeeting.com/). Цей сервіс 

особливо вигідний, якщо потрібно регулярно проводити онлайн-

семінари для великої кількості учасників. Зручно планувати 

вебінари, адже сервіс автоматично створює реєстраційну форму для 

учасників та надсилає нагадування про вебінар зареєстрованим 

учасникам. Діє 24/7 техпідтримка користувачів, можливості 

інтеграції з Office 365, брендування власних вебінарів, необмежений 

ліміт у хмарному сховищі для записів вебінарів, аналітика та звіти 

адміністрування користувачів. Є три платних тарифних плани з 

можливістю приєднувати до 3000 учасників, а також 14 днів на 

безкоштовну спробу користування сервісом [5]. 

Join Me (https://www.join.me/). Сервіс не пропонує 

безкоштовного тарифного плану, а платні передбачають участь від 5 

до 250 учасників, що можуть приєднуватися до трансляцій. Тут 

доступні всі можливості схожих сервісів, однак новим та 

оригінальним є спосіб відображення всіх учасників. На відміну від 

типових квадратних вікон із вебкамерами, всі учасники на екрані 

розміщені в «кружечках», що може зробити онлайн-зустріч 

веселішою та динамічнішою [5]. 

My Own Conference (https://myownconference.com.ua/). Входить 

до TOP-5 найкращих світових сервісів для проведення вебінарів та 

онлайнового навчання з підтримкою 16 мов, зокрема української. 

Планувати свої трансляції та долучати до інших можна без 

встановлення додатку. Крім базових можливостей, які пропонують 

всі схожі сервіси, MyOwnConference має спеціальний конструктор 

для створення стильних і ефективних сторінок реєстрації на 

https://www.freeconference.com/
https://www.gotomeeting.com/
https://www.join.me/
https://myownconference.com.ua/
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вебінари, дає змогу налаштувати автоматичні розсилки з 

нагадуваннями для зареєстрованих учасників, а також інтегрувати 

ресурс із сайтом (можна додати спеціальний код інтеграції на свій 

сайт і запрошувати гостей відвідати сайт, а звідти – перейти до 

вебінару). Цей сервіс надає інструмент для проведення тестів під час 

трансляцій та можливість брендування своїх подій [5]. 

Стандартно, автоматизовані системи наукових досліджень 

представляють собою програмно-апаратні комплекси, що 

обробляють дані, які надходять від різноманітних 

експериментальних установок і вимірювальних приладів, і на основі 

їх аналізу полегшують виявлення нових ефектів та 

закономірностей (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Типова структура автоматизованої системи наукових 

досліджень аналізу бухгалтерської інформації 

 

У базі даних зберігається інформація наперед введена з метою 

забезпечення працездатності системи.  

Розрахунковий блок, виконуючи програми з пакета 

прикладних програм, здійснює всі математичні розрахунки, у яких 

може виникнути потреба в ході наукових досліджень. 

Експертна система моделює міркування фахівців даної 

предметної галузі. За її допомогою дослідник може класифікувати 

явища, діагностувати перебіг досліджуваних процесів.  

Кожен бухгалтер або науковець в даній сфері, який працює з 

будь-якою програмою, має можливість робити докладні звіти про 

виконання бюджетів за минулі періоди. Більшість фахівців 
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складають такі звіти, створюючи план-фактний аналіз у програмі 

Excel. Величезний масив інформації, порівняння запланованих та 

фактичних показників бюджету, дані з різних джерел – все це вкрай 

складно, якщо не володіти інструментами програми Excel.  

Для підготовки управлінських звітів, для фінансового й 

наукового аналізу та побудови прогнозів дані доводиться збирати з 

різних джерел. Дані про активи та зобов’язання, доходи та витрати з 

бухгалтерських систем (BAS, ISpro, Облік SaaS та ін.). Дані про 

курси валют, біржові котирування, прайс-листи – в Інтернеті. Інша 

інформація – з текстових файлів, файлів Excel та баз даних. Щоб 

зібрати всі ці дані в одному документі, необхідно виконати тисячі 

копій та вставок. Excel дозволяє автоматично зв’язати різноманітні 

дані з різних джерел. 

Наведемо приклади обробки наукових даних у пакетах MS 

Excel.Таблиця складається із двох основних елементів: елемент 

облік; елемент звітності. 

Облік проєктів (рис 10). На цьому аркуші ведемо проєктний 

облік. Це найменування проєктів, статуси роботи. Комірки 

фіолетового кольору записує користувач. Сірі заповнюються 

формулами та виводять зведені дані. При необхідності ви можете 

додати потрібні стовпці для введення параметрів проєктів. На 

обчислення це не вплине та нічого не зламається. 

 

 
 

Рис. 10. Облік проєктів 
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Облік фінансів (рис. 11). Аркуш призначений для запису 

прибуткових та видаткових операцій. Він є джерелом інформації для 

побудови звітів. Поля аркуша, необхідні для кожного зі звітів, будуть 

описані нижче. 
 

 
 

Рис. 11. Облік фінансів 
 

Значення списків, що випадають, регулюються на аркуші 

«Довідник». Звіт про рух грошей. Звіт формується на аркуші «Cash 

Flow» (Рисунок 12). У списках над звітом можна визначити рік і 

проєкт, у розрізі якого він виводиться. Якщо поле для вибору проєкту 

порожнє, звіт будується за всіма проєктами та підприємства загалом. 
 

 
 

Рис. 12. Звіт про рух грошей 
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Для звіту важливими є такі поля на аркуші «Облік фінансів»:  

- Дата операції.  

- Стаття РГК.  

- Сума.  

Статті звіту визначаються вибором зі списку, що випадає, у 

формі звіту. Попередньо мають бути введені статті РГК на аркуш 

довідника. Поля «Дата нарахування», «Проєкт», 

«Співробітник/контрагент» заповнюються за потреби. 

Звіт по фінансам проєктів. Аркуш «Cash Flow проєктів» 

(рис. 13) є похідним від звіту про рух грошей. Для кожного проєкту 

виводяться зведені надходження та витрати. 

 

 
 

Рис. 13. Звіт по фінансам проєктів 

 

На аркуші передбачено десять міні-форм. Одна форма – один 

проєкт. Проєкт вибирається у списку лівого верхнього кута форми 

звіту. 

Для звіту важливими є такі поля на аркуші «Облік фінансів»:  

- Дата операції.  

- Стаття РГК.  

- Сума.  

- Проєкт. 

Звіт з виплат контрагентам та співробітникам (рис. 14). 

Потрібний для того, щоб у динаміці бачити суми виплат за 

складовими собівартості послуг. 
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Рис. 14. Звіт з виплат контрагентам та співробітникам 
 

Найменування контрагентів та прізвища співробітників у 

формі звітів є списками, що випадають у полі 

«Співробітник/контрагент» аркуша «Облік фінансів». Тобто щоб 

отримати правильний довідник на аркуші обліку фінансів, потрібно 

заповнити стовпець у звіті з виплат співробітникам та контрагентам.  

Для звіту важливими є такі поля на аркуші «Облік фінансів»:  

- Дата операції.  

- Співробітник/контрагент. 

- Сума. 

Звіт про прибутки та збитки (P&L) (рис. 15). Його зроблено за 

методологією, розрахованою саме під наші процеси. Ми керувалися 

принципом мінімізації дій користувача. Звіт будується касовим 

способом. 
 

 
 

Рис. 15. Звіт про прибутки та збитки 
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Ми виділяємо кілька складових розрахунку прибутку, 

пов’язаних із статтями РГК у довіднику (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Складові розрахунку прибутку 

 

У період звіту інформація потрапляє за датою нарахування, яку 

вказує користувач на аркуші обліку фінансів. Наприклад, ми у 

листопаді видали заробітну плату, нараховану у жовтні. Тоді дату 

операції вказуємо поточну, а дату нарахування – жовтень. У РГК ми 

побачимо суму у листопаді, а в розрахунку прибутку у жовтні. Якщо 

не вказувати дату нарахування, формули автоматично прирівнюють 

її до дати операції. Користувач може змінити дату будь-якої миті. 

Виручка вважається лише за надходженнями з галочкою у полі «Акт 

підписаний» на аркуші обліку фінансів. 

Проводити аналіз даних для наукових досліджень в сфері 

бухгалтерського обліку можливо за допомогою модуля «Фінансові 

таблиці» підсистеми «Фінансове планування та аналіз» системи 

ISpro, що надає можливість [9]: 

- бюджетування з будь-якою глибиною вкладеності рівнів 

управління; 

- ведення паралельних систем бюджетування, заснованих на 

різних системах бухгалтерського та/або управлінського обліку; 
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- оцінки широкого спектру керованих параметрів, які 

впливають на результати діяльності підприємства; 

- складання таблиць різної інформаційної наповнюваності і 

можливістю розрахунку на основі зібраних даних. 

Реєстр таблиць – це вікно, в лівій частині якого відображається 

список видів (шаблонів) таблиць, а в правій – дані по кожному виду 

таблиці, розраховані за різні періоди часу. Перемикання між 

стандартним виглядом і ХML реєстром здійснюється за допомогою 

комбінацій клавіш Alt+1 та Alt+2, або пунктів меню Вид / Загальний 

вигляд і Вид / ХML реєстр. Вид реєстру налаштовується 

користувачем по комбінації клавіш Alt+0. У заголовку реєстру 

вибирається Журнал і Шаблон таблиці [9]. 

Кожен шаблон являє собою таблицю рядки якої є статті. У 

стовпчиках таблиці розташовуються різні показники, наприклад, 

планові і фактичні. В Системі при необхідності можна підключати 

поля і реєстри користувача до документа фінансової таблиці. 

Налаштування полів користувача і реєстрів користувача 

здійснюється в модулі Адміністратор / Поля користувача в розділі 

підсистеми Головна книга. Вікно заповнення полів і реєстрів 

користувача викликається всередині відкритої розрахункової таблиці 

по комбінації клавіш Alt+H [9]. 

У модулі Фінансові таблиці реалізована можливість 

одночасного входу декількох користувачів в одну і ту ж фінансову 

таблицю. Перший, який увійшов в таблицю, користувач може її 

редагувати. Решта користувачів відкривають її тільки на перегляд, 

про що попереджає відповідне повідомлення [9]. 

Прагнучи успіху в цифровому середовищі, бібліотеки 

використовують найсучасніші технології – веб-аналітичні 

інструменти. Гнучкість та оперативність в управлінні ресурсами 

стали важливими умовами функціонування бібліотек в 

інформаційному веб-просторі. Сучасні аналітичні інструменти 

дозволяють отримувати актуальні дані про поточний стан ресурсів 

бібліотеки, здійснювати постійний моніторинг, планування, 

прогнозування їх подальшого розвитку в межах стратегічного 

управління ресурсами у веб-середовищі. 

Web of Science – провідна міжнародна реферативна база даних 

наукових публікацій. Web of Science охоплює матеріали з 

природничих, технічних, суспільних, гуманітарних наук та 

мистецтва. 



119 
 

ResearcherID – це безкоштовний інструмент, який дозволяє 

вченим зібрати свої публікації у єдиному профілі. Після реєстрації 

користувачу надається індивідуальний номер, який зберігається на 

весь час роботи незалежно від зміни імені або належності організації. 

Зв’язавши статті у WoS зі своїм ResearcherID, можна шукати, 

використовуючи свій номер RID. Таким чином, знімається питання з 

друкарськими помилками та різними варіантами написання прізвища 

автора. 

На веб-сайті ResearcherID.com можна виконувати наступне:  

- у будь-який час оновлювати біографічну інформацію 

(профіль); 

- створити список «Мої публікації», завантаживши власні 

авторські роботи з будь-якої бази даних продукту Web of Science, 

використовуючи функцію пошуку по автору Web of Science Core 

Collection; 

- керувати доступністю профілю для інших користувачів; 

- переглядати метрики цитування для елементів, які 

знаходяться в колекції Web of Science Core; 

- виконувати пошук за реєстром, щоб знайти співавторів, 

переглядати списки публікацій та вивчати ведення досліджень у 

всьому світі. 

База даних Scopus – найбільша у світі база даних рефератів та 

цитування, яка індексує понад 18000 найменувань науково-технічних 

та медичних журналів приблизно 5000 міжнародних видавництв. 

База, створена компанією Elsevier, активно розширює власну 

колекцію, зокрема оголосила про поглиблення архіву до 1970 року. 

Вона є комерційною БД і повна її версія доступна тільки на умовах 

передоплати через веб-інтерфейс. Однак існує можливість перегляду 

ресурсів БД Scopus в обмеженому режимі Author preview (доступно: 

кількість представлених в БД статей автора, h-index, кількість 

цитувань, affiliation history). SCImago Journal & Country Rank (SJR) – 

аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і 

країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику 

цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі 

даних Scopus. Показники SJR можуть бути використані для оцінки та 

аналізу наукових галузей. SCImagoJournal & CountryRank (SJR) 

враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, 

цитувань, зважені показники цитування по роках, індекс Хірша. SJR 

– показник впливу або престижності журналу. Виражає середнє 
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число цитат, отриманих в поточному році, на статті, опубліковані в 

журналах за три попередні роки [14]. 

Google Академія (Google Scholar) – пошукова система вільного 

доступу, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій 

всіх форматів і дисциплін. Вона дозволяє здійснювати розширений 

пошук літератури серед багатьох дисциплін та джерел, включаючи 

рецензовані статті, дисертації, книги, анотації, також професійні 

асоціації, заклади вищої освіти та освітні організації. Google 

Академія дозволяє знайти дослідження, яке найбільш відповідає 

запиту, серед великої кількості дослідницьких робіт. Науковці також 

можуть дивитися весь масив інформації щодо посилання на їх 

наукові роботи (кількість цитувань, їх авторів, статистику цитувань 

по роках). Для реєстрації в Google Академії обов’язково потрібно 

мати електронну поштову скриньку Google (@gmail.com) або 

створити електронну поштову скриньку Google (@gmail.com) в разі її 

відсутності[3]. 

Index Copernicus (IC) – польська міжнародна наукометрична 

база даних, що включає індексування, ранжування, реферування 

журналів і статей. Створена в 1999 р. з метою просування досягнень 

науки та підтримки національного та міжнародного співробітництва 

між науковцями, видавцями наукових журналів і науковими 

організаціями. Знаходиться база даних у веденні Index Copernicus 

International. Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: 

щорічно проводить детальну експертизу журналів включених в свою 

базу даних. Представляє тільки метадані статей журналу (назва, 

анотація, автори, ключові слова, список літератури), при бажанні 

видавництво може публікувати посилання на повні тексти статей 

свого журналу. Кожен журнал у базі отримує свій показник ICV 

(Index Copernicus Value) [4].  

Кібербезпека – це реалізація заходів щодо захисту систем, 

мереж і програмних додатків від цифрових атак під час наукових 

досліджень в сфері бухгалтерського обліку. Такі атаки зазвичай 

спрямовані на отримання доступу до конфіденційної інформації, її 

зміни і знищення, на вимагання у користувачів грошових коштів або 

на порушення нормальної роботи підприємств [8]. 

Реалізація заходів ефективної кібербезпеки в даний час є 

досить складним завданням, оскільки сьогодні існує набагато більше 

пристроїв, ніж людей, а зловмисники стають все більш 

винахідливими. 
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Успішний підхід в сфері кібербезпеки виражається у вигляді 

багаторівневого захисту, що охоплює комп’ютери, мережі, програми 

або дані, які необхідно убезпечити. Співробітники, робочі процеси і 

технології повинні доповнювати один одного, щоб забезпечити 

ефективний захист від кібератак. 

Користувачі мають розуміти і дотримуватися основних 

принципів інформаційної безпеки, такі як вибір надійних паролів, 

уважне ставлення до вкладень в електронних листах і резервне 

копіювання даних. 

Повинен бути розроблений набір базових заходів з протидії 

атакам. Можна керуватися одним надійним набором заходів, який 

пояснюватиме, як визначати атаки, захищати системи, виявляти 

загрози та протидіяти їм, а також відновлювати працездатність після 

здійснених атак. 

Технології є найважливішим елементом, що надає окремим 

користувачам інструменти, необхідні для захисту від кібератак. 

Основними компонентами, які необхідно захистити, є кінцеві 

пристрої, наприклад, комп’ютери, інтелектуальні пристрої та 

маршрутизатори; мережі і хмарне середовище.  

До найбільш поширених технологій, що використовуються для 

захисту перерахованих компонентів, відносяться міжмережеві 

екрани нового покоління, фільтрація DNS, захист від шкідливого 

програмного забезпечення, антивірусне програмне забезпечення та 

рішення для захисту електронної пошти (Таблиця 2) [8]. 

 

Таблиця 2 

Типи загроз кібербезпеки під час наукового дослідження 

в сфері бухгалтерського обліку 

Загрози 

кібербезпеки 

Характеристика загроз 

Програми-

вимагачі 

Це різновид шкідливого програмного 

забезпечення. Вони призначені для вимагання 

грошей за допомогою блокування доступу до 

файлів комп’ютерної системи до надходження 

викупу. Перерахування викупу не гарантує 

відновлення файлів або працездатності системи. 
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Продовження таблиці 2 

Шкідливе 

програмне 

забезпечення 

Шкідливе програмне забезпечення призначене 

для отримання несанкціонованого доступу або 

пошкодження комп’ютерної системи. 

Соціальна 

інженерія 

Це тактика, яку використовують зловмисники, 

щоб схилити користувача до розкриття 

конфіденційної інформації. Вони можуть 

звернутися з проханням про грошові платежі або 

про отримання доступу до конфіденційних 

даних. Способи соціальної інженерії можуть 

застосовуватися разом з погрозами будь-якого з 

перерахованих вище типів, щоб з більшою 

ймовірністю змусити користувача натиснути на 

посилання, завантажити шкідливі програми та 

повірити зловмисному джерелу. 

Фішинг 

Це розсилка підробленої електронної 

кореспонденції, яка виглядає як повідомлення 

від надійних джерел. Метою є крадіжка 

конфіденційних даних, таких як номери 

кредитних карт і інформація про облікові 

записи. Це найпоширеніший тип кібератак. 

Забезпечити захист можна за допомогою 

вивчення необхідної інформації або установки 

технологічний рішень, які можуть 

відфільтрувати шкідливі електронні листи. 

 

У сучасному світі програми розширеного кіберзахисту служать 

на благо кожного користувача. На індивідуальному рівні атака зі 

зломом кіберзахисту може привести до різноманітних наслідків, 

починаючи з крадіжки особистої інформації і закінчуючи 

вимаганням грошей або втратою цінних даних. 

Окрім ручного резервного копіювання існують програми для 

автоматичної архівації бази даних. За допомогою програмних 

забезпечень можна легко, в кілька етапів, автоматизувати процес 

збереження бази даних. Програма працює як з файловою базою 

даних, так і з клієнт-серверною. 

На жаль, внутрішньої системи захисту даних недостатньо для 

запобігання всіх ризиків із витоку конфіденційної інформації. Це й 

копіювання даних, й крадіжка або несанкціоноване вилучення 
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серверного обладнання, арешт майна, дії конкурентів, спрямовані на 

зупинку роботи підприємства, рейдерське захоплення та ін. 

В практичній діяльності потрібно застосовувати надійні 

системи криптозахисту інформації для мінімізації ризиків на всіх 

етапах операцій з даними, починаючи з простих моделей файл-

серверних побудов роботи, і закінчуючи розподіленими серверними 

рішеннями, включаючи повний ланцюг резервування бази. 

Варто застосовувати концепцію захисту даних, побудовану на 

використанні апаратно-програмного комплексу, яка забезпечує 

реалізацію наступних можливостей: 

- обмеження доступу до конфіденційної інформації шляхом 

надійного шифрування даних; 

- високу швидкодію завдяки використанню алгоритмів 

шифрування, вбудованих в центральний процесор; 

- надання доступу до захищених даних тільки після 

двофакторної аутентифікації; 

- виключення ризику несанкціонованого копіювання баз даних 

(навіть користувачами з правами адміністратора); 

- підтримку всіх дискових систем, що використовуються на 

сервері (DAS, SAN, RAID); 

- миттєву повну заборону доступу до захищених даних у 

випадку надзвичайних ситуацій; 

- простоту і зручність у використанні. 

Інший спосіб захисту даних – захист комп’ютерів та програм 

від несанкціонованого доступу третіх осіб. 

Даний спосіб захисту облікової інформації передбачає: 

- встановлення паролів, починаючи від входу в Windows і 

закінчуючи запуском бази (краще, якщо пароль є послідовністю 

нічого не значущих символів, бажано довжиною не менше 8 

символів); 

- завершення роботи програми по закінченню робочого дня; 

- застосування засобів розмежування доступу. Наприклад, 

можна заборонити користувачам переглядати певні документи, 

журнали документів, довідники або звіти, користуватися певними 

обробками, знову ж для безпеки даних, тобто користувач повинен 

мати доступ тільки до тієї інформації, яка йому необхідна для 

роботи; 

- мінімізацію роботи з непов’язаними для роботи сайтами в 

мережі Internet з метою уникнення ризику атаки вірусних програм, 
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які можуть призвести до збою інформаційної системи та втрати 

даних. 

Забезпечення безпеки інформації – досить затратна справа, і не 

тільки через витрати на закупівлю або установку засобів захисту, але 

й через те, що важко кваліфіковано визначити межі належної безпеки 

та забезпечити відповідну безпеку інформаційної системи. 

Очевидно, що в даний час можна говорити про високий рівень 

використання засобів мережевих інформаційних технологій і 

телекомунікацій в освіті та наукових дослідженнях в сфері 

бухгалтерського обліку. Широкий вплив на це зробила пандемія 

Covid-19, особливо на освітні процеси в сфері обліку і 

оподаткування. Дослідження у цьому напрямку в подальшому 

забезпечать необхідні умови для ефективного розвитку мережевих 

інформаційних технологій і телекомунікацій в освіті та наукових 

дослідженнях у цифровому середовищі. 
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4.2. Мета та завдання адміністративно-правового забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції 

 

Мета та завдання адміністративно-правового регулювання 

координаційної функції держави щодо протидії корупції є 

взаємопов’язаними. Мета є характерною для правового регулювання 

усіх без винятку адміністративно-правових відносин, та позначає 

певне явище чи сукупність явищ, задля яких суб’єкт 

адміністративно-правових відносин учиняє визначені дії. Тобто нею 

є певне передбачення бажаного результату діяльності, що полягає у 

пошуку засобів та способів його досягнення. Важливість 

установлення мети адміністративно-правового регулювання 

координаційної функції держави обумовлена тим, що шляхом 

визначення цієї категорії, відбувається завчасна побудова комплексу 

дій, які варто здійснити у цьому процесі.  

У прямій залежності від мети адміністративно-правового 

регулювання координаційної функції держави перебувають завдання 

правового регулювання, оскільки вони встановлюються для 

досягнення мети. Завданнями є сукупність дій, які обов’язково 

потрібно виконати, або ж доцільно застосувати у кожному 

конкретному разі, а саме для виконання цілей координаційної 

функції держави. Тому звернення до аналізу цього питання також є 

актуальним. 

Метою є певне спрямування змісту правового регулювання на 

конкретні правові явища, наприклад, координаційну функцію 

держави, що обумовлює вчинення певних дій. Визначення цього 

теоретичного явища у нормах чинного законодавства є відсутнім, а 

вітчизняні науковці також не звертають належної уваги до цього 

питання. Тому його встановлення потребує зокрема й звернення до 
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аналізу близьких за сутністю категорій, а також змісту 

досліджуваного поняття. 

Мету адміністративно-правового регулювання координаційної 

функції держави щодо протидії корупції доцільно розглядати у двох 

вимірах:  

1) як мету адміністративно-правового регулювання;  

2) як мету координаційної функції держави.  

Сукупність цих значень дасть змогу встановити сутність 

досліджуваного поняття.  

Досягнення мети правового регулювання будь-яких суспільних 

відносин має місце тоді, коли встановлені нормами права правила 

поведінки втілюються в життя, тобто, коли відбувається перехід 

правила поведінки із потенційного у реальне. 

Структурно мета складається із двох частин: передусім метою 

є підвищення ефективності суб’єктів координації, що є цілком 

прийнятним; по-друге, зважаючи на таке визначення, у меті 

визначаються напрями, за якими відбувається власне підвищення 

ефективності. Отже, метою координаційної діяльності є підвищення 

ефективності діяльності її суб’єктів, що здійснюється у визначений 

спосіб відповідно до сфери застосування такої функції. 

У цій позиції мета також умовно складається із основної 

частини та факультативної. Основною метою координації є 

налагодження спільної діяльності різних суб’єктів, із забезпеченням 

узгодженості їхніх дій, з метою досягнення спільних мети й 

інтересів. Також дослідником підкреслюється, що суб’єкти 

координації не можуть учиняти дій, які завдаватимуть шкоди іншим 

суб’єктам у роботі. 

Метою адміністративно-правового забезпечення 

координаційної діяльності державиє виконання комплексу дій для 

об’єднання зусиль відносно чи повністю рівних суб’єктів 

координаційної діяльності та створення умов, за яких вони діяли б 

узгоджено, що дасть змогу підвищити ефективність їхньої 

діяльності, упорядкувати суспільні й державно-управлінські 

відносини,спрямувати їх на досягнення спільних цілей або інтересів. 

З огляду на це визначення та на аналіз праць вітчизняних 

авторів, можна зробити висновок, що мета – це статична категорія, 

що потребує вжиття конкретних дій. Визначення цих дій 

здійснюється за допомогою завдань, які тісно пов’язані з метою, та 

які, відповідно, є динамічною категорією. 
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Як і мета, завдання також становить «заздалегідь 

запланований» обсяг, тобто реалізація завдань є можливою лише у 

раз їхнього планування та чіткого встановлення.  

Отже, й обсяг роботи становить сукупність дій, які варто 

вчинити для забезпечення координаційної ролі як функції держави, – 

тобто підвищення ефективності діяльності суб’єктів, упорядкування 

суспільних і державно-управлінських відносин,спрямування 

діяльності суб’єктів на досягнення спільних цілей або інтересів.  

Щодо другого розуміння терміну «завдання», то настанови і 

розпорядження не є доцільними при координаційній діяльності, 

оскільки вона не передбачає імперативних дій. Суб’єкти є відносно 

чи повністю рівними, тому можливість застосування ними взаємних 

настанов чи розпоряджень нівелюється. Так само не досить вдалим є 

значення «те, що хочуть здійснити», оскільки в рамках координації 

пріоритетним є не бажання, а необхідність.  

Тому завданнями координаційної діяльності держави є 

заздалегідь визначений та запланований для виконання обсяг роботи, 

передбачений метою адміністративно-правового регулювання 

координаційної ролі як функції держави, що дає змогу визначити 

напрями та способи її досягнення. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що визначення 

завдань координації переважно здійснюється вченими на основі 

нормативно-правових актів, які врегульовують ту чи іншу сферу 

суспільного життя.  

Щодо змісту самої концепції, то в загальних рисах її основні 

положення можна використати як завдання координаційної 

діяльності загалом – об’єднання зусиль та активізація роботи 

суб’єктів; розробка і здійснення узгоджених заходів тощо.  

О. М. Литвинов до завдань координації діяльності суб’єктів 

профілактики злочинів відносить:  

1) створення єдиного фронту боротьби зі злочинністю на 

основі залучення до цієї справи не лише правоохоронних та інших 

державних органів, але й громадських формувань та окремих 

громадян;  

2) активізацію роботи суб’єктів профілактики злочинів;  

3) економію витрат сил, засобів та матеріальних цінностей під 

час профілактики злочинів;  

4) забезпечення реалізації державних програм у сфері боротьби 

зі злочинністю;  
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5) розробку стратегії та рекомендацій щодо підвищення 

ефективності профілактики злочинів;  

6) вивчення та узагальнення практики координаційної 

діяльності;  

7) забезпечення її наступального характеру та 

цілеспрямованості;  

8) усунення дублювання, паралелізму в їхній діяльності;  

9) забезпечення принципів координаційної та профілактичної 

діяльності [286, с. 77].  

Завдання у цій моделі також мають вузькопрофільовану 

сутність, і переважно є доцільними винятково у контексті 

профілактики злочинів. Втім окремі завдання можна тлумачити 

більш широко. Наприклад, усунення дублювання і паралелізму в 

діяльності суб’єктів означає необхідність узгодження роботи між 

різними ланками, а забезпечення реалізації державних програм 

означає здійснення координації відповідно до законодавчих 

приписів. 

В. Т. Комзюк щодо діяльності митних органів, визначає такі 

завдання координації:  

1) узгодження роботи між різними ланками митних органів, 

починаючи із Міністерства доходів та зборів України, центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері державної митної справи митним органами на 

регіональному рівні та спеціалізованими митними органами;  

2) реалізацію державної політики у сфері здійснення 

координаційної політики держави, повний та всебічний аналіз 

координаційної діяльності інших органів, його узагальнення та 

впровадження запозиченого досвіду у митні органи, розробку 

стратегії здійснення координаційної діяльності митних органів та 

їхніх посадових осіб, ураховуючи специфіку діяльності митних 

органів та динаміку їхнього розвитку [296, с. 168].  

Така позиція повною мірою доцільна для позначення більш 

загальних категорій. Цілком прийнятним є завдання узгодження 

роботи між різними суб’єктами, оскільки державнийвплив у 

координації проявляється передусім, шляхом узгодження дій між 

різними елементамидержавного апарату та між державним апаратомі 

невладними суб’єктами суспільної системи. Завдання реалізації 

державної політики у сфері здійснення координаційної політики 

держави є доречним лише за умови існування такої політики, проте 
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відповідні програми зокрема приймаються у сферах боротьби з 

корупцією та організованою злочинністю, тому виділення такого 

завдання також є цілком виправданим. 

На підставі здійсненого дослідження необхідно визначити 

завдання адміністративно-правового регулювання координаційної 

функції держави, зокрема: 

1) об’єднання зусиль та активізація роботи суб’єктів;  

2) узгодження роботи між різними ланками – між різними 

елементамидержавного апарату, між державним апаратомта 

невладними суб’єктами суспільної системи; 

3) розробка і здійснення узгоджених заходів; 

4) реалізація державної політики у сфері здійснення 

координаційної ролі як функції держави. 

Завдання об’єднання зусиль та активізації роботи суб’єктів 

полягає у тому, щоб залучити у відповідні правовідносини тих 

суб’єктів, які сприятимуть досягненню визначеної мети. Об’єднання 

у цьому контексті означає формування такого кола суб’єктів, які 

будуть максимально корисними, і чия компетенція дозволяє вчиняти 

ті чи інші дії. Натомість активізацією є залучення кого-небудь до 

активної діяльності, тобто сприяти залученню інших суб’єктів до 

правовідносин як активних учасників. 

Завдання узгодження роботи між різними ланками є вихідним 

від сутності поняття «адміністративно-правове регулювання 

координаційної ролі як функції держави». Його становить, по-перше, 

узгодження дій між різними елементамидержавного апарату, по-

друге, узгодження дій між державним апаратомта невладними 

суб’єктами суспільної системи, по-третє, упорядкування суспільних 

та державно-управлінських відносин,спрямування їх на досягнення 

спільних цілей або інтересів. Узгодження у цьому контексті полягає 

у встановленні відповідностей щодо дій таких суб’єктів та єдності у 

їхній цілеспрямованій діяльності. За своєю сутністю координація і є 

сприянням узгодженню, тому це завдання є одним із найважливіших 

серед виділених. 

Завдання розробки і здійснення узгоджених заходів є похідним 

від попереднього. У разі забезпечення злагодженої роботи різних 

ланок, ними приймаються спільні плани дій, з метою досягнення 

спільних цілей та інтересів. Координація є проблематичною у разі 

відсутності заздалегідь узгоджених заходів, оскільки у такому разі не 

буде забезпечуватись єдність дій.  
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Саме тому завдання розробки і здійснення узгоджених заходів 

максимально позитивно впливає на досягнення кінцевої мети 

адміністративно-правового регулювання координаційної ролі як 

функції держави, і без нього неможливе функціонування такого 

інституту. 

Завдання реалізації державної політики у сфері здійснення 

координаційної ролі як функції держави, полягає у тому, що у низці 

сфер адміністративно-правове регулювання координаційної ролі як 

функції держави, здійснюється шляхом реалізації різноманітних 

відомчих та загальнодержавних нормативно-правових актів. 

Прикладами таких документів є Наказ Генерального прокурора 

України від 8 лютого 2021 р. № 28 «Про затвердження Порядку 

координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 

злочинності» [151] та Положення про координацію діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції 

[144], у яких сформульовано зокрема й завдання координації, Указ 

Президента України «Про вдосконалення координації діяльності 

правоохоронних органів у боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю» від 12.02.2000 р. № 229/2000 [133], яким було 

вдосконалено координацію правоохоронних органів у боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю тощо. Тобто, окрім власне 

координації діяльності суб’єктами між собою, їхнім обов’язком є 

врахування при цьому законодавчих приписів, передбачених для 

такого роду правовідносин. 

Мета та завдання адміністративно-правового регулювання 

координації суб’єктів протидії корупції є взаємозалежними, оскільки 

завданнями є сукупність дій, що мають бути вчиненими для 

досягнення мети.  

Специфіка цих інститутів у досліджуваній сфері полягає у 

тому, що вони не є чітко сформульованими у нормах вітчизняного 

законодавства. Також ці питання фактично не розглядаються на 

науковому рівні, незважаючи на те, що вони є одними з основних для 

координаційної ролі, як функції держави.  

Саме завдання адміністративно-правового забезпечення 

координації дають змогу спрямувати та об’єднати діяльність 

суб’єктів протидії корупції, упорядкувати застосування методів і 

засобів протидії корупції на різних рівнях.  

Оскільки повноваження щодо координації різняться у 

суб’єктів, залежно від ієрархічного рівня, то зміст завдань 
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адміністративно-правового забезпечення координації буде дещо 

різнитися в контексті наявних ресурсів та повноважень.  

Однак саме завдання адміністративно-правового забезпечення 

координації є основою для гарантування ефективності діяльності 

суб’єктів протидії корупції та власне досягнення позитивного 

результату щодо зменшення рівня корупції на певній території чи 

державі загалом. 

Зокрема, у пункті 6 частини 1 Наказу Генерального прокурора 

України від 8 лютого 2021 р. № 28 «Про затвердження Порядку 

координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 

злочинності» [151] визначено перелік завдань координації. З-поміж 

них завдання щодо впровадження в діяльність суб’єктів протидії 

корупції новітніх та ефективних підходів протидії злочинності 

(завдання розробки та впровадження у діяльність правоохоронних 

органів та органів прокуратури пріоритетів кримінально-правової 

політики, сучасних підходів до протидії злочинності); щодо 

встановлення напрямів удосконалення адміністративно-правового 

регулювання координації суб’єктів протидії корупції (завдання 

визначення основних напрямів та проблем у правозастосовній і 

правоохоронній діяльності щодо запобігання та протидії злочинності 

на основі аналізу її структури, динаміки та прогнозування тенденцій, 

підготовки пропозицій щодо шляхів вирішення відповідних проблем, 

з метою сприяння у виконанні завдань кримінального провадження); 

щодо узгодження різними суб’єктами протидії корупції заходів, які 

вчинятимуться ними спільно (завдання розробки, узгодження і 

реалізації спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення, 

розкриття, припинення та розслідування кримінальних 

правопорушень, причин та умов, які сприяли їхньому вчиненню); 

щодо удосконалення антикорупційного законодавства (завдання 

підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері 

протидії злочинності). Однак цей перелік завдань не є повним. 

Аналіз праць вітчизняних науковців свідчить про те, що досить часто 

виділяються завдання, які розширюють ті концепції, які були 

характерні для законодавства різного періоду. Щодо змісту пункту 

6 частини 1 Наказу Генерального прокурора України від 8 лютого 

2021 р. № 28 «Про затвердження Порядку координації діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності» [151], то деякі 

завдання були проігноровані.  



132 
 

Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції допомагає чітко розподілити функції, а також 

визначити пріоритетні напрями здійснення координації. Однак 

реалізація такого завдання є доволі ускладненою, адже передбачає 

контроль за законопроектною діяльністю та відслідковування 

прогалин і колізій у повноваженнях суб’єктів протидії корупції.  

Хоча контроль, як і виявлення правопорушень, більш доречно 

віднести до функцій координації суб’єктів протидії корупції, 

адміністративно-правове забезпечення такої діяльності має 

завданням забезпечення координації. Це передбачає як визначення 

джерел ресурсів (економічних, організаційних, технічних) для 

вчинення координації, так і заходів усунення перешкод 

координаційній діяльності, а також заходів юридичної 

відповідальності як для суб’єктів протидії корупції, так і суб’єктів 

учинення координації.  

Водночас суперечливим є включення до переліку завдань 

адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції зміцнення правопорядку. На рівень правопорядку 

та його зміцнення впливає чимала кількість факторів, що не завжди 

мають і правовий характер, а координація суб’єктів протидії корупції 

є лише однією із численних векторів розвитку правопорядку, який, 

до того ж, самостійно не здатний підтримувати та розвивати 

правопорядок.  

Тобто таке завдання хоча й частково здійснюється 

адміністративно-правовим забезпеченням координації суб’єктів 

протидії корупції, однак має надто загальний характер та не 

відображає сутності й відмінностей досліджуваного поняття.  

Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції повинно бути спрямоване на постійну та 

безперервну співпрацю між органами, а не хаотичну та непослідовну 

одноразову допомогу в конкретній справі про вчинення 

корупційного злочину. Виконання цього завдання можливо як 

шляхом впливу на інституційні структури щодо деталізації 

обов’язків, визначення строків їхньої реалізації, так і завдяки 

створенню поетапного та структурованого процесу координації, який 

є зрозумілим длясуб’єктів протидії корупції, а результати якого легко 

відслідкувати.  

Збільшення ефективності протидії корупції можливо винятково 

шляхом координації діяльності суб’єктів, які й здійснюють таку 
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протидію. У процесі координації підвищується мотивація посадових 

осіб суб’єктів протидії корупції працювати продуктивно та 

злагоджено, здійснюється перерозподіл завдань з протидії корупції, 

залежно від особливостей повноважень та навантаження.  

Завдання адміністративно-правового забезпечення координації 

суб’єктів протидії корупції полягає у створенні можливостей та 

підтриманні ефективної роботи. Складність його застосування 

полягає у використанні не лише звичного для адміністративного 

права імперативного методу, але й методів заохочення, рекомендації 

й власне координації діяльності, що, однак, повинні діяти винятково 

комплексно.  

Тому на основі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що завданнями адміністративно-правового забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції є: 

1) впорядкування процедур координації суб’єктів протидії 

корупції;  

2) гарантування безперервності координації суб’єктів протидії 

корупції;  

3) підтримання ефективності діяльності суб’єктів протидії 

корупції. 

Завданням адміністративно-правового забезпечення можна 

вважати впорядкування процедур координації суб’єктів протидії 

корупції. Необхідність упорядкування процесу координації 

обумовлена варіативністю форм її проведення. Зокрема, якщо для 

прокуратури координація проводиться за допомогою зустрічей, то для 

Національного агентства це стосується й аналітичної та 

законопроектної діяльності, кожна із яких має бути урегульована. 

Наявність спеціального порядку координації суб’єктів протидії 

корупції у сукупності із деталізацією окремих її процедур, забезпечує 

правильне та послідовне застосування норм права. Водночас для 

реалізації такого завдання адміністративно-правове забезпечення 

повинно відповідати певним вимогам щодо зрозумілості та належної 

юридичної техніки написання законодавчих актів.  

Тобто під час адміністративно-правового забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції повинна використовуватися 

однакова термінологія, а підзаконні нормативно-правові акти 

відповідати законам та Конституції України, що передусім 

стосується їхнього постійного оновлення згідно зі змінами у 

повноваженнях суб’єктів протидії корупції.  



134 
 

Отже, завдання адміністративно-правового забезпечення 

упорядкування процедур координації суб’єктів протидії корупції 

полягає у створенні спільного, зрозумілого та якісного 

законодавства, яке охоплює усі процедури координації суб’єктів 

протидії корупції, динамічно відтворює зміни в повноваженнях таких 

органів. Завдяки реалізації цього завдання, координація суб’єктів 

протидії корупції є цілеспрямованою, тобто об’єднаною спільною 

ціллю зменшення випадків корупції у суспільстві. 

Наступним завданням адміністративно-правового забезпечення 

є гарантування безперервності координації суб’єктів протидії 

корупції. Протидія корупції не охоплюється лише розслідуванням 

корупційних злочинів, але й передбачає дії щодо запобігання 

протиправним діянням. Зокрема, у пункті 6 частини 1 Наказу 

Генерального прокурора України від 8 лютого 2021 р. № 28 «Про 

затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії злочинності» [151] серед завдань 

координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 

злочинності визначено завдання щодо розробки сучасних підходів до 

протидії злочинності; розробкизаходів, спрямованих на запобігання, 

виявлення, розкриття, припинення та розслідування кримінальних 

правопорушень, причин та умов, які сприяли їхньому вчиненню; 

розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері 

протидії злочинності.  

Координація суб’єктів протидії корупції передбачає не лише 

надання вказівок щодо безпосередньої діяльності у сфері протидії 

корупції, але й спрямована на підвищення рівня правосвідомості 

суб’єктів протидії корупції та проведення аналізу ефективності 

проведеної протидії корупції. Для кожного із наведених векторів 

необхідною є стабільність, що дає змогу накопичувати знання, 

отримувати більше даних про діяльність суб’єктів протидії корупції 

та правильно перерозподіляти ресурси. Відповідно, адміністративно-

правове забезпечення координації суб’єктів протидії повинно 

гарантувати регулярність проведення заходів координації, їхню 

достатність для реалізації поставлених завдань на конкретному 

регіональному рівні.  

Завдання безперервності координації суб’єктів протидії 

втілюється завдяки системності законодавства, тобто – відсутності 

прогалин чи колізій. Зрозуміло, що повністю їх уникнути 

неможливо, особливо в період реформування прокурорської 
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діяльності та становлення державної антикорупційної політики. 

Однак постійне удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупції зменшуватиме 

суб’єктивні прояви тлумачення норм законодавства тахаотичності у 

заходах координації.  

Завдання адміністративно-правового забезпечення щодо 

гарантування безперервності координації суб’єктів протидії корупції 

полягає у створенні спеціальних механізмів впливу на діяльність 

суб’єктів, які проводять заходи координації в контексті 

систематичного їх здійснення з метою підвищення результативності 

координації та контролю за виконанням завдань, що були поставлені 

в ході координації. 

Ще одним завданням адміністративно-правового забезпечення 

координації є підтримання ефективності діяльності суб’єктів 

протидіїкорупції. Ефективність дії суб’єктів протидії корупції 

залежить від значної кількості зовнішніх чинників, наприклад, 

наявності достатнього фінансування, технічних та інформаційних 

ресурсів. Крім того, протидія корупції повинна здійснюватися 

оперативно, однак без порушення процедури розслідування та 

притягнення до юридичної відповідальності. Складність досягнення 

ефективності у протидії корупції полягає у тому, що вона залежить 

не лише від продуктивної роботи одного вповноваженого суб’єкта.  

Саме тому необхідним є адміністративно-правове забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції, яке визначає як гарантії 

проведення координації, так і гарантії не втручання у безпосереднє 

розслідування справи. Винятково за адміністративно-правового 

забезпечення заходів координації неможливо досягнути ефективності 

діяльності суб’єктів протидії корупції, хоча воно підтримує таку 

ефективність, завдяки виявленню найбільш оптимальних шляхів 

розподілу навантаження та використання ресурсів на кожному рівні. 

Тому завдання адміністративно-правового забезпечення 

координації щодо підтримання ефективності діяльності суб’єктів 

протидії корупції полягає у законодавчому закріпленні гнучкості 

заходів координації, завдяки яким протидія корупції відбувається з 

урахуванням особливостей певної території та наявної ситуації із 

кадровими та організаційно-матеріальними ресурсами кожного 

конкретного суб’єкта протидії. 

Отже, ключовими завданнями адміністративно-правового 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупціїєвпорядкування 
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процедур координації суб’єктів протидії корупції, гарантування 

безперервності координації суб’єктів протидії корупції та 

підтримання ефективності діяльності суб’єктів протидії корупції. 

Впорядкування процедур координації суб’єктів протидії корупції 

полягає в прийнятті у встановленому законом порядку норм, якими 

врегульовуються відповідні процедури. Натомість установлено, що 

завдання гарантування безперервності координації суб’єктів протидії 

корупції передбачає створення таких механізмів адміністративно-

правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції, які 

дають змогу забезпечити безперервний вплив суб’єкта координації 

на об’єкт координації. Тобто координація суб’єктів протидії корупції 

має становити не сукупність окремих дій, а систему, що стабільно 

функціонує. Останнє виокремлене завдання – підтримання 

ефективності діяльності суб’єктів протидії корупції – означає, що 

ефективність є єдиним критерієм для оцінюванняадміністративно-

правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції. 

Якщо координація є ефективною, це означає що вітчизняний 

законодавець у належний спосіб створив законодавчий базис для її 

здійснення. 
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4.3. Посилення інтернаціоналізації системи розрахунків 

українських підприємств, щодо побудови стратегій розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Активізування зовнішньоекономічної діяльності та 

лібералізація валютного законодавства України в умовах ринкової 

економіки зумовили посилення інтернаціоналізації українських 

підприємців у напрямку виходу на зовнішні ринки. Це стосується, 

зокрема, як імпортерів, так і експортерів. Тим самим збільшилися 

обсяги міжнародних розрахунків в умовах зовнішньоекономічної 

діяльності, а також посилилася їхня роль у кругообігу капіталу та у 

формуванні фінансових результатів діяльності суб’єктів 

підприємництва.  

Міжнародні розрахунки в умовах зовнішньоекономічної 

діяльності – це система організування та регулювання платежів за 

грошовими вимогами ізобов’язаннями, що виникають під час 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності між державами, 

підприємствами та громадянами, які перебувають на території різних 

країн.Експортери, імпортери, банки є найпоширенішими суб’єктами 

міжнародних розрахунків, взаємодіючи між собою у процесі руху 

товаророзпорядчих документів. Посередниками у міжнародних 

розрахунках виступають банки, що забезпечують рух грошей 

учасників зовнішньоекономічної діяльності. 

В Україні проблема розрахунків в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності сьогодні займає важливе місце. Це 

зумовлено, зокрема, реформами, що спрямовані на створення 

реальних ринкових умов господарювання підприємств різних форм 

власності. Такі реформи, зокрема, охоплюють і зовнішньоекономічну 

діяльність, що традиційно вважається невід’ємною і вельми 

важливою складовою будь-якої держави.  



138 
 

Між різними правовими системами виникають господарські 

зв’язки, які знаходять свій вираз саме в міжнародній торгівлі. 

Виробник (продавець) прагне отримати певні гарантії своєчасної та 

повної оплати; своєю чергою, в інтересах покупця – оплатити товар 

після його отримання, переконавшись у належній його якості та 

кількості.  

Розвиток економіки будь-якої держави сьогодні неможливий 

без високоефективної системи грошового обігу та використання 

сучасних платіжних механізмів. Практика показує, що щоденні 

проблеми фінансування, кредитування економіки, виконання 

бюджету, а також завдання віддаленої перспективи дозволяють 

забезпечувати інтенсивний розвиток різних форм безготівкових 

розрахунків, у т.ч. у сфері зовнішньоекономічної діяльності [1, с. 25]. 

Тісний зв'язок міжнародних розрахунків і безготівкових коштів 

дає змогу розглядати сутність банківських розрахунків, перш за все 

через визначення їх місця в системі безготівкових 

розрахунків.Розрахунки, проведені комерційним банком за 

зовнішньоекономічними операціями, можна визначати з різних точок 

зору: по-перше, з точки зору техніки здійснення розрахунків, по-

друге, залежно від особливостей здійснення розрахунків і, по-третє, 

за економічною сутністю банківських розрахунків. Це свідчить про 

широту проблеми удосконалення системи розрахунків підприємств в 

умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Широкий спектр банківських продуктів для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності дає можливість клієнтам банку 

реалізувати різні зовнішньоекономічні операції. Все більш 

актуальним в нинішніх економічних умовах є не тільки отримання 

фінансування на тривалий період, але і можливість укладення угод за 

участю іноземних контрагентів при оптимальних витратах. За цих 

умов не оминути використання документарних операцій та торгового 

фінансування. Це дає можливість підприємствам не лише знизити 

вартість ресурсів, а й виступати перед іноземними контрагентами як 

надійний партнер,адже надання банківських гарантій або 

акредитивів свідчить про проведення ретельного аналізування 

фінансового стану та прийнятності для банку ризиків клієнта.При 

цьому різні форми розрахунків в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності забезпечують гарантію отримання 

товару або оплати в обумовлені контрактом терміни, отримання 

відстрочки платежу за відвантажену продукцію, а також надійність 



139 
 

розрахунків – банк перед оплатою перевіряє надані документи на 

предмет дотримання всіх умов договору і в разі порушення хоча б 

одного з них виплати не проводяться. 

Що стосується сфери застосування різних форм міжнародних 

розрахунків в експортно-імпортних операціях, то вони 

використовуються, наприклад, при операціях, коли немає повної 

впевненості в оплаті; при операціях, коли недоцільно здійснювати 

авансову оплату через невпевненість в репутації постачальника; при 

замовленні товарів і послуг, під час купівлі яких необхідна авансова 

оплата; при придбанні продукції, якщо необхідна відстрочка платежу 

зі 100% гарантією оплати в узгоджений термін [3.с.45]. 

Долучення України до європейської спільноти зумовлює 

вигідні можливості, перспективи, шанси та переваги виходу на 

зовнішні ринки та ведення зовнішньоекономічних операцій. При 

цьому успіх зовнішньоекономічної діяльності залежить від низки 

чинників, які слід враховувати при налагодженні співпраці з 

іноземними контрагентами. Одним із таких важливих факторів є 

проведення розрахунків в умовах здійснення зовнішньоекономічної 

діяльностіта зокрема вибір оптимальної форми їхнього здійснення. 

Адже від раціональності такого вибору залежить, насамперед, 

фінансово-економічна ефективність здійснення 

зовнішньоекономічних операцій. Саме тому чимало науковців і 

практиків зацікавились тематикою використання різних форм, в тому 

числі й документарних, міжнародних розрахунків на підприємствах. 

Найважливішими чинниками, що зумовлюютьвибір 

платіжного інструменту суб’єктами господарювання, є: 

характеристика товару та попит на нього;характер стосунків між 

платником і одержувачем (прямий чи опосередкований); характер 

систематичностіплатежів (постійні чи одноразові); вартість 

використання певного виду платіжного інструменту; сума платежу; 

обмеження, зумовлені нормативами чи законодавством [2; 19; 23].  

Основними суб’єктами розрахунків в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльностіє експортери та імпортери, а також 

банки, що їх обслуговують.Вони вступають в певні відносини між 

собою з приводу руху товаросупроводжуючих документів і поточного 

оформлення платежів. При цьому основна роль в міжнародних 

розрахунках належить банкам. В сучасних умовах банки виступають 

не тільки в ролі посередників між експортерами й імпортерами. Вони 

виконують функції кредиторів, що фінансують зовнішньоторгові 
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угоди, функції контролю, виступають також в ролі гарантів (в 

залежності від умов платежу). Банки можуть висувати свої вимоги до 

умов розрахунку і форм платежу, які експортери й імпортери 

зобов’язані приймати до уваги. Рівень впливу банків в міжнародних 

розрахунках залежить від низки факторів, частково від масштабів 

зовнішньоекономічних зв’язків країни, участі фірм і підприємств у 

зовнішньоекономічній діяльності, купівельної спроможності валюти, 

спеціалізації банків, їх фінансового становища і ділової репутації. 

Великий вплив на здійснення міжнародних розрахунків здійснює й 

загальний рівень розвитку кредитно-банківської системи і її інститутів 

в країні і регіонах країни [4, с. 45-49]. 

Пропозицією для підприємствєвикористання іншої банківської 

установи (ПАТ «КредіАгріколь Банк») для здійснення розрахунків 

економічної діяльності.В останній період політика КБ «Приватбанк», 

істотно посилило бюрократичні процедури за різними рівнями 

взаємодії із суб’єктами підприємницької діяльності. Крім того, 

неконкурентно зросла вартість розрахунково-касового 

обслуговування з боку КБ «Приватбанк».  

Зведена інформація про тарифи на розрахунково-касове 

обслуговування ПАТ «КредіАгріколь Банк» та КБ «Приватбанк» 

станом на 01.10.2021 р. представлена у табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Порівняння тарифів на розрахунково-касове обслуговування 

ПАТ «Креді Агріколь Банк»та КБ «Приватбанк» станом на 

01.10.2021 р. 

№ 

з/п 

Назви операцій 

 

 

Періодичність 

сплати комісії 

Тарифи 

ПАТ 

«КредіАгріколь 

Банк» 

Тарифи КБ 

«Приватбанк» 

1 2 3 4 5 

1 
Відкриття першого 

валютного рахунку 

одноразово 
120 грн. 140,00 

2 

Відкриття 

наступного 

валютного рахунку 

одноразово 

10 грн. 20,00 

3 

Обслуговування 

першого 

валютного рахунку 

щомісяця 

120 грн. 100 грн. 
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Продовження таблиці 1 

4 

Обслуговування 

кожного наступного 

валютного рахунку 

щомісяця за 

кожний 

рахунок 

входить у 

вартість 

обслуговуванн

я поточного 

рахунку 

100 грн. 

5 

Виконан

ня 

платіжно

го 

доручен

ня в 

іноземні

й валюті 

у 

звичайний 

строк (дата 

валютуванн

я не пізніше 

дня 

отримання 

платіжного 

документу 

+ 2 робочі 

дні) 

одноразово 

за кожен 

платіж 

0,15%, 

мінімально 

еквівалент 35 

євро 

0,25% 

терміново 

(дата 

валютуванн

я – день 

отримання 

платіжного 

документу) 

одноразово 

за кожен 

платіж 
0,25%, 

мінімально 

еквівалент 35 

євро 

0,35% 

7 

Запит на вимогу 

клієнта по платежах в 

іноземній валюті 

одноразово 

за кожен 

запит 

150 грн. 180 грн. 

8 

Скасування 

міжнародного платежу 

одноразово 

за кожне 

скасування 

150 грн. 180 грн. 

9 

Оформлення 

платіжного доручення 

в національній або 

іноземній валюті на 

паперовому носії 

одноразово 

за кожне 

доручення 40 грн. 100 грн. 

10 

Зарахування коштів на 

рахунок в національній 

або іноземній валюті 

не 

тарифікуєтьс

я 

- - 

11 

Внесення готівкових 

коштів в іноземній 

валюті на рахунок 

одноразово 

за кожну 

операцію 

0,6% 2% 
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Продовження таблиці 1 

12 

Видача готівкових 

коштів в іноземній 

валюті з рахунку 

одноразово за 

кожну 

операцію 

1,6% 3% 

13 

Купівля 

валюти 

на 

МВРУ 

до 

100000,00 

одноразово 0,3%, 

мінімально 

120 грн. 

0,3%, 

мінімальн

о 180 грн. 

від 

100000,01 

до 

300000,00 

0,25%, 

мінімально 

120 грн. 

від 

300000,01 

0,2%, 

мінімально 

120 грн. 

14 

Продаж валюти на 

МВРУ 

одноразово 0,25%, 

мінімально 40 

грн. 

0,5%, 

мінімальн

о 140 грн. 

15 

Конверсія ВКВ у ВКВ одноразово 0,55%, 

мінімально 

120 грн. 

0,5%, 

мінімальн

о 120 грн. 

 

ПАТ «КредіАгріколь Банк»пропонує індивідуальні фінансові 

програми, адаптовані до конкретної специфіки діяльності клієнтів у 

різних секторах економіки. З моменту створення банку кількість 

його клієнтів стабільно зростає. Більшість корпоративних клієнтів, 

що обслуговуються ПАТ «КредіАгріколь Банк», є підприємствами, 

що здійснюють свою діяльність у різних сферах бізнесупо усій 

Україні. Серед них є компанії, що займаються будівництвом, 

проектуванням, готельним бізнесом, операціями з нерухомістю, 

реставрацією, торгівлею, харчовим виробництвом тощо. 

Для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ПАТ 

«КредіАгріколь Банк» пропонує широкий спектр послуг, а саме: 

послуги персонального менеджера із зовнішньоекономічної 

діяльності та валютного контролю, інформування про зміни у 

валютному законодавстві, допомога у підготовці та аналізуванні 

зовнішньоекономічних контрактів, індивідуальні консультації, 

групові семінари та вебінари, послуги з оцінювання експортного 

потенціалу компанії, перевірка іноземних контрагентів, термінове 

опрацювання замовлень, моніторинг міжбанківського валютного 

ринку тощо.  
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Модель розрахунків з використанням банківського переказу 

наведена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Модель розрахунків з використанням банківського переказу 

 

За необхідності «підкріплення» гарантії платежу, можна 

застосовувати, як приклад, банківську гарантію (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 2. Рекомендована послідовність застосування прямої банківської 

гарантії як засобу забезпечення платежу 

 

Як відомо, банківські гарантії нині є одним із важливих 

інструментів міжнародної торгівлі та використовуються як додаткове 

• Укладення 
зовнішньоекономічного 
контракту з іноземним 
контрагентом  

Етап 1 

• Заповнення іноземним 
контрагентом заяви на 
переказ коштів та подання 
її в банк 

Етап 2 • Здійснення розрахунку 
банком іноземного 
контрагента на підставі 
платіжного доручення 

Етап 3 

• Зарахування  банком суми 
коштів на рахунок 

Етап 4 
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забезпечення виконання учасниками зовнішньоекономічної 

діяльності своїх контрактних зобов’язань. 

Використання міжнародних банківських гарантій дає змогу:  

 виключати ризики учасників зовнішньоторговельної 

угоди, які пов’язані з невиконанням взаємних зобов’язань, таких як 

не поставка товарів та неповернення авансового платежу; 

 отримувати відтермінування платежу за контрактом; 

 укладати контракти значних масштабів; 

 отримувати доступ до додаткових кредитних ресурсів; 

 брати участь у міжнародних тендерах тощо. 

Відобразимо WBS-структуру системи розрахунків (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Ієрархічна структура завдань (WBS-структура), щодо 

покращеннясистеми розрахунків для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

Наведемо RBS-структуру заходу з удосконалення системи 

розрахунків для розвитку зовнішньоекономічної діяльності (табл.4). 
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Таблиця 2 

Структура ресурсів (RBS-структура) ,щодо покращення 

системи розрахунків для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

Завдання 

Характеристика ресурсного 

забезпечення виконання завдань 

проекту 

1 2 

1. Використання іншої банківської установи (ПАТ «КредіАгріколь Банк») 

при здійсненні розрахунків для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

1.1. Збирання інформації про 

альтернативи використання 

інших банківських установ для 

здійснення розрахунків в умовах 

розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності 

1. Кадрові ресурси (головний 

бухгалтер, начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності). 

2. Інформаційні ресурси (інформація 

про альтернативи використання інших 

банківських установ). 

1.2. Діагностування тарифної 

політики банків у сфері 

обслуговування суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

1. Інформаційні ресурси (інформація 

щодо тарифів банків у сфері 

обслуговування суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності). 

2. Кадрові ресурси (начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності, 

фахівець із зовнішньоекономічної 

діяльності). 

1.3. Порівняння тарифної 

політики 

КБ «Приватбанк» та найбільш 

оптимального альтернативного 

банку 

1. Кадрові ресурси (начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності). 

2. Інформаційні ресурси (тарифні 

пропозиції банків, аналітичні таблиці). 

1.4. Вибір іншої банківської 

установи для здійснення 

міжнародних розрахунків 

1. Кадрові ресурси (головний 

бухгалтер, начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності). 

2. Інформаційні ресурси (аналітична 

інформація за результатами 

діагностування тарифної політики 

різних банків). 

1.5. Виконання формальностей з 

відкриття валютних рахунків у 

новій банківській установі 

1. Кадрові ресурси (начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності, 

фахівець із зовнішньоекономічної 

діяльності). 

2. Інформаційні ресурси (нормативно-

правове забезпечення процесів 

відкриття валютних рахунків). 
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Продовження таблиці 2 
2. Ширше застосування банківського переказу як альтернативи 

документарним формам розрахунків для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності 

2.1. Діагностування тарифної 

політики банків щодо 

застосування банківського 

переказу та банківських гарантій 

1. Кадрові ресурси (начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності, 

фахівець із зовнішньоекономічної 

діяльності). 

2. Інформаційні ресурси (інформація 

щодо тарифів банків у сфері 

застосування банківського переказу та 

банківських гарантій). 

2.2. Вибір найбільш оптимальної 

банківської установи для 

застосування банківських 

гарантій та банківського переказу 

1. Кадрові ресурси (начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності, 

фахівець із зовнішньоекономічної 

діяльності). 

2. Інформаційні ресурси (аналітична 

інформація за результатами 

діагностування тарифної політики 

різних банків). 

2.3. Визначення іноземних 

контрагентів, а також видів 

зовнішньоекономічної діяльності, 

щодо яких 

використовуватиметься 

банківський переказ та банківська 

гарантія 

1. Кадрові ресурси (головний 

бухгалтер, начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності). 

2. Інформаційні ресурси (аналітична 

інформація у розрізі іноземних 

контрагентів підприємства, а також 

видів його зовнішньоекономічної 

діяльності). 

2.4. Впровадження заходів із 

використання банківського 

переказу як альтернативи 

документарним формам 

розрахунків 

1. Кадрові ресурси (начальник відділу 

зовнішньоекономічної діяльності). 

2. Інформаційні ресурси (нормативно-

правове забезпечення процесів 

використання банківського переказу). 

 

За результатами дослідження системи розрахунків для 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що 

зазначена проблематика особливо актуалізується під час 

поглиблення зв’язків між Україною та іноземними країнами, а також 

в умовах посилення глобалізаційних перетворень та 

інтернаціоналізації господарської діяльності бізнесом. Традиційно 

міжнародні розрахунки розглядаються як процеси здійснення 

платежів, зобов’язань та грошових вимог у зв’язку із взаємодією 
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підприємств різних країн, що є учасниками зовнішньоекономічної 

діяльності. Зазвичай такі розрахунки здійснюються у безготівковій 

формі з активним залученням банківських установ. Основними 

суб’єктами міжнародних розрахунків є імпортери, експортери, 

банки, посередницькі організації тощо. Система вказаних 

розрахунків, окрім зазначених вище суб’єктів, включає і 

технологічну складову, і нормативно-правове забезпечення, і 

персонал тощо.  

У практиці форми міжнародних розрахунків в умовах розвитку 

зовнішньоекономічної найчастіше діяльності діляться на 

документарні та недокументарні. Особливістю перших є те, що у 

ході їхнього проведення активно використовується 

зовнішньоекономічна документація, з якою працюють безпосередньо 

банки. Недокументарні форми розрахунків, натомість, мають в своїй 

основі лише традиційну банківську документацію (наприклад, 

платіжне доручення). 

Встановлено, що підприємства працюють не лише на 

українському, а й на зовнішньому ринку. вантажних перевезень.  

Розглядаючи пропозицію для підприємств, слід зауважити, що 

сьогодні має місце погіршення умов співпраці підприємствз 

КБ «Приватбанк» у сфері розрахунків для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. Товариства неодноразово 

наголошує на тому, що політика КБ «Приватбанк» спрямована на 

посилення бюрократичних процедур за різними рівнями взаємодії із 

суб’єктами підприємницької діяльності. І часто причина посилення 

таких процедур – не вимоги чинного законодавства, а саме політика 

банківської установи. Формами такого бюрократизму є, зокрема, 

вимоги подавати додаткові документи, засвідчувати печатками певні 

документи, представляти нотаріально завірені переклади 

зовнішньоекономічних документів, відвідувати відділення банку 

офлайн тощо. Крім того, є й інший бік цієї проблеми – зростання 

вартості розрахунково-касового обслуговування КБ «Приватбанк» 

компаній, що мають відкритими у цьому банку свої валютні рахунки. 

Це також «відштовхує» підприємствавід подальшої співпраці із цією 

банківською установою, особливо на тлі появи цікавих конкурентних 

пропозицій з боку інших банківських установ в Україні.  

Тому пропонується використання іншої банківської установи – 

ПАТ «КредіАгріколь Банк» як ключового банку, з яким 

співпрацюватиме підприємстванадалі для розвитку своєї 
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зовнішньоекономічної діяльності. Доцільність обрання саме ПАТ 

«КредіАгріколь Банк» обумовлена різними чинниками. Так, перш за 

все ця банківська установа традиційно входить у ТОП-5 

найнадійніших банків України. Він вважається сучасним 

універсальним банком, власником якого є відома на світовому рівні 

французька група CreditAgricoleGroup – одна з найбільших 

банківських груп Європи. У роботі здійснено порівняння тарифів на 

розрахунково-касове обслуговування ПАТ «Креді Агріколь Банк» та 

КБ «Приватбанк» і зроблено висновок про доцільність зміни 

банківської установи.  

Інша актуальна для підприємствпроблема – низький рівень 

використання підприємстваминедокументарних форм розрахунків 

для розвитку зовнішньоекономічної діяльності.  

І зрозуміло, що якнайширше використання будь-якої 

документарної форми розрахунків (чи акредитиву, чи інкасо) 

спричиняє чималі витрати підприємства на розрахунково-касове 

обслуговування. Водночас, як свідчать матеріали управлінського 

обліку, підприємства здебільшого співпрацюють із перевіреними 

контрагентами, тим самим немає необхідності використовувати такі 

дороговартісні документарні форми розрахунків. Як альтернатива, 

підприємства можуть частіше застосовувати банківський переказ, як 

альтернативу документарним формам розрахунків для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. За необхідності «підкріплення» 

гарантії платежу, можна застосовувати, як приклад, банківську 

гарантію.  
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4.4. Правові принципи як інструменти для адміністративно-

правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції в 

Уукраїні 

 

Стаття присвячена дослідженню правових принципів як 

інструментів для адміністративно-правового забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції в Україні. 

Зазначено, що принципи є першоосновою та фундаментом 

адміністративно-правового забезпечення координації діяльності 

суб’єктів протидії корупції, а їхнє додержання всіма учасниками 

координації має важливе практичне значення, адже це дає змогу 

забезпечити її ефективність.  

Акцентовано, що як вітчизняним законодавцем, так і 

Генеральним прокурором України прийнято низку норм, значення 

яких полягає в утвердженні верховенства закону та зміцненні 

правопорядку у правовідносинах, в які вступають суб’єкт, який 

здійснює координацію суб’єктів протидії корупції (наприклад, 

прокуратура), та суб’єкти, щодо яких здійснюється координація 

(наприклад, Національне антикорупційне бюро України та Державне 

бюро розслідувань).  

Підкреслено, щоправовими принципами адміністративно-

правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції в 

Україні є: 1) принцип законності координації суб’єктів протидії 

корупції; 2) принцип верховенства права у процесі здійснення 

координації суб’єктів протидії корупції; 3) принцип гласності 

координації суб’єктів протидії корупції; 4) принцип рівності 

суб’єктів координаційної діяльності; 5) принцип самостійності 

кожного суб’єкта протидії корупції при реалізації узгоджених у 
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процесі координації рішень; 6) принцип відповідальності суб’єктів 

протидії корупції за якісне і своєчасне виконання узгоджених у 

процесі координації заходів. 

Наголошено, щоефективність механізму координації суб’єктів 

протидії корупції забезпечується шляхом установлення в нормах 

вітчизняного законодавства принципів її адміністративно-правового 

забезпечення. Принципи є першоосновою та фундаментом 

адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції, а їхнє додержання всіма учасниками координації 

має важливе практичне значення, адже це дозволяє забезпечити її 

ефективність.  

Зазначено, щоправові принципи адміністративно-правового 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупції є 

основоположними керівними положеннями координації та 

обов’язковими для всіх учасників координації, вони не лише 

розкривають її сутність і значення, а й слугують для виконання 

завдань координаційної діяльності, безпосередньо втілюючись у 

кожній із форм координації.  

Ключові слова: принципи, правові принципи, правові 

інструменти, забезпечення, правове забезпечення, адміністративно-

правове забезпечення, координація, координація діяльності, 

корупція, протидія корупції, суб’єкт протидії корупції.  

Постановка проблеми. Від ступеня розробленості принципів та 

їх реалізації безпосередньо залежить стабільність окремо 

визначеного інституту, тому актуальність дослідження принципів 

адміністративно-правового регулювання координаційної функції 

держави щодо протидії корупції варто сформулювати з огляду на те, 

що ступінь їхньої наукової розробленості та практичної реалізації 

має безпосередній вплив на ефективність досліджуваного інституту, 

а його функціонування значною мірою залежить від керівних ідей.  

У контексті адміністративно-правового регулювання 

координаційної функції держави щодо протидії корупції, принципи 

отримують свій вияв у нормах адміністративного права, а за їх 

допомоги характеризується її зміст, структура тощо.  

Стан дослідження. Різноманітні аспекти, які розкривають 

сутність і зміст правових принципів як інструментів 

адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції, досліджували такі науковці, як: С. Ю. Бойко 

А. В. Боровик, А. В. Гладіліна, В. В. Гладкий, І. О. Гринь, 
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М. Грищук, Ю. В. Гурзель, М. Я. Гуцуляк, Ю. В. Дем’янчук, Д. В. 

Єренко, І. О. Клочко, Ю. О. Коваленко, В. В. Кривенко, 

В. Н. Кубальський, Р. І. Лемеха, О. М. Литвинов, С. З. Мошенський, 

Л. А. Пашкевич, В. Пьохов, О. М. Руденко, Т. І. Созанський, 

В. О. Спасенко, О. В. Хомченко, Д. С. Чумаченко, Я. Ю. Швидкий.  

Метою статті є дослідженняправових принципів як 

інструментівзабезпечення адміністративно-правового регулювання 

координаційної функції держави щодо протидії корупції. 

Наголосити, що принципи, фактично є фундаментом, в основу якого 

закладена регламентація втілення цієї функції у суспільних 

правовідносинах, тому належне узгодження дій між різними 

елементами державного апарату без їхнього встановлення є 

неможливим.  

Виклад основного матеріалу. Необхідність дослідження 

правових принципів як інструментів адміністративно-правового 

регулювання координаційної функції держави щодо протидії 

корупції обумовлена важливістю заповнення теоретичних прогалин, 

та наукового сприяння вирішенню законодавцем наявних проблем 

правового регулювання цього інституту [6, с. 173].  

На науковому рівні відзначається, що розуміння принципів 

координаційної ролі дещо відрізняється від загальноприйнятого 

розуміння принципів. Якщо у загальному розумінні принципи 

тлумачаться як першооснова правового регулювання у певній сфері, 

то значення принципів координаційної ролі цим не обмежується. 

Зокрема, П. М. Каркач під принципами координації трактує загальні 

керівні положення або засоби, що визначають повноваження 

суб’єктів координації, і є гарантією її здійснення [8, с. 286].  

Окрім загального розуміння принципів як загальних керівних 

положень, дослідниками указується і на те, що за допомогою 

принципів можуть визначатися певні важливі елементи відповідних 

правовідносин, а також здійснюватися забезпечення функціонування 

усього інституту загалом. 

Натомість Д. В. Суходубов визначає принципи координації як 

правові засоби здійснення координації, і визнає, що вони є 

загальними керівними положеннями координації діяльності 

правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю і обов’язкові для 

всіх учасників координації [9, с. 58].  
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Тобто принципи є не просто керівними положеннями, а й 

інструментом, що сприяє досягненню завдань координаційної 

функції. У такому разі завданням є боротьба зі злочинністю, а при 

аналізі координаційної функції держави, таким завданням може бути 

узгодження дій між різними елементамидержавного апарату. 

Отже, на підставі зазначених дефініцій можна виокремити такі 

ознаки принципів координації: 1) це загальні керівні положення 

координації; 2) у їхньому змісті визначаються повноваження 

суб’єктів координації; 3) є гарантією здійснення координації; 4) 

сприяють виконанню завдань координації за бажаними напрямами та 

результатами координації; 5) являють собою не пораду чи 

рекомендацію, а вимагають обов’язкового та різнобічного втілення у 

відповідних правовідносинах. 

Гласність щодо проведення координаційних заходів та 

відповідальність керівників правоохоронних органів неможливо 

визначити як принципи координаційної функції держави, адже вони 

є похідними від функцій прокуратури. Проте інші принципи мають 

доволі загальний характер. Принцип законності доцільно віднести і 

до принципів координаційної функції держави щодо протидії 

корупції, оскільки це основний принцип будь-якої діяльності, що 

регламентується правом, та який має міжгалузевий характер.  

Не може йтися про характерність принципу законності для 

якоїсь певної галузі – він має бути основним та фундаментальним в 

усіх сферах суспільного життя. З іншого боку у правовій теорії нашої 

держави є низка інших міжгалузевих принципів, таких як 

принципиверховенства права, гуманізму, демократизму тощо.  

Принцип рівності суб’єктів координаційної діяльності також 

можна тлумачити і як принцип координаційної функції держави, 

оскільки по-перше, його актуальність обумовлена вже самим 

визначенням сутності цього явища, та по-друге, недодержання 

рівності суб’єктів може призвести перехід від координації до 

субординації чи реординації. Із рівності суб’єктів можна зробити 

висновок, що у відповідних правовідносинах кожен із них переслідує 

власні цілі.  

Самостійність суб’єктів координації потребує певних уточнень 

– хоча, вступаючи у відповідні правовідносини, суб’єкти координації 

діють на основі врахування спільних інтересів та/або компетенції, 

проте прийняття ними рішень не потребує узгодження із іншими 
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елементами державного апарату, тому прийнятною є актуальність 

такого принципу для теми цього дослідження. 

Аналогічну класифікацію пропонують Л. М. Давиденко та 

О. М. Бандурка, які виокремлюють такі принципи координації у 

правоохоронних органах: 1) законність; 2) рівність усіх учасників 

координації в підготовці питань, внесенні пропозицій, розробці 

рекомендацій і заходів; 3) самостійність кожного правоохоронного 

органу в межах наданих йому законодавством України повноважень 

при виконанні погоджених рішень, рекомендацій і заходів; 4) 

відповідальність керівників кожного правоохоронного органу за 

виконання погоджених заходів [10, с. 299].  

При дослідженні передумов зародження та сучасного стану 

адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції, підкреслювалося, що в основі розвитку цього 

інституту перебували принципи єдності і взаємодії. І нині ці 

принципи залишаються керівними ідеями координаційної функції 

держави щодо протидії корупції. 

У такий спосіб на основі здійсненого дослідження та 

проаналізованих авторських позицій, визначено такі принципи 

координаційної функції держави: 

1. Загальні: принцип законності; принцип гуманізму; принцип 

верховенства права. 

2. Спеціальні: принцип рівності суб’єктів координаційної 

діяльності; принцип самостійності кожного суб’єкта при реалізації 

узгоджених рішень; принцип спільної діяльності органів державної 

влади України з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 

громадян, населенням; принцип незалежності суб’єктів; принцип 

єдності і взаємодії. 

Принцип законності полягає у неухильному дотриманні та 

виконанні приписів закону суб’єктами координаційної діяльності 

держави, тобто елементами державного апарату і невладними 

суб’єктами суспільної системи, тобто – органами державної влади 

України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 

громадян, населенням тощо. Суб’єкти координаційної діяльності 

держави можуть використовувати усі надані їм законом права для 

виконання покладених чинним законодавством завдань, проте за 

умови, що їхня діяльність не виходитиме за межі, встановлені 

законом. Цей принцип є конституційним і закріплюється зокрема у 

нормах Основного Закону [2], а також у законодавчих актах, які 
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регламентують діяльність вищевказаних суб’єктів та в яких чітко 

закріплено вимоги про необхідність дотримуватися приписів 

законодавства України.  

Принцип гуманізму також є конституційним і його зміст 

пов’язується із визнанням цінності людини, її гідності, прав тощо. 

Згідно зі статтею 3 Конституції України [2] людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Тому при реалізації 

координаційної функції держави важливим є урахування 

гуманістичних засад, як критерію прогресивності цього інституту.  

Принцип верховенства права слідує зі статті 8 Конституції 

України [2], згідно з якою в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права. Визнання, дотримання та реалізація на практиці 

цього принципу є важливою умовою участі у правовідносинах будь-

яких суб’єктів, зокрема й учасників координаційної діяльності 

держави.  

Спеціальні принципи мають більш специфічний характер, при 

тому, що навіть ті принципи, які підкреслювалися та запозичувались 

із праць інших науковців, у контексті координаційної функції 

держави щодо протидії корупції також характеризуються 

специфічними особливостями. 

Зокрема, принцип рівності суб’єктів координаційної діяльності 

означає, що координація здійснюється державою на засадах рівності 

усіх її учасників, що обумовлено правовим становищем кожного 

органу, який бере участь у координації.  

Між суб’єктами координації відсутні субординаційні зв’язки, 

тобто різні елементи державного апарату та невладні суб’єкти 

суспільної системи не підкорюються один одному і не залежать один 

від одного. Потреба упорядкування їхніх дій обумовлена 

необхідністю досягнення спільного результату. При цьому всі 

сторони координації мають право на власні думки, позиції та 

пропозиції, а також на недопущення дискримінацій.  

Принцип самостійності кожного суб’єкта при реалізації 

узгоджених рішень, полягає у тому, що прийняття рішень суб’єктами 

координації не потребує погодження чи затвердження іншими 

учасниками.  
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Шляхом реалізації цього принципу відбувається відокремлення 

суб’єктів координаційної діяльності держави один від одного, а 

також враховується специфічний характер кожного суб’єкту 

(компетенція, структура, особливості функціонування тощо).  

Принцип спільної діяльності органів державної влади України 

з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 

населенням є однією із умов забезпечення ефективності взаємодії 

суб’єктів координації. Сутність координаційної функції держави 

щодо протидії корупції передусім полягає в узгодженні дій між 

різними елементамидержавного апарату та в координуванні дій між 

державним апаратом і невладними суб’єктами суспільної системи.  

Принцип незалежності суб’єктів координаційної функції 

держави щодо протидії корупції за своєю сутністю є близьким до 

раніше проаналізованих принципів, і полягає у тому, що кожен із 

учасників є повноцінним, самостійним, не підпорядкованим нікому 

суб’єктом.  

Принципи єдності і взаємодії були виділені внаслідок 

дослідження питання передумов зародження та сучасного стану 

адміністративно-правового регулювання координаційної функції 

держави.  

Принципи адміністративно-правового забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції у загальних рисах не мають 

відрізнятися від принципів адміністративно-правового регулювання 

координаційної ролі окремих інститутів чи інших функцій держави.  

Водночас кожен із проаналізованих принципів виділяється 

характерною лише йому специфікою, обумовленою особливостями 

досліджуваного інституту. Загалом, підсумовуючи дослідження 

принципів адміністративно-правового регулювання координаційної 

функції держави, можна констатувати, що такі правові категорії у 

юридичній науці часто розглядають у сукупності та взаємозв’язку, і 

це дослідження засвідчило їхню спорідненість та комплексність. 

З огляду на це, доцільно перейти до аналізу принципів 

адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції. Зокрема, вітчизняні науковці, досліджуючи 

принципи координації суб’єктів протидії корупції, найчастіше 

звертаються до змісту Положення про координацію діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції [3]. 

Саме тому у рамках дослідження принципів адміністративно-

правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції, 
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передусім зосередимося саме на змісті Положення про координацію 

діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та 

корупції [3]. 

У пункті 3 визначено такі принципи координації у сфері 

боротьби з корупцією: законності; рівності суб’єктів координаційної 

діяльності у визначенні проблемних питань щодо запобігання і 

протидії злочинності та корупції, розробці пропозицій щодо заходів, 

спрямованих на їхнє подолання; принцип самостійності кожного 

правоохоронного органу при реалізації узгоджених рішень; принцип 

відповідальності керівників правоохоронних органів, у межах їхньої 

компетенції, за якісне і своєчасне виконання узгоджених заходів; 

принцип гласності щодо проведення координаційних заходів, 

висвітлення результатів проведеної роботи у засобах масової 

інформації в межах, які не суперечать вимогам законодавства про 

захист прав, свобод людини і громадянина, державної та іншої 

таємниці. З огляду на те, що згідно з частиною 2 статті 25 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII [1], 

Генеральний прокурор, керівники відповідних прокуратур, їхні 

перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків, 

координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня 

у сфері протидії злочинності, можна констатувати, що принципи 

координації, закріплені в Положенні про координацію діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції [3], 

доцільно розглядати і як принципи адміністративно-правового 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупції. 

Зокрема, пунктом 7 Наказу до таких принципів було віднесено: 

верховенства права; законності; незалежності та рівності суб’єктів 

координаційної діяльності у визначенні проблем у сфері протидії 

кримінальним правопорушенням, ініціюванні, розробці, узгодженні 

та реалізації заходів, спрямованих на їхнє вирішення; принцип 

обов’язковості виконання узгоджених заходів та контроль за їхньою 

реалізацією; принцип системності і повноти використання різних 

форм координації; принцип публічності, гласності і відкритості 

координаційних заходів, оприлюднення їхніх результатів у 

встановленому законодавством порядку в межах, які не суперечать 

вимогам законодавства про захист прав і свобод людини та 

громадянина, державної таємниці та іншої інформації з обмеженим 

доступом. Загалом, аналізуючи перелік цих засад, можна 

стверджувати, що він є співставним із тим, який закріплено 
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Положенням про координацію діяльності правоохоронних органів у 

сфері протидії злочинності та корупції [3], і це логічно, зважаючи на 

те, що обидва нормативно-правових акти враховують одні й ті самі 

суспільні відносини. Відмінності спостерігаються лише щодо 

формулювання змісту принципів, а також щодо окремих засад – 

наприклад, згідно зі змістом відповідних норм принцип 

обов’язковості виконання узгоджених заходів та контролю за їхньою 

реалізацією є засадою координації діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії злочинності, яка здійснюється керівництвом 

органів прокуратури, проте не є засадою координації діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції 

щодо діяльності у боротьбі із злочинністю та корупцією органів 

внутрішніх справ, служби безпеки, митної служби, Військової 

служби правопорядку у Збройних силах України, інших 

правоохоронних органів. Це є ще одним свідченням необхідності 

звернення до аналізу питання принципів адміністративно-правового 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупції.  

На основі здійсненого дослідження принципів координаційної 

функції держави, аналізу змісту нормативно-правових актів і праць 

вітчизняних науковців, до принципів адміністративно-правового 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупції віднесемо: 

1) принцип законності координації суб’єктів протидії корупції;  

2) принцип верховенства права у процесі здійснення 

координації суб’єктів протидії корупції;  

3) принцип гласності координації суб’єктів протидії корупції;  

4) принцип рівності суб’єктів координаційної діяльності;  

5) принцип самостійності кожного суб’єкта протидії корупції 

при реалізації узгоджених у процесі координації рішень;  

6) принцип відповідальності суб’єктів протидії корупції за 

якісне і своєчасне виконання узгоджених у процесі координації 

заходів. 

Законність розглядається в науковій літературі як загальний та 

головний принцип будь-якої діяльності, яка регламентується правом, 

а тому вимоги про точне виконання законності стосуються усіх 

державних органів, посадових осіб і громадян.  

Коли йдеться про координацію суб’єктів протидії корупції, 

законодавчу основу її здійснення становлять положення Конституції 

України [2], Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. 

№ 1697-VII [1], Положення про координацію діяльності 
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правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції [3], 

Наказу Генерального прокурора України від 8 лютого 2021 р. № 28 

«Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії злочинності» [151] та інших нормативно-

правових актів.  

Наступним принципом адміністративно-правового 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупції є принцип 

верховенства права. Віднесення цієї засадничої ідеї до переліку 

принципів адміністративно-правового забезпечення координації 

суб’єктів протидії корупції є доволі суперечливим. Зокрема, в 

переліку принципів, визначених у Положенні про координацію 

діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та 

корупції [3], він відсутній.  

Законність та гласність так само є загальноправовими 

принципами, але при цьому те, що вони є характерними для 

адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції, знаходить своє підтвердження в Положенні про 

координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 

злочинності та корупції [3].  

Принцип верховенства права, хоч і не є визначеним у 

Положенні, проте він у науковій літературі розглядається як такий, 

що має засадничий характер для будь-якої діяльності, зокрема й для 

координаційної діяльності суб’єктів протидії корупції [204, с. 54]. 

Принцип верховенства права визначено першочерговим і в 

Конституції України [2], адже жоден державний орган не може 

здійснювати діяльність, яка порушує гарантовані Основним Законом 

права і свободи людини і громадянина.  

Принцип гласності координації суб’єктів протидії корупції 

відзначається В. С. Бабковою як такий, що також має більш 

загальний характер, аніж інші засади координації, про що свідчить, 

наприклад, його закріплення у статті 6 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII [1].  

Однак у сфері координації діяльності суб’єктів протидії 

корупції він набуває притаманної винятково йому специфіки, адже у 

такому разі йдеться про гласність проведення координаційних 

заходів та про висвітлення їхніх результатів у засобах масової 

інформації.  
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Принцип рівності суб’єктів координаційної діяльності означає, 

що адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції здійснюється з урахуванням того, що органи, які 

беруть участь у координації, не підпорядковуються одне одному.  

Суб’єкти координаційної діяльності є рівними під час 

обговорення питань, пов’язаних із координацією, вироблення 

рішень, внесення пропозицій. Жодному із суб’єктів координаційної 

діяльності не може бути нав’язана позиція чи воля іншого суб’єкта, 

інтереси одного із них не можуть бути задоволені за рахунок 

інтересів іншого. Усі питання – визначення проблемних аспектів, 

тактика, форми діяльності, заплановані заходи, процедури, 

послідовність їхньої реалізації, часові рамки тощо узгоджуються 

усіма без винятку суб’єктами координаційної діяльності. 

Принцип самостійності кожного суб’єкта протидії корупції при 

реалізації узгоджених у процесі координації рішень, означає, що 

кожен суб’єкт антикорупційної діяльності є незалежним у виборі 

форм та методів співпраці в межах спільного здійснення 

антикорупційної діяльності. Самостійність, яка як принцип, знайшла 

своє закріплення в Положенні про координацію діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції [3], 

є принципом адміністративно-правового забезпечення координації 

суб’єктів координаційної діяльності. Щоб обґрунтувати сутність 

цього принципу, наприклад, Національне антикорупційне бюро 

України у здійсненні своєї діяльності в рамках узгоджених заходів не 

потребує погодження із Державним бюро розслідування та іншими 

учасниками координації, є повністю відокремленим від них, та не 

може зазнавати жодного їхнього впливу, окрім того, який був 

узгоджений у процесі координації. Кожен суб’єкт антикорупційної 

діяльності має специфічні компетенцію, структуру, умови 

функціонування, і кожний із перерахованих аспектів має бути 

врахований при здійсненні адміністративно-правового забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції. 

Останнім виділеним принципом адміністративно-правового 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупції є принцип 

відповідальності суб’єктів протидії корупції за якісне і своєчасне 

виконання узгоджених у процесі координації заходів. Цей принцип 

безпосередньо закріплений у змісті пункту 3 Положення про 

координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 

злочинності та корупції [3], і його сутність полягає у покладенні 
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суб’єктом, який здійснює координацію суб’єктів протидії корупції, 

відповідальності на кожного керівника суб’єкта протидії корупції за 

забезпечення належної реалізації координаційних заходів.  

Висновки. Дослідження питання принципів адміністративно-

правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції дає 

підстави зробити висновок, що в основі цієї системи перебувають 

принципи, які були визначені в Положенні про координацію 

діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та 

корупції та Наказі Генерального прокурора України від 8 лютого 

2021 р. № 28 «Про затвердження Порядку координації діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності». Водночас 

лише цими основоположними ідеями цю систему не варто 

обмежувати. Чимало вітчизняних науковців у своїх працях вказують 

на те, що такий перелік принципів не є повним. Тому в рамках цього 

дослідження було проаналізовано наявні підходи та сформульовано 

таку систему принципів адміністративно-правового забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції, яка оптимально відображає 

специфіку цього явища. 

З’ясовано, що принцип самостійності кожного суб’єкта 

протидії корупції при реалізації узгоджених у процесі координації 

рішень, означає, що кожен суб’єкт антикорупційної діяльності є 

незалежним у виборі форм та методів співпраці в межах спільного 

здійснення антикорупційної діяльності. Наприклад, Національне 

антикорупційне бюро України у здійсненні своєї діяльності в рамках 

узгоджених заходів не потребує погодження із Державним бюро 

розслідування та іншими учасниками координації, є повністю 

відокремленим від них, та не може зазнавати жодного їхнього 

впливу, окрім того, який був узгоджений у процесі координації. 

Кожен суб’єкт антикорупційної діяльності має специфічні 

компетенцію, структуру, умови функціонування, і кожний із 

перерахованих аспектів має бути врахований при здійсненні 

адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів 

протидії корупції. 
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Вагомим принципом адміністративно-правового забезпечення 

координації суб’єктів протидії корупції є принцип відповідальності 

суб’єктів протидії корупції за якісне і своєчасне виконання 

узгоджених у процесі координації заходів. Це означає, що суб’єкти 

протидії корупції мають нести відповідальність за той обсяг роботи, 

який був покладений під час координації відповідно до їхньої 

компетенції. 
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