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                                                      Наталія Замкова 

     Директор інституту, 

                доктор  філософських наук, професор,                                                       

Заслужений працівник освіти України 

 

                 МІСЦЕ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

У СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету є провідним закладом вищої освіти 

економічного профілю Подільського регіону. Становлення закладу тісно 

пов’язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в 

цілому, які є невід’ємною частиною історії нашого краю і держави. 

ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра 

торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено 

Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У 

1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і 

технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ 

організовано денне відділення. 

З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного 

інституту № 591 від 18.04.88 р. відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ. 

Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А., 

ректору  Київського національного торговельно-економічного університету, 

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії 

педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за 

кордоном вчений.  Мазаракі А.А. багато уваги приділяв та приділяє розбудові 

КНТЕУ, в тому числі його структурних підрозділів.  
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Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ  

Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського державного 

торговельно-економічного університету. 

Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському 

торговельно-економічному університету надано статус національного. 

За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за 

всіма напрямами навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ є 

провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.  

Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та 

України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та 

торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх 

послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними 

документами освітньої галузі.  

З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система 

управління якістю ВТЕІ, що підтверджується наявністю сертифіката на 

Систему управління якістю відповідно ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT), який засвідчує високий рівень управління освітньою діяльністю та якість 

надання освітніх послуг .  

Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 

11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри: 

обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу 

факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту 

та адміністрування; економіки та міжнародних відносин; економічної 

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі, 

маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства, 

експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами;  туризму 

та готельно-ресторанної справи; фізичного  виховання та спорту. 
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Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми 

ступенями «молодший бакалавр» (за 4 спеціальностями), «бакалавр» (за 15 

спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр» (за 13 спеціальностями): 

фінанси, банківська справа та страхування; облік  та оподаткування; економіка; 

міжнародні економічні відносини; менеджмент; право; публічне управління та 

адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельно-

ресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна, 

вечірня, заочна. 

Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. 

Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у ВТЕІ 

КНТЕУ постійно збільшується і на сьогодні становить 86,72 %. Із загальної 

кількості викладачів - 27 докторів наук (17 професорів), 97 кандидатів наук (75 

доцентів). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено 15 

докторських та 36 кандидатських дисертації, видано 20 монографій та 129 

розділів монографій, в т.ч. 79 мовами Європейського Союзу, опубліковано 2273 

навчально-методичних розробок та 35 підручників, навчальних посібників. 

Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ – 

навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал, 

який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний 

фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і 

студентів. 

У ВТЕІ КНТЕУ успішно функціонують: Ресурсний центр зі сталого 

розвитку, Центр моніторингу якості освітнього процесу та інноваційного 

розвитку, Центр грантових проєктів, Центр розвитку кар’єри, який створено з 

метою налагодження плідної співпраці з роботодавцями, організації практичної 

підготовки та  сприяння студентам і випускникам ВТЕІ у працевлаштуванні.  

В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка пропонує довгострокові, 

середньострокові, навчальні програми, які дозволять сформувати нову 

генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти 

ведення бізнесу.  



6 

Велика увага в інституті приділяється розвитку міжнародного 

співробітництва, налагодженню зв’язків із закладами вищої освіти Польщі, 

Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Німеччини, Румунії, Литви, 

Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусії, Швеції, Італії, Греції та ін.  

Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення 

міжнародних контактів, організації й координації міжнародного 

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як: 

Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення 

кваліфікації (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища 

школа (м. Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук 

(Польща), Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені 

Іване Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet (Швеція), Академія туризму 

«Дімітра» (Греція)  та компаніями: Voyaj Club Turizm Gida (Туреччина), 

КАЛІПСО ТУР ЮА (Туреччина), «JoinUp» (Туреччина), готельний комплекс 

«Дружба» (Словаччина), компанією «ETS BG LTD», готельними комплексами 

«Планета», «Royal Castle Hotel and Spa» (Болгарія), Асоціація UCM Italy та ін. 

Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті 

також в рамках міжнародної практики студентів. Студенти інституту, що 

навчаються за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»,  

«Харчові технології», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент 

організацій», «Міжнародна економіка» та інших проходять міжнародну 

виробничу практику в готельних комплексах, компаніях, наукових установах 

Словаччини, Болгарії, Туреччини, Німеччини, Італії. Практика за кордоном - це 

знайомство з культурою інших країн, безкоштовне проживання та харчування, 

отримання грошової винагороди, поглиблення професійних навиків, 

покращення рівня володіння іноземною мовою, безцінний досвід 

міжкультурного спілкування. 

У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців 

інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів. 

Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В 
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інституті працюють 29 наукових гуртків та дискусійних клубів. Щорічно 

проводяться студентські науково-практичні конференції різного рівня, 

фестивалі студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форум-квести, 

семінари, круглі столи. Активна діяльність студентського наукового товариства 

«ВАТРА» сприяє всебічному розвитку пошукової, дослідницької, наукової  та 

творчої діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є активними учасниками 

численних конкурсів, олімпіад, де здобувають  перемоги. 

У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських  

наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА». На 

сьогодні вийшло друком 128 випусків Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними 

науковими статтями здобувачів освітніх ступенів «магістр», «бакалавр» та  

збірників тез доповідей.  

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який 

був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності. 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні для 

підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку. 
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ЗМІСТ 
 

 

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО 
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ЩОРІЧНА ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА РОБОТУ 

ЗА КОМП’ЮТЕРОМ ЯК ВИД ВІДПУСТКИ ЗА ОСОБЛИВИЙ 

ХАРАКТЕР ПРАЦІ 

Стаття поставлена і вирішена наукова проблема виявлення юридичної 

природи та змісту відпустки за роботу за комп’ютером як виду відпустки 

за особливий характер праці.  Поряд із щорічною основною відпусткою Закон 

України «Про відпустки» передбачає також щорічні додаткові відпустки. 

Зазначено, що на відміну від щорічної основної відпустки, додаткові відпустки 

надаються не всім без винятку працівникам, а тільки тим, які працюють у 

певних умовах.  Для отримання такої відпустки працівник має бути зайнятий 

роботою за комп’ютером не менше половини тривалості робочого дня, 

встановленого для працівників. Законодавством не визначено, як роботодавець 

має вести облік робочого часу, відпрацьованого в умовах з особливим 

характером праці, тому на кожному підприємстві, в установі, організації   це 

питання вирішують самостійно. 

Ключові слова: щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці,  

працівники з ненормованим робочим днем,  робота з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням. 

https://orcid.org/0000-0002-9236-9424
https://publons.com/researcher/1975246/
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Постановка проблеми. Право на щорічну відпустку, як невід’ємна 

частина правового статусу працівника, виступає важливою гарантією 

забезпечення його конституційного права  на відпочинок. Надання щорічних 

відпусток спрямовано на відновлення здоров’я і працездатності працівників, 

сприяння в задоволенні ними особистих інтересів і потреб, компенсацію 

фізичного та  психологічного навантаження, що має місце протягом робочого 

року[1]. На сьогодні для працівників все більшої актуальності набуває 

проблематика правового регулювання обчислення тривалості та порядку 

надання додаткових відпусток за особливий характер праці (за комп’ютером), 

оскільки продуктивність праці та ефективність виконання своїх безпосередніх 

обов’язків, відновлення сил та енергії працівника, його здоров’я, напряму 

залежать від тривалості відпочинку, зокрема, відпусток. Право працівника на 

відпочинок – конституційне право, на яке, відповідно до ст.45 Конституції 

України, має право кожен хто працює [5]. Це положення знайшло своє 

відображення та деталізацію і у Кодексі законів про працю України [4], Законі 

України «Про відпустки» [8], положеннях, інструкціях та інших. Таким чином, 

принцип «право на відпочинок» займає суттєве місце у системі принципів 

сучасного трудового права, а відпустка, у свою чергу, є одним із значущих 

способів його реалізації. 

Зрозуміло, що вдосконалення правового регулювання тривалості та 

надання додаткових відпусток за особливий характер праці для працівників  

має особливу актуальність на сучасному етапі, так як обумовлено це, у першу 

чергу тим, що у даний час спостерігаються певні порушення права працівника  

на відпочинок у процесі надання йому відпустки. 

Стан дослідження. Теоретичну базу дослідженн становлять праці таких  

вчених, як М. Г. Александров, В. Я. Бурак, Л. П. Гаращенко, Л. Я. Гінцбург,               

Г. С. Гончарова, С. Ф. Гуцу, В. В. Жернаков, М. І. Іншин, Т. В. Красюк,                   

Р. З. Лівшиць, С. С. Лукаш, А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова, О.Ф. Мельничук, 

А. Ю. Пашерстник, С. В. Попов, С. М. Прилипко, О. І. Процевський,                        

З. К. Симорот, О. А. Ситницька, Г. С. Скачкова, А. М. Слюсар, В. Ф. Франціян, 

О. С. Хохрякова, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, С. М. Черноус,                              

О. М. Ярошенко та ін.  
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Метою дослідження є визначення формування цілісної концепції 

правового розуміння явища щорічних додаткових відпусток за особливий 

характер праці для працівників,  які враховуватимуть тенденції розвитку 

суспільних відносин у царині праці.   

Викладання основного матеріалу. Чинним законодавством передбачено 

надання щорічної додаткової відпуски за особливий характер праці (ст. 76 

КЗпП) [4], що деталізовано в  ст. 8 Закону «Про відпустки» [8]: 

• окремим категоріям працівників, які зайняті на роботах, пов’язаних із 

негативним впливом на  здоров’я шкідливих виробничих факторів, робота яких 

пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням 

або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та  

умовах підвищеного ризику для  здоров’я  за списками № 1 та № 2, 

затвердженими постановою № 1290, -тривалістю до  35 календарних днів [10]; 

• працівникам з ненормованим робочим днем -тривалістю до семи 

календарних днів за списками посад, робіт та професій, визначених 

колективним договором, угодою (п. 3 Рекомендацій № 7) [9]. 

Види щорічних додаткових відпусток та  їх тривалість визначаються 

на підприємстві колективним або трудовим договором. Про обов’язок 

роботодавця щодо надання додаткових відпусток у листі № 348 зазначено, 

що щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці, передбачені 

законодавством, мають надаватися відповідним працівникам в обов’язковому 

порядку, у тому числі якщо колективний договір на підприємстві не укладено 

або  в колективному договорі не  передбачено гарантію щодо встановлення 

працівникам таких відпусток. [14] 

Водночас у листі № 2411 визначено, що  у разі якщо колективний договір 

на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання 

з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником), що представляє інтереси більшості працівників, а  у разі його 

відсутності -з іншим уповноваженим на представництво органом[12]. 

Надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці 

є обов’язком роботодавця. 
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Заборонено не надавати щорічну відпустку протягом робочого року 

працівникам, які мають право на додаткові щорічні відпустки за роботу 

зі шкідливими і важкими умовами праці чи з особливим характером роботи 

(ст. 11 Закону про відпустки) [8]. За порушення передбачено: 

• фінансову відповідальність роботодавця (підприємства або підприємця) 

у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на день 

встановлення порушення (абзац другий частини другої ст. 265 КЗпП); 

• адміністративну відповідальність -штраф для посадових осіб у сумі 

від 510 до 1 700 грн., а  при повторному порушенні -від 1 700 до 5 100 грн. 

Робота за комп’ютером пов’язана з підвищеним зоровим і нервово-

емоційним напруженням, тому її віднесено до роботи з особливим характером 

праці.  

На цю відпутску мають право як громадяни України, які перебувають у 

трудових відносинах з підприємствами (установами, організаціями), так і ті, які 

працюють за трудовим договором у фізичної особи-підприємця (ФОПа). У п. 58 

розд. XXII «Загальні професії за  всіма галузями господарства» Списку № 2 

зазначено: «працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та 

обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку за 

особливий характер праці» [10]. 

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 

2010 року № 327, містить такі професійні назви[6]; :  

• інженер з комп’ютерних систем, 

• адміністратор системи, 

• аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, 

• оператор комп’ютерного набору. 

Отже, робота таких працівників пов’язана з комп’ютером і займає майже 

весь робочий час. 

Термін додаткової відпустки за роботу з комп'ютером визначається 

пропорційно відпрацьованому часу. Тому якщо працівник не весь час працює з 

комп'ютером протягом періоду роботи така додаткова відпустка може бути 

надана у термін менший, ніж 4 календарних дні.  

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC
http://hrliga.com/docs/327_KP.htm
http://hrliga.com/docs/327_KP.htm
http://hrliga.com/docs/327_KP.htm


16 

При цьому на відміну від шкідливих умов праці для надання щорічної 

додаткової відпустки за особливий характер праці не вимагається проведення 

атестації робочих місць за умовами праці. 

Порядок застосування Списку № 2 затверджено наказом № 16, відповідно 

до якого «відпускна» норма поширюється на всіх працівників виробництв, 

цехів, професій та посад за  п. 58 цього Списку, які у своїй роботі застосовують 

комп’ютер, незалежно від галузевої приналежності підприємства [7]. Саме тому 

важливо довести зв’язок функціоналу працівника з роботою за комп’ютером.  

Офісні працівники (бухгалтери, юристи, кадровики, секретарі та ін.) 

зазвичай виконують роботу за комп’ютером не менше половини тривалості 

свого робочого дня. Для таких категорій працівників потрібно прописати 

функціональні обов’язки працівника в посадовій інструкції, а саме 

кваліфікаційні вимоги до нього, перелік робіт, які він виконує,.  

Отже, працівники, які за своїми посадовими обов’язками працюють 

за комп’ютером, можуть претендувати на щорічну додаткову відпуску 

за особливий характер праці. 

Перелік посад, що мають право на «комп’ютерну» відпуску, роботодавець 

прописує в колективному або трудовому договорі (частина друга ст. 8 Закону 

«Про відпустки») [8]. 

Визначення тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу 

за комп’ютером є правом роботодавця. Таку відпустку може бути встановлено 

для всіх працівників, які мають на неї право, однакової тривалості. 

Роботодавець може обрати диференційований підхід і різним категоріям 

працівників установити різну тривалість відпустки в межах законодавчо 

визначеного терміну. 

Облік часу, відпрацьованого в умовах роботи за комп’ютером, 

здійснюється роботодавцем згідно п. 5 Порядку № 16. Стосовно застосування 

цієї вимоги у листі, що коментується, вказано: оскільки законодавством не 

визначено, у якій спосіб здійснюється такий облік, роботодавець самостійно 

приймає рішення щодо проведення такого обліку[7]. 
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Вважаємо, що заміри обліку робочого часу, протягом якого працівник 

певної посади або професії працює за комп’ютером, доцільно здійснювати 

одноразово (впродовж кількох тижнів або місяця) для цілей визначення права 

на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером і її тривалості. Після 

цього у додаток до колективного договору заносять посаду або професію 

працівника, який має право на  таку відпустку із зазначенням її тривалості. Далі 

вже вважається, що працівник цієї посади або професії має право на цю 

відпустку при виконанні інших умов для її надання. 

Законодавство встановлює певні обмеження щодо режиму роботи 

за комп’ютером. Для отримання такої відпустки працівник має бути зайнятий 

роботою за комп’ютером не менше половини тривалості робочого дня, 

встановленого для працівників виробництв, цехів, професій і посад. З огляду 

на це додаткова відпустка за роботу за комп’ютером надається пропорційно 

фактично відпрацьованому в цих умовах часу. 

Стаж роботи, що дає право на відпуску за роботу за комп’ютером, 

включає: 

• час фактичної роботи з особливим характером праці (за комп’ютером), 

якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого 

дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії 

або посади; 

• час щорічних основної та додаткових відпусток за особливий характер 

праці; 

• час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку 

на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих 

факторів [2]. 

До стажу зараховується час, протягом якого працівник перебував 

у трудових відносинах з роботодавцем, тобто коли він фактично виконував свої 

трудові обов’язки за комп’ютером. А тому періоди, в які працівників звільнено 

від роботи у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації, 

до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із 
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шкідливими і важкими умовами праці або  за особливий характер праці, 

не зараховуються. До стажу, що дає право на додаткову відпуску за роботу 

за комп’ютером, не враховуються періоди збереження місця роботи 

та середнього заробітку, коли працівник не виконував роботи, які дають право 

на таку додаткову відпустку, а саме лікарняні, відпустки без збереження 

заробітної плати, перебування на курсах підвищення кваліфікації. 

Важлива роль у регламентації часту відпочинку належить колективним 

угодам і колективним договорам, локальним нормативно-правовим актам. 

Ними передбачаються конкретна тривалість різних видів часу відпочинку, 

порядок їх надання та використання, а також пільги для працівників, 

наприклад, надання додаткових відпусток, спеціальних перерв у роботі та ін. [3, 

с. 346]. 

Для розрахунку відпустки роботодавець має вести облік робочого часу, 

відпрацьованого в умовах особливого характеру праці. Тобто необхідно 

щоденно обліковувати години, проведені за роботою за комп’ютером. 

Затверджених рекомендацій та форми обліку робочого часу окремо щодо 

роботи за комп’ютером не визначено. Тому роботодавці це питання вирішують 

на власний розсуд, наприклад, за допомогою спеціальних комп’ютерних 

програм, хронометражу робочого часу або на підставі функціоналу 

за посадовою інструкцією, якщо це можливо. 

Обрахунок стажу та фактичної тривалості відпустки за роботу 

за комп’ютером проводиться стосовно кожного працівника, який має право 

на таку відпустку. Варто зазначити, що право на щорічну додаткову відпустку 

за роботу за комп’ютером мають як працівники за основним місцем роботи, так 

і сумісники. Підкреслимо, що для цілей надання щорічної додаткової відпустки 

за роботу із комп’ютером стаж обчислюють у робочих днях[2]. 

Конкретна тривалість такої додаткової відпустки, як зазначено у листі 

№ 49, залежить від часу роботи за комп’ютером [11]. Наприклад, 

на підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень, восьмигодинний 

робочий день, але тимчасово запроваджено режим неповного робочого дня -три 



19 

години на день. Проте щоб мати право на щорічну додаткову «комп’ютерну» 

відпустку, необхідно, аби робота з особливим характером тривала не менше 

чотирьох годин на день. В зазначеній ситуації працівникам щорічна додаткова 

відпустка за роботу за комп’ютером не надається. 

Ця відпустка може бути замінена грошовою компенсацією. Але 

обов'язкове дотримання таких вимог для працюючих:  

• заява працівника (адже відпустка надається виключно за бажанням 

працівника); 

• працівник використав 24 дні відпустки (щорічної чи/та додаткової) за 

відпрацьований робочий рік. 

Якщо працівник звільняється з роботи, то він може: або використати 

відпустку (всі невикористані дні), або отримати грошову компенсацію за всі 

невикористані дні відпустки. 

Працівникам віком до 18 років заборонено замінювати компенсацією усі 

види відпусток. За порушення при наданні цього виду відпустки вині особи 

несуть відповідальність згідно з законодавством:  

1. Ненадання відпустки передбачає відповідальність у вигляді штрафу: 

• у розмірі однієї мінімальної зарплати для роботодавця (абзац восьмий 

ч. 2 ст. 265 КЗпП України); 

• у розмірі від 510 до 1700 грн. для посадових осіб роботодавця та 

фізичних осіб -підприємців(ч. 1 ст. 41 КУпАП). 

2. Недотримання строків надання відпустки або умов перенесення 

передбачає відповідальність у вигляді штрафу: 

• у розмірі однієї мінімальної заробітної плати для роботодавця (абзац 

восьмий ч. 2 ст. 265 КЗпП України); 

• у розмірі від 510 до 1700 грн. для посадових осіб роботодавця та 

фізичних осіб -підприємців(ч. 1 ст. 41 КУпАП). 

• Ненарахування компенсації за невикористану відпустку у разі 

звільнення працівника передбачає відповідальність у вигляді штрафу: 

• у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого 

допущено порушення для роботодавця(абзац четвертий ч. 2 ст. 265 КЗпП 

України); 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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• у розмірі від 510 до 1700 грн. для посадових осіб роботодавця та 

фізичних осіб – підприємців (ч. 1 ст. 41 КУпАП). 

Притягнути до відповідальності за такі порушення наділені правом 

уповноважені особи органів Держпраці (ст. 265 КЗпП України). Вони фіксують 

порушення в акті, виносять припис на усунення порушення. Якщо 

роботодавець:  

• не виконає вимог припису, тоді його може бути притягнуто до 

відповідальності. 

• виконає вимоги припису (наприклад, виплатить необхідні кошти чи 

надасть відпустку), то штрафні санкції не застосовуються до нього. 

Якщо є кілька підстав для щорічної додаткової відпустки. Якщо працівник 

одночасно має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером 

та на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день, він має 

обрати, якою самою відпусткою бажає скористатися (лист Мінсоцполітики від 

21.09.2016 р. № 1344/13/84-16). [13]  Пояснюється це нормою ч. 1 ст. 10 Закону 

№ 504/96: «Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 

і 2 частини першої статті 8 цього Закону, надається понад щорічну основну 

відпустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання 

додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України». 

[8] . 

Про щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером йдеться у п. 1 

ч. 1 ст. 8 Закону № 504/96, а про щорічну додаткову відпустку за ненормований 

робочий день -у п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону № 504/96. Отже, ці відпустки підпадають 

під вищевказану обмежувальну норму. При цьому на сьогодні й досі не 

затверджений Порядок, який має врегулювати механізм надання щорічної 

додаткової відпустки у разі наявності декількох підстав для їх надання згідно із 

Законом № 504/96. 

Висновки. Відповідно до Національний класифікатор України містить 

перелік професійні, в яких робота працівників пов’язана з комп’ютером 

і займає майже весь робочий час. Але в той же час, є працівники, які за своїми 

http://hrliga.com/docs/327_KP.htm
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посадовими обов’язками працюють за комп’ютером, можуть також 

претендувати на щорічну додаткову відпуску за особливий характер праці  

(перелік таких посад, зазначається в колективному  договорі, за умови якщо 

працівник  зайнятий роботою за комп’ютером не менше половини тривалості 

робочого дня, встановленого для працівників). 

На «комп’ютерну» відпустку поширюються усі норми, які стосуються 

надання щорічних відпусток або заміни їх грошовою компенсацією. 

Працівники, які не скористалися  «комп’ютерною» відпусткою, мають право 

на отримання грошової компенсації у разі звільнення або без звільнення 

у порядку, встановленому ст. 24 Закону «Про відпустки» [8]. 
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Слід розуміти, що права і свободи особистості, з одного боку, і її обов’язки 

– з іншого, мають тісний взаємозв’язок і не можуть існувати окремо одне від 

одного. Але тут виникає нова проблема – не кожна людина здатна вести діалог 

з державою, а тільки та, яка є особистістю в повному розумінні цього слова. 

Особистість має формуватися і розвиватися в правовій державі, а правова 

держава повинна забезпечити механізми такого розвитку. 

На наш погляд, правовий статус особистості визначається як система 

визнаних і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків і якостей 

особистості, що персоніфікують індивіда як суб’єкта права. 

Цивілізований, прогресивний розвиток будь-якої держави в сучасному 

світі зумовлюється, насамперед, ціннісним ставленням до людини, що 

виражається в ступені її свободи, широті та забезпеченості її прав, наявності 

дієвих механізмів їхньої реалізації та захисту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні державотворчі процеси 

спрямовують цікавість науковців до тематики статусної визначеності 

особистості і її взаємовідносин з правовою державою крізь призму узгодження 

між собою прав, свобод та обов’язків людини. Ця тема набуває своєї 

актуальності через суперечності у розумінні взаємовідносин «правова держава 

– особистість», принципів їх побудови, розвитку та впливу на державотворчі 

зміни. Про потребу досліджень цих питань вже неодноразово наголошували 

вітчизняні науковці, зокрема: С. Алєксєєв, В. Бабкіна, О. Данильян, 

Ю. Калиновський, М. Кельман, Д. Керімов, В. Нєрсєсянц, М. Панов, 

О. Петришина, Л. Петручак, М. Цвік, В.Четвернін, Ю. Шемшученко та інші. 

Метою статті є виявлення основних моментів статусної визначеності 

особистості і її взаємовідносин з правовою державою як суб’єктів політичного 

процесу, взаємодії та розвитку зв’язку «правова держава – особистість» в 

аспекті прав, свобод та обов’язків людини. 

Виклад основного матеріалу. Суверенітет правової держави надається їй 

народом, тому і основна турбота правової держави виражається у її служінні 

своєму народу, тобто громадянам країни. Правова держава є певною керуючою 
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організацією суспільства, яка об’єднує людей в єдиний народ з метою 

виконання відповідних завдань і функцій, при цьому вона виступає офіційним 

представником і виразником суспільної свідомості населення як всередині 

країни, так і у міжнародному просторі. 

На відміну від звичайних, існуючих держав, правова держава не стоїть над 

народом, не є силою, якій підвладне все населення країни. Відносини між 

правовою державою і громадянами ґрунтуються на засадах співробітництва, 

довіри і взаємодопомоги: громадяни добровільно допомагають у здійсненні 

завдань і функцій держави, а держава в свою чергу забезпечує, охороняє і 

захищає права та свободи громадян, піклується про їхній добробут і всебічний 

розвиток. На цих підставах і створюються правові принципи, норми і 

правовідносини між громадянами і державою; між самими громадянами; між 

громадянським суспільством і правовою державою. 

Отже, відносини між правовою державою і особистістю, між громадянами 

і в цілому громадянським суспільством будуються на високих принципах 

моралі, справедливості і рівноправ’я [1, с. 68–81]. 

В сучасному цивілізованому світі вже не виникає сумнівів щодо цінності і 

престижу такого феномену, яким є права людини. Їх визнання і дотримання 

стало символом справедливості у внутрішніх справах держав, а також у 

міждержавному спілкуванні, в рамках якого сам термін «права людини» 

виступає ключовим. Це закономірно і зрозуміло. 

Права людини відображають в собі всі глобальні проблеми планети, 

включаючи небезпеку ядерного і екологічного самознищення. Вони втілили в 

собі універсальні загальнолюдські категорії добра, справедливості, свободи, 

рівності, демократизму, милосердя, затвердивши пріоритетну роль особистості 

у суспільних відносинах. Саме в такій значущості права людини постають і 

сьогодні і в найближчій перспективі, при цьому своїм глибоким гуманістичним 

змістом вони покликані здійснювати ще більший вплив на світовий прогрес у 

всіх його проявах [4, с. 34]. Тому одним із пріоритетних напрямків державної 

політики є створення ефективної правової та політичної системи, що буде 
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сприяти всебічному розвитку особистості та громадянського суспільства. Це 

підтверджує те, що теоретичні погляди, які відносяться до демократичного 

процесу, до дослідження характеру політико-правових зв’язків особистості з 

державою та до існуючих наявних невирішених питань, продовжують 

залишатися досить значущими та актуальними [2, с. 21]. 

В умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави 

програмновизначальним для усього подальшого суспільного розвитку є 

утвердження цінності категорії «права людини». Адже стосунки всередині 

громадянського суспільства мають формуватися на основі усвідомлення 

невід’ємності і неспростовності природних прав людини. На них має спиратися 

позитивне законодавство держави. Вони є запорукою ефективності усієї 

системи соціальних відносин, що існують у суспільстві та мають відповідний 

механізм свого забезпечення у правовій державі [6, с. 111]. 

Для громадської правової думки характерним є такий підхід до розуміння 

суспільного і державного регулювання, згідно з яким дія правового 

регулювання (його результат) полягає не стільки у встановленні заборон для 

забезпечення громадського та державного інтересів, скільки у забезпеченні 

прав і свобод громадян. Громадянське суспільство і правова держава 

забезпечують свободу особистості і не втручаються в її сферу, а також 

сприяють життєдіяльності особистості. Навколо сфери свободи особистості 

суспільство створює поле для того, щоб свобода особистості ніким не 

порушувалася, а її творча діяльність могла бути реалізована у досягненні своїх 

результатів. При цьому, суспільство прагне до реалізації потенціалу будь-якої 

особистості, до досягнення успіху кожною людиною [4, с. 32]. 

Традиційно основні права і свободи діляться на дві групи: 

1) природні права людини. Вони належать людині від народження і не 

можуть бути даровані або відчужені державною владою. До них відносяться: 

право на життя, свобода і недоторканість особистості, свобода пересування і 

вибору місця проживання, право власності тощо; 
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2) позитивні права громадянина. Це права людини як члена політичного 

співтовариства. В цій якості вони надаються державою і тому можуть бути 

обмежені нею [5, с. 27–28]. 

У демократичній правовій державі всі однаково повинні 

підпорядковуватися закону. Обов’язковість закону для державної влади у 

взаємовідносинах з особистістю проявляється і у фактах покладання 

дисциплінарної або кримінальної відповідальності на посадових осіб за 

порушення прав і свобод окремої людини, за перевищення влади, зловживання 

службовим становищем. Відповідно результативність діяльності державно-

правових інститутів зумовлюється тим, що вони ґрунтуються на принципах 

законності. На тих же правових засадах ґрунтується і відповідальність 

особистості перед державою [2, с. 22]. 

Правова держава закріплює права особистості не довільно. Весь спектр 

прав та їх обсяг завжди залежать від рівня економічного розвитку суспільства. 

Держава встановлює лише такі права, для реалізації яких виникли соціальні, 

економічні та політичні умови, що випливають з реальних суспільних відносин. 

Вона не може будь-яким способом змінювати межі прав, змінювати їх обсяг. 

Будь-яка штучна деформація може привести до втрати суті прав людини, з 

одного боку і до зниження стабільності соціальної системи, з іншого. 

Принцип взаємної відповідальності держави і окремої особистості 

виражений в їх правовому статусі. Найбільш переконливо цей принцип 

розкриває особливості становища особистості і гарантовану реалізацію її прав у 

демократичній правовій державі. Демократична держава має соціальну 

відповідальність за правильне наукове закріплення у законодавстві того обсягу 

соціальних можливостей, який відповідає досягнутому етапу суспільного 

розвитку. Вона також створює систему гарантій, які забезпечують реалізацію 

прав громадян і відповідають за чітку дію державних механізмів з реабілітації 

порушеного права і застосування санкцій до осіб, що винні у порушенні своїх 

обов’язків або ж у перевищенні своїх прав [3, с. 160–161]. 
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Єдність прав і обов’язків особистості являє собою об’єктивну реальність. 

При цьому ця єдність містить в собі взаємозв’язок елементів, їх певну 

взаємодію і відповідність. Важливе значення має те, що права і обов’язки 

особистості в їх взаємодії і єдності утворюють цілісну систему, що має 

властивості єдиного цілого. 

Завдяки правовому характеру держави і її правоохоронній діяльності, 

держава здатна захистити права і свободи особистості не тільки від незаконного 

втручання держави, а й від зазіхань усіх інших суб’єктів. 

Отже, в умовах громадянського суспільства свобода правової держави 

поєднується зі свободою особистості. А, кажучи про творчу реалізацію свободи 

у правовій державі на благо всіх, можна вже говорити про соціальну державу – 

тобто державу, що направляє свою діяльність і зобов’язана її спрямовувати на 

благо всього суспільства в цілому, всіх і кожного окремо. А також говорити про 

гуманізм, тобто про цінність кожної особистості і її творчих (в найширшому 

сенсі слова) неповторних, вільних і благотворних ініціатив [4, с. 31–32]. 

В елементах теорії і практики державного будівництва можна виділити 

загальні ознаки демократичної правової держави, які так чи інакше 

характеризують сутність її взаємовідносин з особистістю і впливають на 

особливості її статусної ролі. До таких ознак можна віднести наступні: 

1. наявність розвиненого громадянського суспільства; 

2. здійснення народовладдя – стрижня конституціоналізму та розвитку 

демократії; 

3. визнання і гарантування прав і свобод людини і громадянина; 

4. свободу виборів, яка передбачає наявність альтернативних 

кандидатур, відсутність політичного, адміністративного, інформаційного та 

іншого тиску на виборців, кандидатів, організаторів виборів; 

5. законність діяльності всіх суб’єктів права; 

6. взаємну відповідальність держави і особистості. 
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При цьому кожна особистість є індивідуальною, своєрідною, неповторною, 

унікальною. Її участь в діяльності правової держави залежить від матеріальних 

і духовних можливостей у використанні своїх суб’єктивних прав і 

добровільному виконанні своїх правових обов’язків в якості освіти, праці і 

творчої діяльності. Саме цими факторами обумовлюються відмінності у 

суспільному становищі кожної особистості. На це положення впливають і 

об’єктивні чинники: географічний, кліматичний, історичний, фізіобіологічний 

та інші обставини місця і часу, життя і діяльності особистості. І саме ці 

об’єктивні і суб’єктивні показники стану особистості обумовлюють значимість 

її положення в суспільстві, ролі у політичному житті і діяльності правової 

держави [1, с. 68–81]. 

Кожному індивіду також необхідно виконувати покладені на нього 

обов’язки, реалізовувати і дотримуватися законів. Саме це сприяє здійсненню 

нормальних взаємовідносин між людиною, владою і суспільством. У нових 

умовах громадянам повинні бути властиві самодисципліна в буквальному сенсі 

цього слова і прагнення реалізувати свої здібності і знання на практиці. Іншими 

словами, особистість повинна моделювати себе в умовах соціально-політичного 

життя, яке ускладнюється при наявності ще більш жорсткої конкуренції у 

порівнянні з попереднім етапом. З цієї точки зору формула «людина – єдиний 

творець самого себе і своєї долі» заслуговує на увагу [7, с. 48]. 

У галузях українського права принцип «єдності прав і обов’язків» 

застосовується в різних цілях: або для рівноваги і збалансованості в поняттях 

правових положень про сутність прав і обов’язків; або для захисту публічного 

інтересу; або з точки зору конституційного права – в цілях забезпечення 

функціонування всієї системи суспільних відносин в цілому. 

Необхідним показником взаємодії держави і особистості є взаємна 

відповідальність. Даний принцип виражає моральні і правові основи між 

державою як носієм політичної влади і особистістю – учасником її здійснення. 

Встановлюючи в законодавчій формі свободу особистості, сама держава не є 

вільною від обмежень у власних рішеннях і діях. Підкоряючись праву, держава 
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не може і не повинна порушувати його розпорядження. На праві, безумовно, 

ґрунтується і відповідальність особистості перед державою та іншими членами 

суспільства. При здійсненні громадянином протиправного діяння до нього 

застосовуються заходи юридичної відповідальності, відповідно до тяжкості 

вчиненого ним правопорушення, або правовопоновлюючі засоби 

компенсаційного характеру [2, с. 22]. 

Сукупність прав і обов’язків, що встановлюються нормами різних галузей 

права, утворюють правовий статус особистості. Інакше кажучи, правове 

положення (статус) людини і громадянина в повному обсязі характеризується 

сукупністю прав, свобод і обов’язків, якими вона наділяється як суб’єкт 

правовідносин, що виникають в процесі реалізації норм всіх галузей права. Але, 

безсумнівно, фундаментальне значення в регулюванні положення в суспільстві 

має конституційне право. Перш за все, Конституція встановлює основи 

правового статусу людини і громадянина. Найважливішими елементами 

правового статусу людини, його ядром є: громадянство, загальна 

правоздатність (тобто здатність мати права і обов’язки), принципи правового 

становища людини і громадянина, основні права і свободи (цивільні, політичні, 

економічні, соціальні і культурні), їх гарантії, обов’язки. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Становлення і розвиток 

правової держави є складним і суперечливим процесом, який визначається 

характером взаємодії правової держави і особистості. 

Кожен громадянин країни повинен прагнути стати особистістю, суб’єктом 

політичного процесу. Для цього він має формувати себе як особистість завдяки 

активній участі в суспільному житті, всебічній освіті, корисній, творчій праці і 

творчості, спілкуванню і взаємодії з іншими людьми. В такому випадку 

особистість стає вирішальним будівником і творцем правової держави, її 

вдосконалення і розвитку на шляху добробуту і прогресу. 

Громадянське суспільство і правова держава забезпечують свободу 

особистості і не втручаються в її сферу, а також сприяють життєдіяльності 

особистості. Навколо сфери свободи особистості суспільство має створювати 

поле для того, щоб свобода особистості ніким не порушувалася, а її творча 

діяльність могла бути реалізована в досягненні своїх результатів. Кожному 
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індивіду також необхідно виконувати покладені на нього обов’язки, 

реалізовувати і дотримуватися законів. Саме це сприяє здійсненню нормальних 

взаємовідносин між людиною, владою і суспільством. 

Без свідомо-активного ставлення до державних інтересів і до правового 

порядку, що виходить із надр самого народу, важко уявити сучасну правову 

державу. Свого повного розвитку правова держава досягне лише при високому 

рівні правової культури, правової свідомості та правової активності 

особистості. Все це у своїй сукупності ставить перед правовими науками нові 

дослідницькі перспективи. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ 

НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ 

Враховуючи, що транспортні засоби є джерелом підвищеної небезпеки для 

оточуючих, забезпечення безпеки їх використання є одним із важливих завдань 

в країні. Незаконне заволодіння транспортними засобами позбавляє їх 

власників можливості реалізувати свої права відносно них, в результаті чого 

завдається суттєва шкода відносинам власності, безпеці руху та експлуатації 

джерела підвищеної небезпеки, створюється загроза життю та здоров’ю 

громадян, що обумовлює високу суспільну небезпечність цих діянь. У статті 

досліджується криміналістична характеристика способів незаконного 

заволодіння транспортним засобом. 

Ключові слова: безпека руху, незаконне заволодіння транспортним засобом, 

кримінальне правопорушення, кримінальна відповідальність, організована 

група, транспортний засіб. 

Постановка проблеми. Незаконне заволодіння автотранспортними 

засобами як різновид кримінального бізнесу завдяки своїй прибутковості майже 

не поступається незаконному обігу наркотиків і торгівлі зброєю. Значна 

частина цих злочинів вчиняється під прикриттям організованих злочинних 

угруповань, що мають чітку ієрархічну структуру з розподілом ролей, 

транскордонні зв’язки, високий рівень спеціалізації та матеріально-технічного 

оснащення. Злочинні групи контролюють ринки, на яких продається 

викрадений автотранспорт. Діють підпільні майстерні, що здійснюють 

підготовку цих автомобілів до повторної реалізації. Налагоджена індустрія 

легалізації автомобілів, здобутих злочинним шляхом (зміна ідентифікаційних 

номерів, зовнішнього вигляду, підроблення реєстраційних документів тощо). 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розкривається дана 

проблема, зокрема таких, як В.П. Бахін, В.Г. Баяхчев, М.О. Берестньова,                 

М.М. Біркін, О.М. Брисковська, І.Н. Гагарін, В.О. Гапчич, М.С. Голощапов,       

В.І. Жулєв, В.Ф. Загуляєв, М.Т. Задояний, В.С. Звєрєв, Ю.Ф. Іванов,                        

Д.О. Карабанов, Н.Т. Катенкарь, В.М. Ковбаса, Л.М. Киселевська,                            

В.С. Костенко, Ф.Х. Кульмашев, Н.Г. Ломакіна, П.П. Луцюк, В.В. Лютий,                 

Б.Ф. Мицак, О.Л. Мішуточкін, О.О. Мороз, Л.С. Пальчукова, Д.А. Патрелюк, 

В.П. Пантелєєв, В.С. Пєнкін, С.Є. Петров, Д.В. Попандопуло, Н.О. Попова,                

Б.В. Псарьова, М.О. Свірін, С.М. Скібін, Є.В. Скрипа, О.В. Солодкий,                     

Д.В. Стрельченко, С.М. Сухов, Р.В. Щупаківський та ін 

Мета статті. Метою статті є аналіз криміналістичної характеристики 

способів незаконного заволодіння транспортним засобом та удосконалення 

механізму запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами в 

Україні. 

Виклад основного матеріалу. Незаконне заволодіння транспортним 

засобом – вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-

яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх 

волі. 

Суспільна небезпечність цього злочину зумовлюється неконтрольованим 

використанням транспортних засобів як джерел підвищеної небезпеки, що 

нерідко призводить до вчинення інших транспортних злочинів. Характерно, що 

ці злочини дуже часто вчиняють особи, які перебувають у стані сп'яніння, які 

позбавлені або зовсім не мають прав на керування транспортними засобами, 

неповнолітні. Ці особи, як правило, не здатні виконувати у сфері дорожнього 

руху необхідні функції керування транспортним засобом, особливо при 

складній дорожній обстановці. 

За ст. 289 Кримінального кодексу України кваліфікується незаконне 

заволодіння автомобілями усіх видів, мотоциклом, трактором або іншими 

самохідними машинами. Найчастіше предметом цього злочинного посягання є 

механічні транспортні засоби, зазначені у примітці до ст. 286 КК. 

Відповідальність за угон залізничного рухомого складу, повітряного, морського 

чи річкового судна передбачена ст. 278 КК. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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За ст. 289 Кримінального кодексу України незаконне заволодіння 

транспортним засобом кваліфікується, вчинене різними способами, тобто 

таємно, відкрито, із застосуванням обману або зловживання довір'ям, без 

застосування насильства чи з насильством. Незаконність як ознака заволодіння 

чужим транспортним засобом означає, що особа, яка вчинює це посягання, не 

має ні дійсного, ні уявного права щодо захопленого транспортного засобу. 

Злочин є закінченим з моменту заволодіння транспортним засобом та 

початку його руху будь-яким способом. 

Під незаконним заволодінням транспортним засобом у цій статті слід 

розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-

яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх 

волі. 

Відповідно до частини другої цієї статті під повторністю слід розуміти 

вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне заволодіння 

транспортним засобом або кримінальне правопорушення, передбачене статтями 

185, 186, 187, 189-191, 262, 290, 410 Кримінального кодексу України [2]. 

Незаконне заволодіння транспортними засобами є одним із пріоритетних 

напрямів міжнародного кримінального бізнесу. На офіційному сайті Інтерполу 

розміщено інформацію про те, що у світі кожні 10–20 сек. викрадається один 

автомобіль, а загалом у рік це трапляється з близько трьома млн. транспортних 

засобів. Оцінка вартості сукупного доходу від продажу викрадених 

транспортних засобів у світі щорічно досягає 15–20 млрд. доларів США. 

Приблизно 40% викрадених у країнах Європи транспортних засобів 

реалізуються в країнах колишнього СРСР. Щодо України, то на її території 

щорічно вчиняється 6–7 тис. таких злочинів. При цьому незаконне заволодіння 

транспортними засобами завдяки своїй прибутковості завжди було 

привабливим для організованої злочинності. Так, за інформацією очільника 

МВС України А.Б. Авакова, 80% викрадень автомобілів контролюється 

«злодіями в законі» [1]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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Значна частина зареєстрованих випадків вчинення злочину, передбаченого 

ст. 289 КК, не розкривається, відповідні провадження не направляються до 

суду, у зв’язку з чим особи, які вчинили ці злочини, залишаються безкарними. 

Такий висновок неодноразово робили фахівці ГНЕУ Апарату ВРУ, піддаючи 

жорсткій критичній оцінці пропозиції різних суб’єктів законодавчої ініціативи 

щодо посилення покарання за некваліфіковане незаконне заволодіння 

транспортних засобів і справедливо вбачаючи основну проблему протидії 

незаконним заволодінням транспортними засобами не у м’якості відповідного 

покарання, а в ефективності організаційної та професійної діяльності 

працівників правоохоронних органів[4]. 

На жаль, з появою нових технологій з'являється все більше способів 

викрадення транспорту. Найпопулярніші з них, починаючи з технологічних 

рішень і закінчуючи самими примітивними способами. 

Способи незаконного заволодіння транспортним засобом можна 

класифікувати за різними підставами.  

1. По відношенню до транспортного засобу злочин вчиняється 

шляхом:  

– запуску двигуна; 

 – буксирування;  

– завантаження на інший транспортний засіб.  

2. По відношенню до власника або законного користувача:  

– примусове відсторонення від керування;  

– примушування до початку чи продовження руху.  

3. В залежності від умов заволодіння:  

– таємно;  

– відкрито. 

4. В залежності від протиправних дій:  

– шляхом обману; 

 – шляхом зловживання довірою;  

– шляхом застосування насильства або погроз.  

5. В залежності від місця викрадення:  

– з місця стоянки;  

– під час руху[3]. 
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Викрадення автомобіля за допомогою кодграббера - це самий популярний 

спосіб викрадення автомобіля в цифрову еру. Можливість отримати вподобану 

машину без «шуму і пилу» дала автомобільним злодіям стимул для освоєння 

цифрових гаджетів, які можуть обходити практично будь-який захист. На 

вигляд кодграббер схожий на звичайний брелок сигналізації, а принцип роботи 

досить простий. Коли власник ставить автомобіль на охорону, викрадач 

перехоплює радіосигнал, а потім повторює його, щоб відкрити машину. Коли в 

автомобілі встановлена дешева автосигналізація, побороти її захист зможе 

навіть найпримітивніший граббер. Чим дорожче кодграббер, тим він 

функціональніша і, крім звичайного зчитування коду, він може визначати 

наявність додаткових захисних комплексів і пригнічувати сигнали GPS-

трекерів, здатних визначити місцезнаходження викраденого авто. 

 Викрадення автомобілів з системою безключового доступу (Smart Key). 

В такому випадку автозлодії використовують не простий кодграббер, а 

подовжувач штатного ключа (вудку) - підсилювач сигналу від картки-ключа, 

яка присутня у водія, який вийшов з машини.  

  Викрадення транспортного засобу зі зломом електронних систем. Обійти 

включений іммобілайзер, вимагає при запуску двигуна оригінальний ключ, для 

професіонала дуже легко. Одні і ті ж моделі працюють по схожих схемах, тому 

на чорних ринках можна знайти спеціальні «заводілкі» для Mazda і Toyota. ЇЇ 

можна підключити до штатного діагностичного роз'єму, або до CAN-шині (до 

якої можна пробратися, просвердливши невеликий отвір в задніх 

дверях). Складні пристрої вміють зчитувати PIN-коди іммобілайзеров і 

програмувати транспондери, які в них входять. Є й альтернативний метод - 

дублювати деякі попередньо модулі (це, до речі, найпростіше для 

викрадача). Досвідчений крадій за 1,5 хвилини зможе замінити, наприклад в 

Honda Civic, рідний електронний блок управління, запобіжний модуль і рідер 

замка запалювання на зовнішні, «прописані» між собою, і легко заведе машину. 
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Заволодіння транспортним засобом автосервісу або дилера. Викрадач 

заздалегідь має ключ або брелок автосигналізації від транспортного 

засобу. Таке може бути, якщо з ним в змові знаходяться ті люди, від яких ніяк 

не чекаєш підступу - співробітники СТО або автодилери. Часто дорогі машини 

викрадають прямо в день покупки, поки новий автовласник не встиг поміняти 

штатну охоронну систему на більш надійну або просто не розібрався у всіх її 

захисні функції. Ця ж схема працює і в разі покупки старих автомобіля. Якщо 

автомобіль повертається з мийки або сервісу, де він був тривалий час без 

нагляду, варто взагалі перевірити весь автомобіль. В першу чергу потрібно 

звернути увагу на проводку, чи є на ній пошкодження або зайві 

«скручування». Злочинці можуть заздалегідь відключити функцію блокування 

двигуна або поміняти розташування аварійних тросів відкривання капота. 

Викрадення при продажу автомобіля. Схеми викрадення можуть 

застосовуватися абсолютно різні, але всі вони ґрунтуються на тому, що 

продавець втрачає пильність, бажаючи швидше попрощатися з автомобілем. У 

підсумку - все таки прощається, але не так як хотів. Наприклад, він може 

пустити викрадача за кермо, а сам при цьому залишає салон. Траплялося навіть 

таке, що «покупець» підміняв ключ при огляді машини, про що власниця навіть 

не здогадувалася. 

Викрадення за допомогою евакуатора. Евакуатором, який забирає з вулиці 

припарковану машину, зараз нікого не здивуєш. Цим і користуються 

викрадачі. Для викрадення їм навіть не потрібно мати свій евакуатор - вони 

запросто можуть домовитися з фірмою або її водієм.  

Викрадення транспортного засобу «дідівським» способом». За 

статистикою більшість викрадаються - це не дорогі моделі, власники яких не 

шкодують грошей на установку найсучасніших охоронних комплексів, а 

бюджетні моделі. Їх крадуть з величезним задоволенням, адже такі машини 

відмінно підійдуть для здачі на металобрухт, для розбору на запчастини або 

просто покататися.   
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Викрадення із застосуванням насильства або крадіжки ключів. Часто 

викрадачі працюють з кишеньковими злодіями. Зазвичай такі тандеми 

промишляють у великих торгових центрах, у яких є вуличні парковки. Якщо 

ключ з «прив'язаним» до іммобілайзеру брелоком вийшло витягнути ще на 

вході в магазин, у зловмисників буде повно часу, щоб відігнати транспорт в 

«відстійник». 

Заволодіння транспортним засобом за допомогою виманювання водія з-за 

керма. Коли водій чує неприємні звуки і виходить з салону, на його місце зі 

спритністю сідає зловмисник і махає вслід ручкою.  Наприклад, вони клеять на 

заднє скло папірець, яка заважає огляду. Або просто складають бічне дзеркало з 

пасажирської сторони, що можна виявити вже під час маневрування. Кидають 

під колеса крихкий, але великий предмет. Деякі викрадачі закріплюють 

пластикову пляшку всередині колісної арки - шумно і не відразу можна 

зрозуміти, що взагалі відбувається. Також варто бути уважнішими в ситуації, 

коли з проїжджаючого поруч автомобіля водієві жестами вказують на 

проблеми, наприклад, з заднім колесом.  

Викрадення із-за допомогою провокації. Викрадачі можуть зі спритністю 

пограти на почуттях жертви. Наприклад, вони можуть імітувати ДТП, 

кидаючись під колеса або падаючи з проїжджаючого поруч мопеда або 

велосипеда. Допомогти їм може і вуличний жебрак, в обов'язки якого входить 

образи водія, провокації у вигляді бризок водою у відкрите вікно, ударів по 

автомобільному кузову. У таких ситуаціях йде розрахунок на те, що водій 

захоче допомогти потерпілому або покарати провокуючого, вискочить з 

машини, забувши про все на світі. Найголовніше, що ключ останеться в замку 

запалювання.  

  Висновки і перспективи подальших досліджень. Криміналістична 

характеристика як наукова категорія є теоретичним підґрунтям, на якому 

розробляється методика розслідування злочинів. Зміст криміналістичної 
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характеристики становить комплекс відомостей про злочинну діяльність, що 

має пізнавальне (побудова описової моделі злочинної діяльності)  та аналітичне 

(встановлення кореляційних зв’язків між елементами, що мають закономірний 

характер) значення. З урахуванням обох складових можливе формування 

криміналістичної методики як продукту наукового аналізу, з одного боку, і 

практичного інструментарію у вигляді конкретних програм (алгоритмів) 

розслідування – з іншого. З метою попередження та запобігання викраденню 

рекомендуємо дотримуватися таких правил: не можна залишати автомобіль з 

відчиненими дверима і ключами в замку запалювання; необхідно уникати 

парковок на тривалий час в безлюдних, а також неосвітлених місцях; 

автомобіль повинен перебувати під наглядом. Крім того, в ньому повинна 

перебувати сучасна охоронна система. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 

ТА НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

У статті здійснюється порівняння правового режиму надзвичайного стану та 

надзвичайної ситуації в Україні, досліджуються обмеження, які можуть бути 

застосовані до громадян при введенні надзвичайного стану, визначаються 

ознаки надзвичайної ситуації.  

Ключові слова: надзвичайний стан, ознаки надзвичайного стану, надзвичайна 

ситуація природного характеру, надзвичайна ситуація техногенного 

характеру. 

Постановка проблеми. Щоденно у світі виникають і фіксуються ситуації, 

які порушують звичний режим життєдіяльності людини, в наслідок яких 

заподіюється значна шкода або можуть загинути люди. Поняття «надзвичайної 

ситуації» в українському законодавстві визначено в Кодексі цивільного захисту 

України. Відповідно до пункту 24 статті 2 вищезазначеного закону, 

надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, 

аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 

застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела 

(може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, 

великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 

збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи 

об’єкті, провадження на ній господарської діяльності [5]. Поняття 

«надзвичайного стану» міститься в Законі України «Про правовий режим 

https://orcid.org/0000-0001-5272-982X
https://publons.com/researcher/1975265/
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надзвичайного стану», де в статті 1 зазначається, що надзвичайний стан - це 

особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в 

окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного 

або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи 

можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю 

і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни 

конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання 

відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам 

місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, 

необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я 

громадян, нормального функціонування національної економіки, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного 

ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у 

здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і 

законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. [7].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання щодо 

змісту і сутнісних ознак надзвичайного стану та надзвичайної ситуації 

перебувають в центрі уваги вчених-правознавців. Ці питання у своїх роботах 

досліджували такі видатні українські та закордонні науковці: А.Б. Агапов, А.О. 

Барчук, Д.М. Бахрах, Муаз Бшарат, Д.О. Єзерський, Л.P. Біла, Ю.П. Битяк, С.В. 

Ківалов, С.О. Кузніченко, Б.В. Россинський, Ю.М. Старілов, О.І. Соловйов та 

інші.  

Попри вивчення інституту правового режиму надзвичайного стану та 

надзвичайної ситуації, існує потреба у порівнянні і виокремленні особливостей 

надзвичайного стану і надзвичайної ситуації за законодавством України. 

Метою статті є порівняння ознак введення надзвичайного стану на 

території України та надзвичайної ситуації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 11 березня 2020 року Кабінет 

Мінстрів України прийняв Постанову «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19». Було прийнято рішення про 
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введення в Україні надзвичайної ситуації. Слід розмежувати особливості 

введення надзвичайного стану і надзвичайної ситуації. Ознаками надзвичайної 

ситуації є: по-перше, загроза смерті або заподіяння смерті чи значне 

погіршення умов життєдіяльності людей; по-друге, істотне погіршення стану 

довкілля; по-третє, заподіяння економічних збитків.  

Надзвичайні ситуації можуть бути спонукані: катастрофою, пожежою, 

аварією, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням 

засобів ураження або іншою небезпечною подією. Подія визнається 

небезпечною у разі, якщо вона за своїми наслідками становить загрозу життю 

або здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків. 

Надзвичайний стан є правовим режимом, особливості введення якого 

передбачені в окремому законі. Слід зазначити, що у сучасній юридичній 

літературі не міститься єдиного визначення режиму надзвичайного стану, хоча 

існує велика кількість схожих трактувань цього поняття різними науковцями. 

Кожен з науковців, які досліджували поняття надзвичайного стану, виділяли 

одну з пріоритетних ознак. Так, А.Б. Агапов розглядає надзвичайний стан, 

акцентуючи увагу на обмежені конституційних прав та свобод, під 

надзвичайним станом він розуміє особливий правовий режим діяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

громадських об’єднань, який допускає встановлені обмеження прав і свобод 

громадян та іноземців, передбачені в законі, а також передбачає виконання 

додаткових обов’язків [1, с. 378-379]. На нашу думку, при визначенні 

надзвичайного стану слід застосовувати законодавче визначення і під 

надзвичайним станом слід розуміти правовий режим, який має особливий 

характер і може тимчасово вводитися в Україні чи в певних її місцевостях. Цей 

режим може бути введено у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

природного або техногенного характеру не нижче загальнодержавного рівня, 

якщо вони: по-перше, призвели чи можуть призвести до людських і 

матеріальних втрат; по-друге, створюють загрозу здоров’ю і життю громадян; 

по-третє, коли відбулася спроба захоплення державної влади або зміни 
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конституційного ладу України шляхом насильства. При запровадження такого 

режиму передбачається надання відповідним органам державної влади, органам 

місцевого самоврядування та військовому командуванню спеціальних 

повноважень, які передбачені в законі і необхідні для відвернення загрози й 

забезпечення безпеки і здоров’я громадян та нормального функціонування 

національної економіки, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, захисту конституційного ладу. Особливість цього режиму 

передбачає можливість тимчасового, обумовленого загрозою, обмеження у 

здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і 

законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [7]. 

Слід звернути увагу на те, що надзвичайний стан вводиться тимчасово і 

може допускати обмеження у здійсненні конституційних прав [6]. 

Надзвичайна ситуація, на відміну від надзвичайного стану, вводиться 

постановою Кабінету Міністрів України. Визначаючи ознаки надзвичайної 

ситуації, слід акцентувати увагу на тому, що, по-перше, у разі введення 

надзвичайної ситуації, не обмежуються конституційні права громадян [9]. 

По-друге, можуть вводитись певні обов’язки для громадян: 

дотримуватись правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 

до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування 

населення і майна; дотримуватися режимів захисту від епідемії, радіації тощо. 

Із тих заходів, які вже запроваджені, до невідкладних робіт із ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, включаються:  

- пошук та рятування постраждалих, надання їм екстреної медичної 

допомоги і транспортування до закладів охорони здоров’я; 

 - санітарна обробка населення та спеціальна обробка одягу, техніки, 

обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали 

радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження;  

- надання медичної допомоги постраждалим, здійснення санітарно-

протиепідемічних заходів, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення в районі виникнення надзвичайної ситуації та місцях 

тимчасового розміщення постраждалих;  
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- запровадження обмежувальних заходів, обсервації та карантину;  

- надання психологічної та матеріальної допомоги постраждалим, 

проведення їх медико-психологічної реабілітації;  

- забезпечення громадського порядку в зоні надзвичайної ситуації; 

 - здійснення заходів соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій.  

Пересування автомобільними дорогами великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів до місця проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та у 

зворотному напрямку здійснюється на підставі дозволу уповноваженого 

підрозділу органів Національної поліції, що видається невідкладно, протягом 

однієї години, згідно з поданою заявкою, без проведення додаткових процедур 

погодження [4]. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

самостійно приймає рішення щодо зупинення діяльності суб’єктів 

господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження 

доступу населення до такої зони. Життєзабезпечення постраждалих полягає у 

створенні й підтриманні умов, мінімально необхідних для збереження життя і 

здоров’я населення в зонах надзвичайних ситуацій, на маршрутах евакуації і в 

місцях розміщення евакуйованого населення, за встановленими нормами і 

нормативами та включає забезпечення населення водою, продуктами 

харчування, предметами першої необхідності, місцем для тимчасового 

проживання, виробами медичного призначення, лікарськими засобами та 

комунально-побутовими послугами, а також транспортне та інформаційне 

забезпечення.  

Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків 

постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації включають:  

1) надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації);  

2) забезпечення житлом; 

 3) надання медичної та психологічної допомоги; 

 4) надання гуманітарної допомоги; 

 5) надання інших видів допомоги. 
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Постраждалі під час надзвичайних ситуацій мають право на надання їм 

безоплатної медичної допомоги. Вбачається, що заходи, які можуть бути 

запроваджені протягом ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, фактично 

співпадають із заходами, які здійснюються під час карантину. За винятком хіба 

що евакуації населення. Надзвичайна ситуація класифікується як державного, 

регіонального, місцевого або об'єктового рівня в залежності від кількості жертв, 

територіального поширення та розміру збитків. Надзвичайна ситуація 

відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних 

прав громадян [5]. 

Зважаючи на те, що вірус COVID-19 є надзвичайною ситуацією 

природного характеру, відповідно до статті 17 Закону України «Про правовий 

режим надзвичайного стану», можуть вводитися додаткові обмежувальні 

заходи, а саме: 

- запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і 

предметів першої необхідності; 

- усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного 

виконання своїх обов'язків, керівників державних підприємств, установ і 

організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі 

надзвичайного стану, та покладення тимчасового виконання обов'язків 

зазначених керівників на інших осіб; 

- зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного 

стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення 

аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт; 

- мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, 

незалежно від форми власності для відвернення небезпеки та ліквідації 

надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією понесених втрат; 

- встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та 

протиепідемічних заходів; 
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- тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств 

та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної 

ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних 

формувань тощо. 

Також, з метою ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, у 

мирний час може здійснюватися цільова мобілізація, обсяги і строк проведення 

якої визначаються в Указі Президента України про введення надзвичайного 

стану. 

Опрацювавши Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» 

можемо визначити окремі ознаки надзвичайного стану [8]. 

Першою ознакою є тимчасовий або строковий характер, оскільки 

надзвичайний стан вводиться на певний період. Термін дії надзвичайного стану 

залежить від того, де він вводиться: на всій території України або окремій 

місцевості. Закон передбачає, що у разі, коли надзвичайний стан вводиться на 

всій території України, то термін його дії має становити не більше як 30 діб, 

цей термін у разі необхідності може бути продовжено ще не більше ніж як на 

30 діб; якщо ж надзвичайний стан вводиться на певній території України, то 

термін його дії має становити не більше 60 діб [3]. 

Другою ознакою є територія застосування надзвичайного стану. В певних 

випадках надзвичайний стан вводиться на всій території України, а в інших – в 

окремих місцевостях. Визначення території надзвичайного стану напряму 

залежить від негативних наслідків і території розповсюдження природного чи 

техногенного лиха [2]. 

Третя ознака, яка сьогодні дуже хвилює наших громадян – це можливість 

обмеження конституційних прав і свобод громадян. В законі чітко прописано, 

що термін обмеження прав і свобод не може перевищувати терміну дії 

надзвичайного стану. Також законодавець зазначив, що перелік обмежень, 

вказаних в законі є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. При 

введенні на території України надзвичайного стану, можуть бути запроваджені 

такі обмежувальні заходи для громадян та бізнесу: 
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- на території, де запроваджується надзвичайний стан, може бути 

обмежено свободу пересування, а також встановлено особливий режим в'їзду і 

виїзду; 

- може бути проведено огляд транспорту та обмежено його рух; 

- здійснюється посилення охорони об'єктів, які забезпечують 

життєдіяльність населення та народного господарства; 

- посилення охорони громадського порядку; 

- вводиться заборона на проведення масових заходів, окрім заходів, 

заборона на проведення яких встановлюється судом; 

- забороняється проведення страйків; 

- може здійснюватись примусове вилучення або відчуження майна у 

юридичних і фізичних осіб [7]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи все 

вищевикладене, слід зазначити, що основними ознаками надзвичайного стану є: 

строковий характер, можливість залучення військових до реалізації заходів, 

необхідних під час надзвичайного стану; встановлення особливого правового 

статусу органів державної влади і місцевого самоврядування; наявність 

особливого порядку введення надзвичайного стану; особливі умови введення 

надзвичайного стану; можливість обмеження конституційних прав і свобод при 

запровадженні надзвичайного стану; територіальна ознака (введення 

надзвичайного стану в межах всієї держави або окремих місцевостях). 

Надзвичайний стан в Україні вводиться лише за умов, прямо передбачених 

в Законі «Про правовий режим надзвичайного стану» і має на меті забезпечення 

реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина при виникненні 

ситуацій надзвичайного характеру (техногенних, природних катастроф, 

епідемій, пандемій і т.п.).  

Надзвичайна ситуація вводиться в дію постановою Кабінету Міністрів 

України на підставі Цивільного кодексу захисту України, у разі введення 

надзвичайної ситуації, не обмежуються конституційні права громадян, можуть 

вводитись певні обов’язки для громадян, постраждалі під час надзвичайних 
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ситуацій мають право на надання їм безоплатної медичної допомоги. Ознаками 

надзвичайної ситуації є: по-перше, загроза смерті або заподіяння смерті чи 

значне погіршення умов життєдіяльності людей; по-друге, істотне погіршення 

стану довкілля; по-третє, заподіяння економічних збитків. Надзвичайні ситуації 

можуть бути спонукані: катастрофою, пожежою, аварією, стихійним лихом, 

епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою 

небезпечною подією. Подія визнається небезпечною у разі, якщо вона за своїми 

наслідками становить загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до 

завдання матеріальних збитків. 
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Постановка проблеми. Конституція України встановила, що Україна є 

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет 

України поширюється на всю її територію. Носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади є народ, який здійснює владу як безпосередньо, так і через 

органи державної влади та місцевого самоврядування [1]. Одним з важливих 

етапів становлення Української держави було прийняття Декларації про 

державний суверенітет України. Цей документ було прийнято 16 липня 1990 p., 

коли Україна ще знаходилася в складі СРСР, але на відміну від Конституції 

УРСР, суверенітет сучасної української держави не декларативний, а 

наповнений реальним змістом. Основним завданням Декларації було урочисто 

проголосити про намір українського народу- створити незалежну суверенну 

державу. В буквальному розумінні демократія означає «владу народу». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика становлення та 

розвитку держави досліджено у працях таких вчених: С.М. Алфьоров,                   

А.М. Колодій, В.О. Корнієнко, В.К. Матвійчук, А.Ю. Олійник, В.Є. Скомороха, 

О.А. Соломін та ін. 

https://orcid.org/0000-0002-9405-2391
https://publons.com/researcher/1976562/anna-krasnitska/
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Мета статті. Метою статті є дослідження основних історичних аспектів, 

становлення і розвитку держави в Україні, проблеми практичної реалізації 

даного феномену в житті суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Ідеї конституціоналізму в Україні мають 

давні історичні витоки. Вони сягають часів Київської Русі, коли на віче 

укладалися договори між князем і народом, князем і дружиною що 

відображено, в різних редакціях «Руської Правди». Пізніше особливу роль у 

формуванні конституційних ідей відіграла конституція Пилипа Орлика 1710 р. 

В силу історичних причин вона не розглядала Україну як цілковито самостійну 

державу, однак, запровадила низку демократичних на той час державних 

інституцій. У 1846-1847 pp. Г. Андрузький- один із членів Кирило-

Мефодіївського братства підготував «Начерки Конституції Республіки». Більш 

докладний проект Конституції України під назвою «Проэктъ основаній устава 

украинскаго общества «Вольный союзъ» - «Вільна спілка» був розроблений 

у 1884 p. видатним українським вченим та політичним діячем                                    

М. Драгомановим. Відповідно до нього Російська імперія мала бути 

перетворена на децентралізовану федеративну державу на зразок США або 

Швейцарії. Значно радикальніший проект Конституції України було 

опубліковано у вересні 1905 р. в першому номері часопису Української 

народної партії «Самостійна Україна» під назвою «Основний закон 

«Самостійної України»- спілки народу українського». Цей проект уже 

передбачав цілковиту самостійність України. Питання конституційного 

будівництва в Україні, ідеї національно-територіальної децентралізації 

Російської імперії висунуто і М. Грушевським у статті «Конституційне питання 

і українство в Росії», опублікованій у травні 1905 p. [3]. 

Однак, незважаючи на значимість вказаних конституційних проектів та 

науково-публіцистичних праць, навряд чи можна твердити про початок в 

Україні за тих часів самостійного конституційного процесу. Такий процес 

повинен мати відповідні соціально-економічні та політичні передумови, 

нормативну базу тощо. Із огляду на минуле, можна відзначити лише наявність 



51 

відповідних ідеологічних передумов, що сприяли подальшому становленню і 

розвитку в Україні вже саме конституційного процесу. Демократично 

спрямований конституційний процес (а саме цим визначалися особливості 

розробки проектів конституцій України за умов російського самодержавства) 

не міг бути політичною реальністю у повному розумінні цього слова доти, поки 

цей устрій існував. Уся ця політико-ідеологічна діяльність мала суттєве 

значення з точки зору підготовки відправних позицій для запровадження та дії 

майбутньої демократичної Конституції вільної України [5]. 

Початок реального конституційного процесу в Україні пов'язаний із 

поваленням самодержавства і організацією у перших числах березня 1917 p. 

Центральної Ради. Продовжуючи за принципово нових умов демократичний 

конституційний процес, ми повинні не тільки критично ставитися до тих 

негативних ідейних перекручень демократичної конституційності, які мали 

місце за радянських часів, а й зважати на найголовніше за революційної доби - 

на пошук шляхів економічного, політичного, соціального і духовного 

звільнення, на глибокі теоретичні розробки питань узгодження соціальних, 

національних та конфесійних інтересів, які свого часу були сфальсифіковані, 

вилучені з наукового обігу, із сфери практичної політики. Тому нині слід 

неупереджено проаналізувати ті історичні документи, які започаткували 

конституційний процес в Україні після повалення самодержавства. Підґрунтя 

становлення української державності заклали універсали Центральної Ради, 

перший з яких було прийнято у червні 1917 p. Він розглядався як «статут 

автономії України», здійснюваної за принципом: «Українські справи 

вирішують Українські Збори (Сойм), загальноросійські - Центральне Російське 

Правительство». Однак ці демократичні ідеї були відхилені російським 

Тимчасовим урядом і Центральна Рада звернулася до населення України із 

закликом встановити нове життя, обіцяла прийняти нові закони. Суттєве 

значення на той час мала і Декларація Генерального Секретаріату Центральної 

Ради від 27 червня 1917 p., тобто Декларація першого українського уряду. 

Головне її завдання полягало у трансформації моральної влади, яку мала 
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Центральна Рада, у публічно-правову з чітким розмежуванням повноважень 

кожного секретарства (міністерства) щодо управління відповідними галузями 

народного господарства. До певного часу, зазначалося в Декларації, головним 

завданням Центральної Ради було об'єднання української демократії на засадах 

лише національно-політичних домагань. Однак економічне й соціальне 

становище потребувало відповідних управлінських дій, які й було зроблено 

Генеральним Секретаріатом Центральної Ради. Звісно, що Центральна Рада 

перетворювалася на законодавчий орган, а Генеральний Секретаріат - на орган 

центральної виконавчої влади [4]. 

Створення у 1922 p. Союзу радянських республік і прийняття у 1924 p. 

Конституції СРСР зумовило необхідність внесення змін до Конституції 

УСРР 1919 p., головним чином пов'язаних із розподілом компетенції. У 

грудні 1936 p., тобто у самий розпал сталінських репресій, було прийнято нову 

Конституцію СРСР, яку одразу ж було охарактеризовано як 

найдемократичнішу в світі. Насправді ж вона покликана була замаскувати той 

«великий терор», який Й. Сталін та його підручні здійснювали в Радянському 

Союзі, і від якого, мабуть, Україна потерпала більше, ніж інші регіони. Недарма 

М. Хрущов, який саме очолив КП(б)У, з гордістю казав, що вона «була 

вичищена до блиску». Конституція Української РСР, прийнята в 1937 р. на 

основі Конституції СРСР, повністю повторювала її основні положення [2]. 

Відмінність полягала лише в максимальному звуженні повноважень 

республіканських органів, зведенні до мінімуму кількості республіканських 

наркоматів, які теоретично повинні були вирішувати питання управління саме 

на республіканському рівні. Що ж до державних органів управління, які мали 

союзно-республіканський статус, то їх роль зводилася до передаточної 

інстанції. 

Необхідність прийняття нових союзної та республіканських конституцій 

була соціальне обумовлена. Ліквідація культу особи Й. Сталіна, певне 

розширення наприкінці 50-х років повноважень союзних республік, визнання 

того, що Радянський Союз із держави диктатури пролетаріату перетворився у 

загальнонародну державу, деякі кроки, пов'язані з розбудовою демократичних 
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інститутів, виникнення опозиційних рухів, учасники яких були заплямовані 

офіційною пресою як дисиденти, - все це вимагало здійснення якихось 

прогресивних кроків. І хоч після усунення від керівництва державою 

М. Хрущова у 1964 p. мали місце спроби повернення до старого, відкрито цього 

вже не можна було зробити. Навпаки, треба було йти шляхом демократичного 

розвитку країни, водночас гальмуючи процес в інтересах правлячої 

номенклатури [6]. 

За таких умов і почався новий етап розвитку конституційного процесу в 

Україні. Його повністю було зорієнтовано на норми та положення Конституції 

СРСР 1977 p. Роки, що минули після прийняття у 1978 p. Конституції України, 

показали, що вона не спричинила принципових змін у державному і 

суспільному житті республіки. І все ж треба зазначити, що прийняття цієї 

Конституції певною мірою сприяло прояву загальної тенденції до 

демократизації суспільного життя, що врешті-решт зумовило зростання 

політичної активності народу України у прагненні до незалежності, побудови 

справді демократичної, правової, соціальної держави. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, нова 

Конституція є Основним Законом і актом вищої юридичної сили, що 

обумовлює прийняття законів та інших нормативно-правових актів на основі 

Конституції і у повній відповідності з нею. Разом з тим норми цієї Конституції 

є нормами прямої дії. Тобто громадянам гарантується можливість звернення до 

суду для захисту своїх конституційних прав і свобод безпосередньо, на підставі 

Конституції. Нині головним завданням усіх органів державної влади й 

місцевого самоврядування, всього суспільства в цілому і кожної людини, 

кожного громадянина с забезпечення найшвидшого, найповнішого і 

найточнішого приведення Конституції в дію, її реалізації, виконання. 

Конституція має сприяти насамперед забезпеченню прав і свобод людини та 

гідних умов її життя, зміцненню громадянської злагоди на землі України, 

розвитку і зміцненню демократичної, соціальної, правової держави та 

вирішенню корінних питань розвитку і функціонування. Коли кожен 

громадянин держави матиме змогу  самостійно аналізувати чинне 

законодавство, відзначаючи його здобутки та недоліки. 
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Постановка проблеми. Церква завжди намагалась здійснювати  функцію 

соціального контролю на сім’ю, тому зараз, коли суспільство опинилось у 

становищі ідеологічної кризи, вона намагається повернути втрачені за 

Радянські часи можливості свого впливу на сім’ю, отже, зміцнити свої позиції. 

Сім’я, як мала Церква, є одним з основних елементів побудови церковного 

організму, тому її збереження є надзвичайно важливим для існування церкви. 

 Соціальні вчення православних церков багато уваги приділяють питанню сім’ї, 

оскільки в результаті втрати колишніх функцій і значення між сім’єю і церквою 

в сучасному суспільстві виникають розбіжності, яких раніше в такому розмірі 

не існувало. Сучасна сім’я не є більше тією соціальною одиницею, яка мала 

сакральне значення і в межах якої здійснювалася релігійне життя, релігійні 

ритуали, «соціальне тіло» яких вона складала.  Вчення про сім’ю і шлюб, норми 

сімейних відносин надають певний вплив на поведінку віруючих.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення впливу 

християнських цінностей, зокрема православних, на збереження інституту сім’ї 

в сучасних кризових умовах розвитку українського суспільства досліджували 

як вітчизняні так і зарубіжні науковці Бергер П., Трауберг Н. Л., Форсова В. В., 

Франк С. Л., Санкевич О. Ю., Гудзяк Б. православні теологи Троіцький С. В., 

протоієрей  Мейендорф І., Блум А. та ін.  

Мета даної статті полягає в тому, щоб показати позицію та особливості 

ставлення православн их церков на проблеми  інституту сім’ї.  

Виклад основного матеріалу. Сім’ю можна вважати початковою 

формою групового життя людей, оскільки саме тут закладається і формується 

вміння жити в суспільстві. Всі інші соціальні групи можна вважати 

"винаходами" культури, сфера їх існування - суспільне життя; сфера  сім’ї, в 

першу чергу - особисте життя. Сім’я виступає як перший виховний інститут, 

зв’язок з яким людина відчуває протягом всього свого життя, в сім’ї 

регулюється ставлення дитини до навколишнього світу, тут вона отримує перші 

уроки моральності і досвід взаємин з соціумом. 
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Від стану сім’ї залежить стан держави, оскільки сім’я розглядається як 

найменший соціальний осередок суспільства. Сучасний інститут сім’ї 

переживає кризу. Свідченням цьому є багато ознак, що тлумачиться як 

симптоми занепаду і дезінтеграції: кількість розлучень катастрофічно зросла; 

рівень народжуваності знизився; збільшилося число матерів, які не 

перебувають у шлюбі; зросла кількість неповних сімей; матері, які мають 

маленьких дітей, істотно поповнюють трудову армію країни. 

Спектр проблем, що характеризують  українську сучасну сім’ю, також 

досить широкий, серед них найбільш яскраво вираженими є труднощі 

соціально-економічного характеру, які  поглиблюють кризове становище сім’ї. 

Протягом віків всі без виключення церкви претендували на право 

контролювати дії та вчинки віруючих, включно з сімейним та особистим 

життям. Розуміючи  вкрай важливе значення інститутів сім’ї та шлюбу, 

відносин між статями для суспільства, православне духовенство  також 

приділяє велику увагу їх регулюванню. Сім’я та жінка, як берегиня сімейного 

вогнища, цікавлять ідеологів церкви, в першу чергу, як засіб для збереження 

свого впливу на покоління, що підростають. Тому вони розробляють систему 

норм релігійної моралі, що безпосередньо належить до шлюбно-сімейного 

кодексу та відтворенню населення, регламентують місце жінки в сім’ї та 

суспільстві, а також шлюбно-статеві відносини, норми, що формують погляди 

людей на дітонародження, багатодітність тощо. Посередництвом своїх 

соціальних вчень, ставлячи в центр її уваги глобальні проблеми сучасності, 

церква, як інститут, намагається подолати зазначену кризу сім’ї. Як і в 

минулому, вона бажає залишатися активною впливовою силою, яка здатна 

здійснювати вплив на розвиток життя суспільства та сім’ї як найменшої його 

соціальної спільноти. «Криза сім’ї», про яку в наш час багато пишуть та 

говорять у засобах масової інформації, православний клір вбачає в тому, що не 

кожна християнська сім’я є домашньою церквою. Богослови розглядають сім’ю 

як дещо протилежне суспільству з його соціальними конфліктами та 

суперечностями,  як інститут, впливаючи на який, церква могла б впливати на 
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мільйони  людей. Патріарх Філарет  в одному з своїх виступів зазначив: 

«Головним завданням європейської спільноти у третьому тисячолітті повинно 

бути відродження християнської сім’ї. Тільки через християнську сім’ю можна 

подолати сучасні пороки суспільства в тому числі й демографічну кризу. Сім’я 

може стати основою духовного оздоровлення. Для того, щоб створити 

нормальну сім’ю, треба не стільки турбуватися про створення матеріальних 

умов для сім’ї, але й виховувати дітей на основі християнської моралі і 

готувати їх до сімейного життя». Сім’я як об’єкт вивчення та впливу  в наш час 

викликає надзвичайну зацікавленість як в наукових колах, так і в релігійних, та 

серед головних проблем, які привели даний інститут до дезорганізації, 

деградації та фактичного знецінення, більшість дослідників зазначають в першу 

чергу зникнення традиційних сімейних цінностей, які тривалий час виступали 

головними підвалинами існування сімейно-шлюбних відносин.  

Поняття сімейні цінності у світському розумінні має досить широкий 

зміст, тому слід конкретизувати те, що більшість з нас має на увазі. 

Найголовніші з них базуються на принципах взаємин, як між  подружжям, так і 

у відносинах батьків та дітей, які включають в себе: любов, турботу, 

взаєморозуміння, терпіння, вірність, жертовність, повагу, співчуття, 

взаємопідтримку, чесність, щирість, довіру і багато іншого. Вони не просто 

важливі, вони є фундаментальними та  складають  непохитну основу  

благополуччя сім’ї.  

Л. І. Савінов вважає, що до родових цінностей сім’ї відносяться: 

• складний спектр взаємин між чоловіком і жінкою, найвищою 

цінністю якої є любов; 

• народження дітей - цінність, в ході досягнення якої проявляються 

не тільки біологічний інстинкт, а й важливі духовні і соціальні якості; 

• різні ціннісні орієнтації, завдяки яким у сфері спілкування члени 

сім’ї мають можливість зануритися в світ людяності. Цьому сприяють ролі 

дружини, чоловіка, батька, матері, сина, дочки тощо [1].  



58 

На думку О. В. Шубаро, для сучасного суспільства характерним є зміна 

ціннісних пріоритетів та світоглядних основ людини. Під впливом процесів 

глобалізації, відбулась трансформація, яка істотно вплинула на професійні, 

морально-психологічні, естетичні, сімейні стосунки між чоловіком та жінкою, а 

також в цілому на інститут сім’ї. Уявлення про жінку, її роль та місце в 

сучасному суспільстві набувають нового змістовного наповнення. Це суттєво 

впливає на формування системи сімейних цінностей. Процес формування 

гармонійної особистості, основою якого виступає сім’я, повинен враховувати 

як традиційні морально-духовні цінності, так і сучасні соціальні ідеали та 

настанови. Падіння авторитету духовних цінностей може привести до духовної 

катастрофи. В цьому контексті цікавим є моральний досвід християнства, 

згідно нормам цієї релігії одним із шляхів віруючого є створення сім’ї, на 

основі шлюбу, який розглядається як таїнство [2]. 

Вчення про це таїнство трьох різних християнських сповідань - 

православного, католицького та протестантського подекуди відрізняються. 

Більше того, немає  загальної згоди навіть у межах православ’я. Спірними 

питаннями залишаються наступні: хто здійснює це таїнство – священик або 

самі молодята; де головний момент таїнства; яке значення в шлюбі має фізична 

сторона. Виникають протиріччя в розумінні найсуттєвішою боку шлюбу – його 

мети. Тим не менш, можна позначити два основні положення: шлюб 

встановлений Богом; шлюб є образ духовного союзу Христа з церквою. Чоловік 

повинен піклуватися про жінку свою як Христос про церкву - якщо треба, 

віддати за неї душу, відчути багаторазові втрати. 

В сучасному світі православні цінності  все більше привертають увагу та 

займають більш помітне місце, завдяки чому спостерігається збільшення 

інтересу до вітчизняної культури та духовності. Оскільки ми говоримо про 

християнські цінності, серед яких саме духовні є головними, згадаємо про 

зміст, який вкладає в це словосполучення досвід Православної Церкви. 

Розглядаючи систему православних цінностей та роль сім’ї з точки зору 

православ’я В.В. Форсова спирається на вчення про сім’ю, що розробляли святі 

отці церкви та на  роботи авторів більш пізнього періоду. В якості важливіших 
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параметрів православної системи сімейних цінностей вона   пропонує виділити 

наступні елементи: походження і сутність шлюбу; альтернативи шлюбу та сім’ї; 

допустимість до і позашлюбних контактів; вступ у шлюб; розпад сім’ї; 

обов'язки подружжя; виховання дітей в сім’ї. 

Безперечно, що вказані цінності мають позачасовий характер, не 

пов’язаний з конкретною соціальною структурою, оскільки в змістовному плані 

ними затверджується та обґрунтовується пріоритет духовного над 

матеріальним [3]. 

Церква вбачає у шлюбі не тільки основу сім’ї та осередок суспільства, а й 

образ союзу Христа і Церкви. У своєму вченні Апостол Павло називає сім’ю 

«малою церквою», а шлюбний союз уподібнює союзу Христа і Церкви. Для 

православ’ї людини сім’я завжди була основою її життя, моральної та 

господарської діяльності. Якщо людина не мала сім’ї, то її жаліли, вважали 

скривдженою Богом і долею. Мати сім’ю і дітей було так само необхідно і 

природно, як і трудитися. Багатодітні сім’ї користувалися повагою, бездітність 

сприймалася як аномалія і нещастя. 

Вчення про шлюб в Новому Завіті відрізняється від  його розуміння у 

Старому Завіті саме тим, що основний зміст шлюбу вбачається в любові й 

вічній єдності подружжя.  В період раннього християнства панували три 

розповсюджені точки зору на шлюб. Відповідно до першої з них шлюб – це дар 

Божий, його мета – дітонародження. Друга зводилася до того, що шлюб – це 

необхідне зло: краще одружитися, ніж «згоріти від любовної пристрасті». Тобто 

усвідомлювалася потреба задоволення сексуальних відносин, яку необхідно 

узаконити за допомогою шлюбу. Третя точка зору повністю відкидала шлюб: 

необхідно бути вільним, щоб присвятити себе релігії. 

Православна церква, на відміну від католицької, допускала не тільки 

анулювання шлюбу, але і розлучення, хоча і прирівнювала його до тяжкого 

гріха. Ставлення до розлучення завжди було негативним. Але при цьому люди 

розуміли, що якщо розлучення поганий в принципі, то і шлюб гарний лише в 

ідеалі, тобто в разі, коли норми і правила сімейного життя дотримуються обома 

подружжям. 
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Православ’я підкреслює значення трьох основних стосунків у сім’ї: 

ставлення влади, відносини відповідальності і відносини любові. Головна 

перевага шлюбу перед безшлюбністю полягала в кращих умовах для виховання 

дітей. 

Чоловік визнається єдиним главою сім’ї. Обов’язками чоловіка в 

християнській родині полягають в тому, щоб бути як духовним головою сім’ї, 

так і її захисником, приймати на себе відповідальність за долю сім’ї, дружини і 

дітей, самовіддано любити дружину і дітей, якщо знадобиться - віддати за них 

своє життя.  

Дружині у православ’ї належить друге місце в сім’ї. Дружина повинна 

бути цнотливою, чистою. Вона заручена з чоловіком для спілкування, 

народження дітей, допомозі чоловікові, піклуванню про дім. Виховання дітей у 

сім’ї повинно ґрунтуватись на турботі. Не словом, а прикладом свого життя, так 

як діти схильні наслідувати батьків в добром і поганому. Корисно дітей вчити 

наукам і мистецтвам, але вчити їх жити по-християнськи вкрай необхідно. 

Негативним, проте неоднозначним, залишається ставлення церкви до 

розлучення, що вважається гріхом з одного боку, оскільки дане явище 

призводить до негативних наслідків: психічних страждань, соціальної 

розгубленості, травмуванню незахищеної дитячої  психіки. Зазначені наслідки, 

у свою чергу, породжують нові проблеми. «Те, що відбувається, стає 

справжньою трагедією для особи й народу» [4]. З іншого боку, православною 

церквою в деяких випадках «з причини духовної недосконалості подружжя» та 

заради «спасіння грішників», церква надає можливість брати шлюб другий, 

третій та навіть четвертий раз. Розпад шлюбу, що допускається в певних 

випадках, руйнує ідею про нерозривність церковного шлюбного союзу. 

Процеси, що відбуваються у сучасному світі та впливають на сім’ю, 

спотворюючи її зміст, викликають занепокоєння у діячів православної церкви. 

Про це також йдеться у соціальному вченні ПЦУ. Особливу увагу  привертають 

проблеми руйнування традиційних зв’язків між батьками та дітьми, 

приниження  соціальної цінності материнства та батьківства, дитячого сиріцтва 

при живих батьках, статева розбещеність та дошлюбні зв’язки. 
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Православні священики зазначають, що церква має певний досвід  впливу 

на сімейні стосунки, тому пропонують власний шлях подолання кризи 

інституту сім’ї.  

Криза інституту сім’ї в сучасному суспільстві – одна з головних 

передумов активного пожвавлення інтересу до питань шлюбу в православному 

богослов’ї XX – початку XXI ст. Проблема збереження сімейних цінностей не 

тільки у світському середовищі, але й серед віруючих, недостатня 

розробленість «шлюбної» тематики , викликали закономірну реакцію Церкви в 

минулому столітті: осмислення і поглиблення християнського вчення про 

шлюбно-сімейні відносини. 

Розділ декларації, присвячений сімейним питанням має назву: «Проблема 

сім’ї». Погляди на більшість питань в розумінні української сучасної сім’ї, 

залишаються незмінними з боку православ’я. Сім’я повинна створюватись на 

основі любові, без якої вона не може існувати. Чоловік і жінка створені для 

цілісного єднання один з одним у любові. (Бут. 2:24) 

Церква наполягає на нерозривній єдності чоловіка й дружини та єдиною 

можливою причиною для розлучення за Євангелієм вважає  подружню 

невірність, проте дозволяє другий й іноді третій шлюб, як виправдання 

людської немочі та недосконалості. Можливо це є свідченням того, що таїнство 

шлюбу перетворилось просто на традицію,а вінчання – на данину моді. Проте, 

поділяючи думку, зазначену у Декларації, головна причина розпаду сім’ї 

лежить моральній площині. В результаті втрати духовних засад виникла ціла 

низка сімейних та суспільних проблем, серед яких так звана сексуальна 

революція, пияцтво та наркоманія, що є прямими наслідками відсутності 

нормальної сім’ї та робить неможливим  існування в ній здорової психологічної 

атмосфери. Важливе місце серед кола актуальних проблем сучасної сім’ї, що не 

сприяють її зміцненню займає проблема свідомого припинення вагітності, яка 

також набула широкого розповсюдження. Церква прирівнює аборт до вбивства, 

оскільки  вважає зародження людської істоти даром Божим, тому посягання на 
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життя майбутньої особистості розглядає порушенням заповіді «не вбивай». 

Однак Православна церква не відкидає жінок, що зробили аборт, проте 

закликає їх до покаяння та наголошує на тому,що продовження людського роду 

є однією з цілей шлюбного союзу, встановленого Богом. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що на  існування української сучасної 

сім’ї та її еволюцію серйозно впливають  зміни у соціально-політичній, 

духовно-культурній та освітній сферах нашого суспільства. Про це кажуть  

представники наукових кіл,  що займаються вивченням  інституту сім’ї.  Сім’я є 

віддзеркаленням процесів, що відбуваються у суспільстві й не може залишатись 

осторонь від них. З свого боку, релігійні діячі вважають, що наслідком кризи 

сім’ї послужила  секуляризація суспільства, яка  проявилась і сімейному житті 

людини. Секуляризація дозволяє реалізовувати життєві цілі  без необхідності  

враховувати у своїх діях світ надприродного, виходити з його можливого 

схвалення або засудження. Даний процес привів до втрати сім’єю  сакральної, 

божественної сутності.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Виступаючи за 

збереження православних сімейних цінностей, церква повинна   зайняти чільне 

місце в духовній сфері сімейно-шлюбних відносин. Та, на жаль, теоретична 

сторона переважає у поглядах церкви на існування сім’ї. Спостерігається 

відірваність її вчень від реалій сьогодення. Це унеможливлює вирішення 

соціальних процесів, в яких православні організації  прагнуть брати участь. 

Релігійна організація може відмовитися від держави, бути нейтральною в 

політиці і замкнутися в рамках релігійної культури, але відсунутися від 

соціальних труднощів своїх віруючих вона не в змозі. Наслідком такої 

відстороненої позиції може стати втрата сили її впливу на кола віруючих та тих, 

хто прагне знайти в ній свого духовного провідника та захисника. 
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Постановка проблеми. Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом є основним  орієнтиром для оновлення господарського 

законодавства. Виконання зобов’язань, взятих Україною на основі укладеної 

Угоди, забезпечить розвій економічних відносин між Україною та Європою. 

Важливо, щоб ці відносини розвивалися на основі досконалого та сучасного 
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законодавства. На жаль, господарське законодавство України  містить застарілі 

та неузгоджені норми, чимало загальних та банкетних норм, тому потребує 

модернізації. З огляду на це, зазначена тема є надзвичайно актуальною як в 

теоретичному, так і в практичному аспекті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом науковці, які 

вивчають проблеми господарського права, приділяють багато уваги 

дослідженню питання оновлення господарського законодавства України. 

Теоретико-правовим підґрунтям цього дослідження став науковий доробок 

таких вчених, як: О. А. Беляневич і О. П. Подцерковний [1], А. Г. Бобкова [2], 

О. М. Вінник [3], Н. М. Дятленко [4], А. В. Замрига [5], В. І. Полюхович [7],                

В. А. Устименко і Р. А. Джабраілов [8] та ін.  

Метою статті є обґрунтування потреби оновлення господарського 

законодавства України на основі європейського досвіду правового регулювання 

економічних відносин.  

Виклад основного матеріалу. Сімнадцятирічний досвід застосування 

Господарського кодексу України (далі – ГК України)  свідчить про існування 

його недоліків: неузгодженість окремих норм, їх конфліктність з Цивільним 

кодексом України та законами України у сфері господарювання, чимала 

наявність бланкетних норм тощо. Ці та інші недоліки неякісної кодифікації 

господарського законодавства спричинили дискусію серед науковців-цивілістів 

і юристів-практиків щодо доцільності існування ГК України. Про необхідність 

його ліквідації прямо зазначено в Концепції рекодифікації (оновлення) 

цивільного законодавства. Отже, існує об’єктивна потреба удосконалення та 

осучаснення господарського законодавства (як за змістом, так і формою) з 

урахуванням позитивної практики його застосування у європейських країнах.  

Більшість країн Європи мають окремі господарські, комерційні або 

торговельні кодекси. Так, «у Бельгії у 2013 р. прийнято Господарський 

кодекс, який складається із 18 книг та за структурою наближений до ГК 

України (загальні положення про господарську діяльність, загальний статус 
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компаній, положення про конкуренцію, захист прав споживачів, безпеку 

продуктів та послуг, господарські контракти, електронну комерцію, 

банківську справу та фінанси, право промислової власності, провадження у 

спеціалізованих комерційних судах тощо)» [1]. 

Комерційний кодекс Франції «складається з понад 2000 статей, об’єднаних 

у дев’ятьох книгах. При цьому кодифікація комерційного законодавства у 

Франції дала змогу систематизувати більш ніж 90 різних нормативно-правових 

актів з питань  комерції та господарської діяльності, ухвалених за останні                 

200 років. Серед них понад 50 нормативно-правових актів було частково чи 

повністю скасовано у зв’язку із набуттям чинності Комерційного кодексу 

Франції» [8, с.5-6]. 

У Німеччині протягом 1998-2001 рр. у зв’язку з міжнародною уніфікацією 

норм торговельного законодавства, прийняття ряду Директив ЄС і 

міжнародних конвенцій було суттєво оновлено Торговельне укладення                   

(1897 р.). Ці міжнародні зміни посилили значення цього нормативно-правового 

акта у врегулюванні господарської діяльності [4]. 

Отже, вже напрацьовано позитивний досвід європейських країн, де 

прийнято економічні (комерційні, підприємницькі, торгові) кодекси: Австрія, 

Бельгія, Естонія, Латвія, Іспанія, Мальта, Нідерланди ФРН, Словаччина, 

Туреччина, Франція, Чехія та ін. [6]. 

Провідні фахівці у сфері господарського права неодноразово 

висловлювали пропозиції щодо удосконалення господарського законодавства. 

Зокрема, необхідно погодитися з А. Г. Бобковою, що першочерговими 

завданнями мають бути: «вирішення проблеми множинності актів 

господарського (економічного) законодавства; спрощення, скорочення та 

угрупування масиву законів, що становлять правову основу господарської 

(економічної) діяльності на засадах зрозумілості, виконуваності та системності; 

досягнення несуперечливості та стабільності дії актів господарського 

(економічного) законодавства; закладення підґрунтя для послідовного та 

логічного розвитку такого законодавства; зосередження в оновленому 
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кодифікованому акті господарського (економічного) законодавства норм 

прямої дії, що визначатимуть основні засади, регулюватимуть ключові (базові) 

питання організації та здійснення господарської (економічної) діяльності, 

враховуючи правозастосування та сучасні економічні реалії; підготовка 

системних, взаємоузгоджених змін та доповнень до інших нормативно-

правових актів господарського (економічного) законодавства; імплементація 

прогресивного іноземного досвіду законодавчого регулювання економічних 

відносин, адаптація (господарського (економічного) законодавства України до 

права Європейського Союзу; втілення в господарське (економічне) 

законодавство принципів сталого розвитку, які у триєдиному взаємозв’язку 

екологічного, соціального та економічного компонентів мають здійснити 

вирішальний вплив на формування та реалізацію основних напрямків 

державної економічної політики; узгодження модернізованого господарського 

(економічного) законодавства з основними засадами цивільного законодавства 

тощо» [2].  

Під час удосконалення господарського законодавства, передусім, має бути 

забезпечена чітка його термінологічна визначеність і конкретизація, очищення 

від нормативного баласту, забезпечення функціонування більшості норм як 

норм прямої дії [7, с. 120]. 

На думку А. В. Замриги, для модернізації господарського законодавства 

необхідно вирішити низку завдань: узгодження кодифікованих та 

некодифікованих норм; подолання множинності актів; обрання такої форми 

вдосконалення змісту та форми господарського законодавства, яка була б 

найбільш придатною для ефективного процесу адаптації господарського 

законодавства до світових та європейських стандартів. Водночас дослідник 

окреслює і напрями його модернізації: адаптація національного законодавства 

до європейського; стимулювання інтеграційних процесів; удосконалення 

державного контролю; поліпшення якості продукції; розвитку техніко-

технологічних систем; широкого запровадження інноваційних технологій; 

добросовісної торгівлі; стимулювання конкуренції та інших [5, с. 62].  
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Оновлення господарського законодавства має включати не тільки 

усунення недоліків, але і доповнення його нормами, що регулюватимуть нові 

відносини. Наприклад, правове регулювання брокерської діяльності, 

електронної комерції, цифровізації та роботизації економіки тощо. Так, 

цифровізація економіки вимагає розв’язання правових питань щодо: «її 

основних засад; особливостей регулювання, в тому числі поєднання 

державного регулювання із саморегулюванням; специфіки правового статусу 

суб’єктів на зразок віртуальних підприємств, представників е-бізнесу; 

правового режиму електронних ресурсів, включно з бізнес-сайтами; засобів 

подолання цифрової нерівності; особливостей укладення е-договорів, розгляду 

пов’язаних із ними конфліктів/спорів у режимі он-лайн; основних засад 

конкуренції та відповідальності в цій сфері тощо» [3, с. 90].  

Наразі науковцями розроблена та представлена на розсуд громадськості 

Концепція модернізації господарського законодавства України, яка містить 

конкретні мету, завдання та очікувані результати. 

Метою модернізації є оновлення правової парадигми організації та 

здійснення господарської діяльності в Україні і на цій основі забезпечення 

конструктивного поєднання, взаємоузгодження публічних та приватних 

інтересів у регулюванні господарської (економічної) діяльності, суттєве 

покращення правових умов для розвитку української економіки та підвищення 

рівня життя населення. Під час модернізації господарського законодавства має 

бути розв’язано низку завдань: усунення множинності актів господарського 

(економічного) законодавства; надання нормам ГК України прямої дії; 

системне, взаємоузгоджене внесення змін та доповнень до господарського 

(економічного) законодавства; узгодження осучасненого господарського 

(економічного) законодавства із основними засадами цивільного законодавства; 

імплементація прогресивного зарубіжного досвіду та  адаптація господарського 

(економічного) законодавства України до права Європейського Союзу; втілення 

в господарське (економічне) законодавство принципів сталого розвитку; 

конкретизація правових засад організації і здійснення господарської діяльності; 

удосконалення правового статусу суб’єктів господарювання, їх організаційно-
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правових форм; доопрацювання положень щодо участі держави і 

територіальних громад у господарських (економічних) відносинах відповідно 

до найкращих світових практик та інвестиційних стимулів; уточнення правил 

щодо розгляду органами Антимонопольного комітету України справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції; уточнення 

правового режиму майна, що використовується в господарській діяльності; 

визначення загальних засад комерціалізації прав інтелектуальної власності у 

сфері господарювання, конкретизація правових форм і порядку введення таких 

прав до економічного обороту, підстав і способів використання цих прав у 

вказаній сфері; системне правове закріплення особливостей укладання, 

виконання та припинення договорів у сфері господарської діяльності; 

унормування умов та правил електронного господарювання; положень щодо 

способів захисту прав і законних інтересів учасників господарських   відносин; 

систематизація та оптимізація підстав, видів і процедур застосування 

господарсько-правової відповідальності; усунення недоліків законодавства 

щодо здійснення діяльності у базових галузях і сферах економіки; закріплення 

положень, спрямованих на активізацію інноваційної, інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності; оновлення положень законодавства з питань 

ведення господарської діяльності в умовах спеціального правового режиму 

тощо [6].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Потреба оновлення 

господарського законодавства України на основі позитивного європейського 

досвіду застосування економічних (комерційних, підприємницьких, торгових) 

кодексів, обумовлена об’єктивними причинами. Необхідно усунути недоліки 

неякісної кодифікації господарського законодавства та врегулювати нові 

суспільні відносини в новому економічному кодексі. Розроблена науковцями 

Концепція модернізації господарського законодавства України містить чітко 

визначену мету, завдання та очікувані результати. У разі розгляду та схвалення 

її Урядом вона могла б бути основою для удосконалення та осучаснення 

господарського законодавства України. 

Перспективою подальшого наукового дослідження є розкриття структури 

проекту економічного кодексу. 
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ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ВІДНОВЛЕННЯ ЯК ПІДСТАВА 

ЗВІЛЬНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

В статті здійснюється аналіз юридичних наслідків участі та проходження 

Програми відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення. Автором пропонуються конкретні шляхи по 

вдосконаленню чинного законодавства у цій сфері. 

Ключові слова: неповнолітній, кримінальне правопорушення,кримінальна 

відповідальність звільнення від кримінальної відповідальності, Програми 

відновлення неповнолітніх. 

Постановка проблеми. Проблема забезпечення прав та свобод людини, 

навіть у випадку, вчинення нею кримінального правопорушення, є одним з 

ключових питань, що відображається у рішеннях Європейського суду з прав 

людини. Ще більшу актуальність ця проблема набуває у справах, де 

фігурантами виступають неповнолітні. Вітчизняний законодавець визначив 

загальний вік кримінальної відповідальності – досягнення особою на момент 

вчинення кримінального правопорушення 16 річного віку. Разом з тим, особа, 

що вчинила кримінальне правопорушення до досягнення 18 річного віку, 

користується пільговим становищем у сфері кримінально-правових відносин, 

що кореспондується з положенням Сімейного кодексу України відносно віку 

набуття повноліття. 

Однією з правових підстав звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності є положення статті 97 КК України, що передбачають 

можливість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітню особу, 

https://orcid.org/0000-0003-0298-0033
https://publons.com/researcher/2222518/vasiliy-pankevich/
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яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий 

злочин, якщо його виправлення можливе без застосування покарання [1]. У цих 

випадках суд застосовує до неповнолітньої особи примусові заходи виховного 

характеру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий внесок в 

теорію кримінального права щодо особливостей кримінальної відповідальності 

неповнолітніх здійснили такі вчені як П.П. Андрушко, Ю.В. Баулін,                          

П.С. Берзін, В.І. Борисов, В.М. Бурдін, Т.О. Гончар, О.П.  Горох, С.Ф. Денисов, 

Т.А. Денисова, О.М.  Джужа, О.О Дудоров, О.О. Житний, М.В. Карчевський, 

О.О. Книженко, В.В. Кондратішина, В.Я.  Конопельський, М.Й.  Коржанський, 

Н.М.  Крестовська, В.М.  Куц, Т.Є. Леоненко, О.М.  Литвинов,                                  

П.С.  Матишевський, М.І. Мельник, В.О.  Меркулова, А.А. Музика,                         

В.О.  Навроцький, Л.М.  Палюх, М.І.  Панов, А.О.  Пінаєв, Є.О.  Письменський, 

Ю.А.  Пономаренко, М.В.  Романов, О.П.  Рябчинська, С.В. Сахнюк,                        

А.Х.  Степанюк, Є.Л.  Стрельцов, А.А.  Стрижевська, В.О. Туляков, 

В.І. Тютюгін, В.В. Устименко, Є.В. Фесенко, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк,                  

П.В.  Хряпінський, С.В.  Черкасов, С.Д.  Шапченко, О.І. Шинальський,                   

С.М. Школа, І.С. Яковець, Л.В. Яковлєв, А.О. Яровий, С.С. Яценко та інші. 

Проте, окремі важливі і практично значущі аспекти інституту звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності залишаються недостатньо 

дослідженими.  

Метою статті є дослідження правових аспектів проходження програми 

відновлення як підстави звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності.  

Виклад основного матеріалу. Положення статті 97 КК України, що 

передбачають можливість звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітню особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або 

необережний нетяжкий злочин, передбачають право, а не обов’язок суду, 

прийняти відповідне рішення. Тому проходження Програми відновлення для 
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неповнолітніх, що затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України 

та Генеральної прокуратури України за №172/5/10 від 21.01.2019р., є однією з 

обставин, яку суд може врахувати для прийняття рішення про звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності [2]. 

Як зазначила заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць, що 

пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину» поширений на всю територію України. Він 

реалізується на базі системи надання безоплатної правової допомоги. З 2019 

року пілотний проєкт за сприяння фонду ООН ЮНІСЕФ діяв у Донецькій, 

Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській областях. Він 

довів свою ефективність. І тепер поширений на всю територію України. 

Ця програма застосовується за чотирьох умов. Перша – наявність 

потерпілої сторони. Друга – якщо неповнолітній вперше вчинив кримінальний 

проступок чи злочин невеликої тяжкості. Третя – визнання ним факту вчинення 

кримінального правопорушення. Четверта – і неповнолітній, і потерпілий дали 

згоду на участь у програмі. За окремими оцінками, втілення такого проекту по 

всій Україні дасть можливість вивести з-під кримінального переслідування 

понад 1,5 тисячі дітей. 

Суть програми відновлення – дати дитині другий шанс, ресоціалізувати її 

та запобігти вчиненню повторних правопорушень. За понад рік реалізації 

пілотного проєкту ювенальними прокурорами до цієї програми вже залучено 

137 підлітків. Щодо 60 дітей вже прийнято позитивні рішення суду щодо 

звільнення від кримінальної відповідальності [3]. 

Як відзначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової 

допомоги Олександр Баранов, станом на 10 квітня 2020 року укладено 87 угод 

про застосування програми відновлення між потерпілими та неповнолітніми. 

Посередниками у цьому процесі виступають адвокати, які включені до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та пройшли 

навчання з теми «Базові навички медіації у кримінальному процесі. Головна 

мета програми відновного правосуддя для неповнолітніх – максимально раннє 

виведення дітей із кримінального процесу та ресоціалізація їх у суспільне 

життя [4]. 
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Зазначена Програма забезпечує можливість неповнолітніх не розлучатися 

зі своїми батьками, рідними та близькими, не потрапити під негативний вплив 

осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, продовжувати 

навчання у школах та інших навчальних закладах усіх рівнів, займатися 

спортом, працювати та прагнути стати свідомими і відповідальними 

громадянами України. 

Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

злочину запроваджена на підставі аналізу криміногенної обстановки скоєння 

кримінальних правопорушень неповнолітніми в Україні та досвіду 

перевиховання неповнолітніх у розвинутих країнах світу. Також на 

запровадження такої Програми вплинули Мінімальні стандартні правила ООН, 

що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські 

правила»), що ухвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 29 

листопада 1985 року № 40/33. 

Визначальною особою, від якої залежить право ініціювання реалізації 

положень пілотного проекту стосовно конкретного неповнолітнього 

правопорушника, є прокурор – процесуальний керівник. Саме прокурор має 

ретельно вивчити матеріали кримінального провадження і вже на стадії 

повідомлення неповнолітньому про підозру встановити відповідність умовам, 

визначеним у пункті 3 зазначеного Порядку реалізації пілотного проекту.  

Одразу після повідомлення про підозру прокурор має роз’яснити 

неповнолітньому правопорушнику, що результати участі у Програмі 

враховуватимуться під час прийняття рішення про наявність підстав для 

звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до ст.ст. 45, 46 (у разі 

вчинення неповнолітнім уперше кримінального проступку або необережного 

нетяжкого злочину), ст. 48 КК України або закриття кримінального 

провадження на підставі ч. 4 ст. 56, пункту 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, а в разі 

скоєння нетяжкого умисного злочину – можливість призначення покарання, не 

пов’язаного з позбавленням волі, або навіть звільнення від покарання. 
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Прокурор інформує неповнолітнього, його законного представника та 

потерпілого, його законного представника про можливість реалізації Програми 

шляхом залучення адвоката-медіатора регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та укладення угоди про застосування 

Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

У разі отримання від неповнолітнього, його законного представника та 

потерпілого згоди на участь у пілотному проекті прокурор пропонує виконати 

процедурні формальності, передбачені Порядком реалізації пілотного проекту, 

та направляє до місцевого регіонального центру запит про виділення адвоката, 

включеного до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу та які пройшли навчання з реалізації Програми. 

Посередник на зустрічі зі сторонами має також роз’яснити їм процедуру 

Програми, її наслідки, надає можливість сторонам дійти згоди щодо умов угоди 

і в разі згоди сторін на її проходження надає їм приблизну форму угоди для 

ознайомлення і визначення дати наступної зустрічі для її укладення або 

інформує регіональний центр про відмову підозрюваного або потерпілого від 

подальшої участі в програмі. 

Як приклади виконання проекту можна навести випадки, що трапилися на 

території Харківській області. Зокрема, у квітні 2019 року 16-річному Ш. було 

повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення середньої 

тяжкості, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, – таємне викрадення чужого 

майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб. 

Встановлено, що 14 березня 2019 року неповнолітній Ш. разом з К., 

перебуваючи на території Центрального парку культури та відпочинку ім. М. 

Горького, на ґрунті раптово виниклого єдиного злочинного умислу, 

спрямованого на таємне викрадення чужого майна, діючи за попередньою 

змовою групою осіб, викрали два паркові гучномовці, стилізовані під «гриби», 

вартістю 1550 грн (згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи). Після 

цього з місця скоєння злочину з викраденим майном зникли, чим спричинили 

матеріальну шкоду комунальному підприємству «Центральний парк культури 

та відпочинку ім. М. Горького» на зазначену суму. 
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Внаслідок вивчення особи неповнолітнього Ш. встановлено, що він раніше 

не судимий, має постійне місце проживання, є студентом одного з коледжів 

міста Харкова, за місцем проживання та навчання характеризується позитивно. 

У день вручення неповнолітньому повідомлення про підозру відповідно до 

Порядку реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» процесуальним 

керівником у кримінальному провадженні – прокурором Харківської місцевої 

прокуратури № 1 поінформовано сторони про можливість реалізації Програми 

шляхом залучення адвоката-медіатора регіонального центру та укладення угоди 

про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину. 

Одночасно сторонам кримінального провадження роз’яснено, що 

результати участі у Програмі враховуватимуться судом під час прийняття 

рішення про призначення покарання неповнолітньому. В цьому випадку 

процесуальних підстав для звільнення від кримінальної відповідальності 

відповідно до ст.ст. 45, 46, 48 КК України та вирішення судом питання про 

закриття кримінального провадження на підставі пункту 7 ч. 1 ст. 284 КПК 

України немає, оскільки у неповнолітнього наявний умисел на вчинення 

злочину й аналізоване кримінальне провадження не підпадає під категорію 

проваджень у формі приватного обвинувачення. 

Після отримання усної згоди від сторін прокурор запропонував заповнити 

їм заяву про участь у Програмі та згоду на обробку їх персональних даних. 

Того ж дня прокурором до Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях передано 

заповнений бланк заяви з підписами неповнолітнього підозрюваного, його 

законного представника та представника потерпілого та інформацію про 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється неповнолітній, із зазначенням дати закінчення строку досудового 

розслідування у кримінальному провадженні. 
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Згідно з листом прокурора місцевої прокуратури Регіональний центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях виділив для участі в Програмі в цьому провадженні адвоката-

медіатора. 

Приблизно за два тижні між комунальним підприємством «Центральний 

парк відпочинку та культури ім. М. Горького», в особі представника 

потерпілого, та неповнолітнім підозрюваним Ш. за участю адвоката-медіатора 

укладено угоду про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які 

є підозрюваними у вчиненні злочину. Згідно з угодою підозрюваний визнав 

завдану потерпілій стороні шкоду і зобов’язався вжити заходів щодо повного 

відшкодування завданої шкоди до обумовленої дати та сплатити потерпілому 

кошти в обумовленій сторонами сумі, а також підозрюваний зобов’язався 

протягом двох тижнів, у вільний від навчання час, надати парку культури і 

відпочинку допомогу в благоустрої території за графіком, погодженим 

сторонами. 

Потерпілою стороною було визначено, що саме робота з благоустрою 

парку, звідки неповнолітній викрав гучномовці, буде найкращим засобом його 

перевиховання. На ці умови погодилась і мати неповнолітнього. Протягом двох 

тижнів він мав прибирати листя, білити дерева, допомагати під час інших 

заходів із підтримання порядку та облагороджування парку. Залучення до 

суспільно корисної праці дасть змогу усвідомити, наскільки важливо охайно та 

шанобливо ставитись до чужої праці та майна, призначеного для користування 

усіма громадянами міста. 

За угодою, якщо неповнолітній підозрюваний повністю виконає умови 

підписаної угоди в обумовлений строк, йому вручено обвинувальний акт, який 

направлений до суду, й у прокурора будуть законні підстави звернутись до суду 

з проханням визнати його винним у скоєнні кримінального правопорушення і з 

урахуванням виконання ним Програми звільнити від покарання на підставі 

ст.105 КК України, застосувавши примусові заходи виховного характеру [5]. 
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Аналізуючи проблемні питання щодо запровадження Програми, які 

наведені у відкритих джерелах, слід зазначити, що мають місце як 

організаційні, так і правові проблеми застосування такого інституту. До 

організаційних слід віднести відсутність необхідної кількості адвокатів, 

прокурорів та суддів, що за своїми фаховими здібностями та освітою можуть 

бути залучені до Програми; завантаженість судів; практична відсутність 

підготовлених до роботи з підозрюваними неповнолітніми психологів та 

наявність у них спеціальних програм; відсутність належної взаємодії чи 

пасивна поведінка місцевих органів влади та органів місцевого 

самоврядування; відсутність виховного та освітнього супроводження 

неповнолітнього після завершення Програми; відсутність окремого 

фінансування збоку держави та органів місцевого самоврядування. 

До правових проблем слід, на нашу думку, віднести наступні: здебільшого 

неповнолітні особи, стосовно яких розпочато досудове розслідування, 

вчиняють нетяжкі умисні чи тяжкі злочини, або раніше вже вчиняли 

кримінальні правопорушення, що унеможливлює їх участь у проекті; 

обмеженість строків досудового розслідування кримінальних проступків та 

нетяжких злочинів, що, в більшості випадках не дозволяє повністю виконати 

Програму та направити до суду не обвинувальний акт, а клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Враховуючи 

викладене, слід відзначити про необхідність об’єднання зусиль органів 

державної влади та місцевого самоврядування з метою подолання 

організаційних перешкод у реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні злочину, а також внесення змін до 

Кримінального кодексу України змін щодо розширення умов застосування 
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такого звільнення та Кримінального процесуального кодексу України в частині 

збільшення строків досудового розслідування і надання прокуратурі поряд з 

судом можливості закривати провадження у разі успішного проходження 

неповнолітнім Програми відновлення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

У статті досліджено правову базу на якій ґрунтуються євроінтеграційні 

процеси України. Визначено необхідні подальші кроки для глибшої 

імплементації стандартів Європейського Союзу в Україні. Зроблено висновки 

щодо неузгодженості деяких нормативно-правових актів у сфері 

євроінтеграційної діяльності України. Проаналізовано історію 

трансформації правового регулювання євроінтеграції України. Визначено 

напрями реформування законодавства України у контексті імплементації 

Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу. З’ясовано вимоги 

Європейського Союзу щодо якості правових актів. Проаналізовано прийняте 

Радою Європейського Союзу спеціальне рішення з приводу правил підготовки 

нормативних актів, відповідно до яких правовий акт має бути: чітким, не 

двозначним, без надмірного застосування скорочень, не містити жаргонних 

висловів, надто довгих фраз, незрозумілих посилань на інші тексти, 

ускладнень, що утруднюють його читання. Визначено необхідність України 

враховувати економічні, політичні та соціальні наслідки прийняття 

відповідних актів законодавства, адаптованих до вимог законодавства 

Європейського Союзу.  

Ключові слова: трансформація законодавства; євроінтеграція; правове 

регулювання; чинне законодавство; Європейський Союзу. 

Постановка проблеми. Починаючи від здобуття незалежності Україна 

обрала стратегічним орієнтиром створення національної державної правової 

системи європейські правові стандарти. Одним з перших кроків по 
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трансформації українського законодавства до стандартів ЄС стало підписання 

Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими 

Співтовариствами та їхніми державами-членами від 14 червня 1994 р. Правова 

адаптація законодавства України до законодавства ЄС є дуже складним 

процесом, а тому зближення національного права із законодавством ЄС та 

законодавством міжнародних організацій потребує більш ретельного 

дослідження ніж ті що є сьогодні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі теоретичні і практичні 

аспекти питання адаптації національного права до права ЄС були предметом 

наукового дослідження багатьох учених, серед яких, зокрема, Д. Аракелян, М. 

Басараб, Н. Гнидюк, І. Грицяк, Г. Друзенко, В. Забігайло, О. Зеркаль, Н. 

Пархоменко, С. Шевчук, В. Шилінгов, В. Шкарупа та інші. Однак процес 

адаптації законодавства України до права ЄС є динамічним та охоплює 

широкий спектр питань, комплексний аналіз яких зумовлює постійну 

актуальність досліджень цього напряму. 

Мета статті. Вона полягає у необхідності аналізу процесу трансформації 

українського законодавства у контексті євроінтеграції.  

Виклад основного матеріалу. Європейська інтеграція сьогодні уявляє 

собою широкомасштабні процеси, що залучають до їх реалізації 

наднаціональний, міжурядовий, регіональний і місцевий рівні управління, а 

також в мобілізують міжінституційні і міжособистісні відносини. 

Різностороннє співробітництво з Євросоюзом на сьогоднішній день в повній 

мірі відповідає природному геополітичному напряму інтеграційної стратегії 

України і є одним з основних практичних засобів формування ефективної 

відкритої економіки [1, c. 63]. 

Сьогодні дуже значним є вплив міжнародних інтеграційних процесів на 

функціонування не лише регіональних міжнародних систем і становлення 

нового міжнародного порядку, а й окремих суспільств та держав. Основним 

виразником таких ідей у Європі сьогодні є Європейський союз. Євросоюз – це 

провідний механізм поєднання інтересів переважної більшості європейців у їх 
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прагненні безпеки й досягнення вищого рівня розвитку. Отже, вибір України, 

зроблений на користь інтеграції в Європу є виваженим. Лідерство Євросоюзу 

серед провідних інтеграційних організацій світу можна вважається 

беззаперечним [1, c. 64]. 

Для результативності будь-якої адаптації та гармонізації законодавства 

однією країною законодавства іншої необхідним фактором є дослідження 

аналогічного досвіду в зарубіжних країнах. Орієнтуючись на досвід 

нормотворчої діяльності членів ЄС, необхідно максимально визначити й 

реалізувати правові норми та принципи національної правової системи, з 

урахуванням норм і принципів європейського права [2, с. 4]. 

Відповідно до стратегії євроінтеграції нашої держави, адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС полягає в зближенні національного 

законодавства із сучасною європейською системою права, що забезпечить 

розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності 

громадян України, економічний розвиток держави в межах ЄС, сприятиме 

поступовому зростанню рівня життя населення. Імплементація положень 

європейського законодавства, передбачена економічною частиною Угоди про 

асоціацію (УА), вкрай важлива в контексті проведення реформ, оскільки 

положення угоди можуть та повинні слугувати основою для нової моделі 

соціально-економічного розвитку України. Тому, розробляючи концепцію та 

програми секторальних економічних реформ, необхідно відразу враховувати 

вимоги базових директив ЄС, гармонізація з якими передбачена угодою.                

[3, с. 189] 

Починаючи з 1 березня 1998 р. (моменту набуття чинності Угоди про 

партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими 

Співтовариствами і їхніми державами-членами) Україна перейшла на новий 

етап становлення державності, що базується на європейських принципах життя 

та права. Процес адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу розпочався вже більше 17 років тому, 18 березня 2004 р. 

Верховною Радою України було затверджено Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.                                  

[4, с. 132] 
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Фундамент внутрішнього забезпечення процесу адаптації ще в 90-ті роки 

заклали Укази Президента України «Про забезпечення виконання Угоди про 

партнерство та співробітництво між Україною та Європейським 

Співтовариством» від 24 лютого 1998 р. № 148 [5]; «Про затвердження 

Стратегії інтеграції України до ЄС» від 11 червня 1998 р. № 615 [6].  

21 березня 2014 р. під час позачергового Саміту Україна – ЄС було 

підписано політичну частину Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та Заключний акт Саміту. 

27 червня 2014 р. Президент України та керівництво ЄС і глави держав та 

урядів 28 держав-членів ЄС підписали економічну частину Угоди, які разом із 

рештою тексту Угоди становлять єдиний документ. 16 вересня 2014 р. 

Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували 

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а вже 1 вересня 2017 р. після 

тривалого процесу ратифікації Угоди парламентами всіх 28 держав-членів 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, набула чинності у повному обсязі. У преамбулі цієї Угоди 

зазначено, що Україна взяла на себе зобов’язання забезпечувати поступову 

адаптацію законодавства України до acquis ЄС відповідно до напрямів, 

визначених у цій Угоді, та забезпечувати ефективне її виконання. У ст. 114 

«Адаптація законодавства» сторони Угоди наголошується на важливості 

адаптації чинного законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу. Україна погодилася забезпечити, щоб її чинні закони та майбутнє 

законодавство поступово досягли сумісності з acquis ЄС.[7, с. 36]  

Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності економіки та темпів 

технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному європейському 

ринку та забезпеченню вільного доступу до новітніх технологій, капіталу, 

інформації; підвищенню кваліфікації робочої сили за умов їх вільного руху в 

межах єдиного ринку; створенню більш сприятливого інвестиційного 
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середовища; істотному зростанню обсягів торгівлі на ринку ЄС; створенню 

передумов для прискореного зростання взаємообміну в галузях з підвищеним 

рівнем науки та техноємності; підвищенню якості регулятивних інститутів у 

бюджетній, банківській, фінансовій сферах та корпоративному управлінні. 

Економічна інтеграція також надасть можливість використовувати фонди 

регіонального розвитку ЄС для прискорення виходу на вищий рівень 

економічного розвитку, властивий більш розвиненим країнам Євросоюзу [8]. 

Соціальні переваги членства в ЄС пов’язані з наявними тут високим рівнем 

соціальних стандартів і розвитку гуманітарної сфери, ефективним захистом 

прав працівників, розвиненою системою охорони довкілля. Наслідком 

інтеграції України в ЄС стануть суттєві зміни в забезпеченні права на вільне 

працевлаштування, адекватної оплати та безпеки праці, гарантій соціального 

забезпечення, належних умов життя громадян, охорони здоров’я, освіти, 

культури, соціального захисту і соціального страхування відповідно до 

європейських стандартів [1, c. 66]. 

Аналіз процесу наближення українського законодавства до правової 

системи ЄС дає змогу виявити проблеми, що потребують нагального 

вирішення, і запропонувати підходи до підвищення ефективності цього 

процесу. Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС 

відбувається одночасно з правовою реформою в Україні. Чинна законодавча 

база України є суперечливою, нестабільною, а тому недосконалою.[3, c. 191] 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Основними 

завданнями трансформації законодавства України у контексті євроінтеграції є: 

доступ українських підприємств на ринок ЄС; проведення адміністративної, 

якісної судової реформи, утвердження верховенства права та демократизація 

суспільних процесів; набуття членства в ЄС тощо. 

Для вирішення питання трансформації законодавства України у контексті 

євроінтеграції, необхідно запровадити низку заходів, зокрема: 

–.створити актуальну Концепцію адаптації українського законодавства до 

законодавства Європейського Союзу; 
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– сформувати новий окремий центральний орган державної влади (поза 

структурами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України), що буде 

відповідальним за процес адаптації законодавства. 

– розробити чіткий графік роботи кожного органу державної влади 

України по адаптації законодавства для окремих галузей права. 
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ЦІННІСНИЙ ВИМІР КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ 

Стаття присвячена проблемі побудови політики консолідації українського 

суспільства в умовах системної кризи. З’ясовано, що у модерному суспільно-

політичному та історичному поступі України революційний 2013-2014 рік 

актуалізував ціннісний дискурс і широке суспільне обговорення державної 

політики консолідації.  

Проаналізовано науковий дискурс щодо терміну «консолідація», виявлено 

міждисциплінарність параметрів його вивчення у сучасній науці.  

Виявлено, що консолідація суспільства є одночасно процесом і результатом 

цього процесу. Стійкість суспільно-політичної системи до різних атракторів 

ґрунтується на ступені консолідації суспільства. З точки зору ціннісного 

виміру, політика консолідації, заснована саме на громадянсько-політичних, а не 

етнічно-історичних цінностях, є перспективною у контексті  конструювання 

політики об’єднання Української держави, подолання регіональних 

відмінностей в історичній свідомості та формулювання ідеології 

загальнонаціонального розвитку. 

Ключові слова: цінності, громадянсько-політичні цінності, історична 

пам’ять, суспільна консолідація, національна ідентичність, системна криза.  

Системна криза в Україні, детермінована подіями на Майдані, анексією АР 

Крим, війною з Росією, стала поштовхом для суспільства відновити діалог 

щодо спільних історичних та перспективних орієнтацій, проблем культурної та 

національної ідентичності та конструювання ціннісної парадигми консолідації 
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суспільства. Актуалізація ціннісного дискурсу пов’язана також з нав’язуванням 

ворожою пропагандою ідеї «двох Україн», україномовної та російськомовної, 

котра, за словами російських ідеологів, прагне інтеграції з Російською 

Федерацією. Побудована на основі цінностей об’єднання, політика консолідації 

суспільства має перспективи стати запобіжником подальших маніпуляцій та 

убезпечити його від впливів ворожої пропаганди. 

Науковий дискурс довкола проблем співвідношення цінностей та 

суспільної консолідації в Україні традиційно сформувався у міждисциплінарній 

науковій площині.  Адже питання ціннісного наповнення процесів об’єднання 

суспільства мають філософські, етнополітичні, історичні, суспільно-

комунікаційні параметри. Враховуючи також практичну значущість процесу 

консолідації українського суспільства в умовах гібридної війни проти Росії, 

означені питання набули високої актуальності. Вітчизняні дослідники О. 

Рафальський [11], З. Хамітов, С. Пирожков [7], М. Пірен [8], О. Майборода [13] 

та інші неодноразово зверталися до проблем консолідації суспільства, 

дослідження процесів сучасних трансформацій з урахуванням особливостей 

розвитку, зокрема, етнонаціональної політики, практики її реалізації. 

Формуванню політичних цінностей українців присвячені роботи української 

дослідниці Л. Лясоти [2;3], національну ідею як чинник консолідації досліджує 

О. Пашкова [5;6], О. Радченко [9;10] – автор концепції ціннісного виміру 

трансформації державно-політичного устрою України. Та попри вагомі 

теоретичні і практичні напрацювання, проблема ціннісного виміру консолідації 

українського суспільства в умовах системної кризи не стала предметом 

окремого наукового тексту. 

Мета статті – визначити спроможність та перспективи ціннісного виміру 

формування державної політики консолідації українського суспільства в 

умовах системної кризи. 

У трансформаційному українському суспільстві процеси суспільної 

інтеграції та консолідації нерозривно пов’язані з системою світоглядно-

ціннісних орієнтацій. На думку авторів аналітичної доповіді «Соціогуманітарні 
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чинники інтеграції і консолідації українського суспільства», ця система 

включає в себе ідею засадничої домінанти духовно-інтелектуального, 

ідеологічного, соціального прогресу, без чого неможливий духовний, 

політичний, економічний, соціальний поступ суспільства [12, с. 16].  

Консолідація в цілому розуміється і як процес об’єднання, і як результат 

цього процесу. Українські дослідники С. Пирожков та Н. Хамітов дали таке 

визначення терміну «консолідація»: це процес об’єднання, зміцнення єдності й 

згуртованості соціальних і політичних сил (людей, соціальних груп, політичних 

партій і організацій тощо) з метою посилення боротьби за вирішення спільних 

завдань [7, с. 4]. У політичній науці прийнято розрізняти політичну, 

національну, етнічну, суспільну і демократичну консолідацію. 

Вітчизняна дослідниця М. Пірен трактувала етнічну консолідацію як вид 

об’єднувальних етнічних процесів, що характеризується внутрішнім 

згуртуванням народу [8, с. 65] Політичну консолідацію найчастіше розглядають 

як об'єднання політичних сил, суб'єктів політики для вирішення спільних 

завдань або реакцію на політичні дії. Говорити про політичну консолідацію 

суспільства можна у випадку політичної взаємодії, яка призводить до 

об'єднання зацікавлених груп, суб'єктів політики з метою досягнення спільних 

завдань [14, с. 36]. 

Національна консолідація – більшою мірою етнополітичний процес, що 

скерований на зміцнення і посилення різноманіття етнонаціональних груп, які 

утворюють націю [2, c. 179]. Вона відбувається шляхом поступового усунення 

бар'єрів і формування спільних цінностей, інститутів (політичних, економічних, 

соціальних, духовних). 

Зокрема, британський політичний теоретик австралійського походження 

К. Майноуг у розвитку нації виділяв етап пробудження, за якого нація 

усвідомлює свою самість: відбувається формування національної ідентичності, 

відродження національної культури, мови тощо. Після чого, за його 

методологією, слідує боротьба за незалежність і консолідація нації, яка часто 

відбувається під небезпекою розпаду держави як такої, зовнішньої загрози 
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тощо [4, c. 150]. Авторка вважає саме третій етап в запропонованій методології 

найбільш відповідним сучасному стану українського суспільства. Проте також 

наполягає на вагомій складовій суспільної консолідації у процесі консолідації 

нації. 

В якості інтегратора об'єднавчих процесів серед груп, спільнот, 

інституцій, влади та держави, консолідація відбувається як на 

інституціональному й процедурному, так і на психологічному рівні. Адже 

налагодити спільну згоду діючих політичних акторів можливо лише на довірі, 

співробітництві та, до певної міри, єдності поглядів. Отже, у широкому 

розумінні суспільну консолідацію можна розглядати як процес визначення і 

розвитку мети, стратегії, інтересів, цінностей на основі внутрішніх регуляторів 

(менталітету, моральних, історико-культурних цінностей тощо), прийнятих 

суспільством і державою в цілому, визнаних представниками різних політичних 

партій і громадських організацій, які зафіксовані в їхніх програмних 

документах [13, с. 177–178].  

Характеризуючи сучасний суспільно-політичний розвиток України, слід 

визнати домінування в суспільстві деконсолідаційних тенденцій та 

розбалансованість ціннісно-нормативної системи. Проте віднедавна, а саме 

починаючи з Революції Гідності та російської військової агресії проти України,  

відбулися помітні позитивні зрушення в питанні консолідації українського 

суспільства, особливо щодо активізації процесів формування української 

політичної нації, становлення та розвитку громадянського суспільства. До речі, 

яскравим проявом як першого, так і другого є волонтерський рух, що став 

важливим чинником відстоювання незалежності України в умовах гібридної 

війни. Сутність процесу консолідації, на думку політологині Л. Лясоти, 

полягає, по-перше, в протиставленні деградації, і в цьому контексті під 

консолідацією розуміється зміцнення, згуртування суспільства [3, с. 386].                 

По-друге, консолідація – це  вибір, що веде до формування сукупності правил 

політичної гри, в найкращому випадку домовленостей, які є результатом 
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взаємної згоди. «Інакше кажучи, мова йде про згоду щодо певного переліку 

правил політичної поведінки, діяльності, з використанням яких розв'язалися б і 

виникаючі соціально-політичні конфлікти і, взагалі, заповнився первинний 

концептуальний вакуум» [Там само]. 

Отже, консолідація українського суспільства як перед зовнішніми, так і 

перед внутрішніми викликами стикається, з тим, що  транзитна модель 

соціальної поведінки не відповідає потребам нової системи цінностей, 

орієнтованої на свободу вибору і прагматизм [5, с. 63].  

Вочевидь, за сучасних суспільно-політичних реалій України державна 

політика консолідації покликана визначати: 

- змістовні, смислові, ціннісні пріоритети суспільства у трактуваннях 

минулого відповідно до стратегічних візій суспільно-політичного 

розвитку України; 

- парадигму цінностей громадянської та політичної консолідації, 

патріотичної єдності, міжрегіонального порозуміння та зв’язку поколінь;  

- цінності суспільного розколу, використання яких в публічному дискурсі 

слід уникати; 

- пріоритетні напрями політичних практик консолідації суспільства задля 

захисту від інформаційної пропаганди, посягань на територіальну 

цілісність, зближення з європейським гуманітарним простором [11, c. 

189]. 

Моніторинг соціологічних опитувань українців та ціннісних замірів у 

суспільстві виявив такі тенденції: цінності розколу, конфронтації мають 

переважно етнічне, оціночно-історичне забарвлення [9, c. 60]. Методологічно 

це пояснюється теорією пам’яті. Йдеться про два її рівні – особистісну або 

індивідуальну пам’ять, та суспільну, тобто колективну, національну пам’ять, 

між якими можливі певні розбіжності, неузгодженості [Там само, с. 181]. 

Історична пам’ять особистості розвивається здебільшого на рівні психології, 

сімейних міфів, героїв, практик взаємовідносин з державою тощо. Суспільна 

пам’ять, у свою чергу, формується на рівні ідеології, політики, міжнародних 
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відносин, адже постійно зазнає коригування.  Вона постає через традиції, 

звичаї, усні перекази, конструювання і відтворення минулого, його 

«вписування» у кон’юнктурні суспільно-політичні смисли.  

У випадку посттоталітарних держав конфлікт історичної пам’яті особистої 

і національної, коли символічне уявлення про минуле втілюється у конкретні 

соціальні та політичні вчинки, стає інструментом деконсолідації суспільства. 

Наприклад, Друга світова війна, оцінка якої має для кожної групи суспільства 

етнічну складову, власну сімейну компоненту тощо, фактично створила в 

Україні дві історичні пам’яті: пам’ять жертв і пам’ять колабораціоністів. В 

умовах гібридної війни проти Росії це дає можливість маніпулювати, штучно 

підсилювати суспільну конфронтацію всередині України та розповсюджувати 

меседжі країни-агресора про спільне минуле, а відтак – стирати кордони між 

історичною пам’яттю двох різних народів, що гальмує процес завершення 

національної ідентифікації [10, c. 51].  

Натомість перспективи консолідації суспільства, відповідно до опитувань 

громадської думки, лежать у просторі цінностей громадянсько-політичного 

штибу. Зокрема, у доповіді «Консолідація українського суспільства: шляхи, 

виклики, перспективи» [1], підготовленій експертами й аналітиками Центру 

Разумкова в грудні 2016 р., виявлено такі маркери консолідації українського 

суспільства і держави: 

- подолання існуючих соціально-економічних проблем, підвищення 

добробуту більшості громадян (67% опитаних); 

- подолання корупції і притягнення корупціонерів до відповідальності 

(66%); 

- зміна влади в Україні, прихід до влади чесних, професійних, 

некорумпованих людей (51%); 

-  більш справедливий розподіл суспільних благ, зменшення розриву між 

статками багатих і бідних громадян (48%); 

- збільшення участі громадян у вирішенні соціально важливих проблем на 

державному та регіональному рівнях (29%) [1, с. 25-26]. 

Отже, саме орієнтація на цінності політичної нації – свободу, 

справедливість, добробут, демократію, відсутність корупції тощо, – має 

потенціал забезпечити в суспільстві довготривалу консолідацію, створити 
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ефект магнітного тяжіння та певного відчуття братерства. А саму державу, як 

динамічну складну систему, зробити мінімально чутливою до зовнішніх і 

внутрішніх атракторів, здатних перевести її до стану «політичної критичності». 

Таким чином, стан політичної системи України, що характеризується 

системністю кризових процесів в економічній, політичній, інституційній, 

соціальній та інших сферах, потребує якісно іншого підходу до моделювання та 

реалізації політики консолідації держави. Відповідність цієї політики 

громадянсько-політичним цінностям суспільства, фундаментальним потребам 

соціальної трансформації є вирішальною передумовою успіху останньої. Саме 

практика ціннісно-нормативного конструювання політики об’єднання 

української держави має потенціал подолати регіональні відмінності в 

історичній свідомості; сформулювати ідеологію загальнонаціонального 

розвитку; мінімізувати кон’юнктурне використання історичного матеріалу 

зовнішньополітичними, партійними, екстремістськими чи сепаратистськими 

силами, а також всебічно обґрунтувати ідею та цінності української суверенної 

та соборної державності. 
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АСПЕКТ 

У статті здійснений історичний аналіз становлення зовнішньополітичного 

курсу України від давніх часів до сьогодення. З’ясовано, що витоки української 

зовнішньої політики сягають своїм корінням глибокої давнини. На основі 

аналізу історичних фактів, подій, змісту найважливіших для зовнішньої 

політики документів, показано, що вже Давньоруська  держава підтримувала 

тісні політичні відносини і дипломатичні відносини з багатьма європейськими 

країнами – Візантією, Польщею, Угорщиною, Германською імперією, 

Францією, скандинавськими державами. Після падіння Київської Русі, її 

зовнішньополітичні традиції   були відроджені і розвинуті в  Козацьку добу, а 

міцні  підвалини української зовнішньополітичної служби було закладено у роки 

Визвольних змагань 1917–1921 рр., що дозволило українським державним 

утворенням досягнути певних дипломатичних результатів. 

Доведено, що повноправним суб’єктом міжнародних відносин Україна стала 

лише після здобуття незалежності. Показано складний шлях розробки 

молодою Українською державою своєї зовнішньополітичної стратегії, який 

завершився закріпленням в Конституції України курсу на євроатлантичну 

інтеграцію. 

Запропоновані конкретні наукові проблеми, опрацювання яких  вітчизняними 

науковцями сприятиме більш ефективній реалізації пріоритетних напрямків 

роботи вітчизняної дипломатії на сучасному етапі. 

Ключові слова: зовнішня політика, суверенна Україна, євроатлантична 

інтеграція, Європейський Союз, НАТО. 
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 Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні процеси зумовлюють 

глибоку взаємозалежність держав між собою, жодна з них сьогодні не може  

існувати уособлено. Це вимагає від керівництва держав перегляду старих 

способів взаємодії, вдосконалення механізмів співпраці, розробки зовнішньої 

політики, адекватної сучасним обставинам. В кінцевому рахунку, від того, 

наскільки продуманою, чітко обґрунтованою є зовнішня політика держави, 

багато в чому залежить не тільки реалізація її національних інтересів, але й 

успіх у розв’язанні внутрішньополітичних проблем.   

 Важливу роль у розробці ефективної зовнішньої політики України на 

сучасному етапі відіграє узагальнення досвіду такої діяльності на українських 

землях в попередні історичні періоди. Це дасть можливість сучасним 

керманичам української держави не лише врахувати помилки, яких 

припускались їх попередники у розробці зовнішньополітичної парадигми 

України, а й використати все те позитивне в їх зовнішньополітичній діяльності, 

що допомогло українцям, врешті-решт, реалізувати віковічне прагнення – 

отримання незалежності.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. За роки незалежності в 

Україні з’явилася низка праць із проблем становлення основних принципів і 

концептуальних засад зовнішньої політики нашої держави, розвитку 

двосторонніх міждержавних відносин, діяльності у міжнародних організаціях. 

Серед їх авторів – М. Алексієвець, С. Віднянський, В. Власов, В. Головченко,  

А. Зленко, О. Івченко, Б. Корнєєнко, Ю. Макар, С. Прийдун, Л. Чекаленко та ін.  

Але при наявності досить великого масиву різнопланової літератури з даної 

проблематики продовжують висловлюватись різні точки зору щодо 

ефективності зовнішньополітичної діяльності конкретних державних утворень 

на українських землях в різні історичні періоди. Це й зумовило звернення 

автора до даної проблеми.  

 Метою статті є всебічний історичний аналіз основних тенденцій та 

особливостей становлення та розвитку зовнішньої політики на українських 

землях, що й обумовлює актуальність наукової статті. 
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 Виклад основного матеріалу. Україна пройшла довгий і тернистий шлях 

до своєї незалежності. Вона стала можливою у результаті кардинальних змін 

міжнародного порядку, характерною ознакою якого є поглиблення 

європейсько-атлантичних інтеграційних процесів. Внаслідок цього Україна 

«опинилась в епіцентрі радикальних геополітичних зрушень. Це закономірно 

поставило Україну перед стратегічним викликом щодо її ефективної адаптації в 

умовах нової геополітичної реальності та необхідності реалізації стратегії 

міжнародної суб’єктності. Складність геополітичного становища України 

зумовила тривалий і суперечливий процес формування її зовнішньої політики, 

трансформації від багатовекторності до безальтернативного курсу на 

європейсько-атлантичну інтеграцію» [1, с. 18]. Проте варто розуміти, що 

витоки української зовнішньої політики є значно глибшими. Її коріння, на 

думку багатьох дослідників, слід шукати на стику візантійської і римської 

традицій, що лежать в основі усіх сучасних європейських держав [2, с. 23].  

 Загалом, перші відомості про участь давніх русів у міжнародних подіях 

кінця VІІІ – початку ІХ ст. зустрічаємо в писемних творах – двох житіях – 

Стефана Сурозького (ХV ст.) та Георгія Амастридського (ІХ ст.). У першому 

розповідається про походи руських загонів у візантійські володіння в Криму, 

про взяття м. Сурожа (Судака) та укладання миру. За його умовами князь 

Бравлин, який очолював руське військо, приймав хрещення, а натомість мав 

повернути награбоване церковне майно в Корсуні і Керчі, вивести з міст 

військо і повернути полонених. Схожий мир з русами був укладений і після їх 

нападу на головне місто провінції Пафлагонії Амастриду (між 825 і 842 рр.).За 

ним руси відпустили полонених і повернулися додому, одержавши чималу 

контрибуцію. Амастридське замирення було фактично першим офіційно 

відзначеним у джерелі договором Русі з греками. 

 Подальший розвиток дипломатичних традицій на території України 

пов’язаний з періодом ІХ–ХІІІ ст., тобто періодом існування Київської Русі. Її   

утворення стало результатом державотворчої діяльності східнослов’янських 

племен, які консолідувались довкола племінного союзу полян з центром у 
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Києві. Створення Давньоруської держави згідно з літописними даними 

розпочалось із утвердження князя Олега (882–912 рр.) в Києві: руська Північ 

була ним об’єднана з руським Півднем. Олег оголосив Київ стольним градом 

новоствореної держави: «Хай буде Київ матір’ю градам руським».  

 Походи Олега увінчалися прилученням до Русі нових земель – як на 

правобережжі, так і лівобережжі Дніпра – сіверян, радимичів, дулібів, тиверців, 

хорватів та ін. 

 До наших часів дійшли візантійські документи тієї доби, які свідчать про 

могутню армію Олега, якою він воював з Візантією. Зокрема у «Повісті 

минулих літ» описано новий похід руського війська на Константинополь і 

укладення нового русько-візантійського договору 911 р. Цей договір свідчив, 

що Олегу вдалося добитися вагомих преференцій для Русі: данину по                     

12 гривень на людину, прийняття на довготривале перебування руських послів 

(за кошт греків), право здійснювати вільну торгівлю в містах Візантії, а купців 

упродовж місяця утримувати греками. Йшлося у договорі також про 

домовленість щодо взаємної участі волонтерів в іноземному війську під час 

воєнних дій, про повернення злочинців у країну походження.   

 На 944 р. склалася антивізантійська коаліція, очолювана Руссю, що 

включала печенігів, варягів, кривичів, тиверців та ін. Могутнє військо, 

очолюване наступником Олега князем  Ігорем, вирушило на Константинополь. 

Імператор Візантії Роман, діючи дипломатично, зустрівся з ними на Дунаї, а до 

печенігів, найнятих Ігорем, відправив багаті дари. Зрештою в Константинополі 

у 944 р. був підписаний договір, який знаменував утворення воєнного союзу 

Візантії і Київської Русі. Договір вважається вершиною давньоруської 

дипломатичної практики. Проте умови цього договору були для Русі менш 

вигідними, порівняно із попередніми. З нього вилучили статті про безмитну 

торгівлю у Візантії, не згадувалося про сплату русичам данини, натомість   

наголошувалося на зобов’язанні Русі захищати від ворогів візантійські 

володіння в Криму. Русь зобов’язувалася не пускати так званих чорних болгар 

на грецькі землі, їм дозволялося ловити рибу, але заборонялося зимувати в 

гирлі Дніпра.   
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 Після вбивства князя Ігоря деревлянами дипломатичні традиції Русі були 

продовжені його дружиною – княгинею Ольгою (945–964 рр.). Важливим 

дипломатичним кроком було прийняття Ольгою християнства. Щоб розширити 

міжнародні контакти Русі, княгиня Ольга у 959 р. відрядила посольство до 

німецького короля Оттона І. 

Зі смертю під час військового походу Великого князя київського   

Святослава (964–972 рр.), керівництво держави перейшло до його сина 

Володимира Великого (980–1015 рр.). Він не лише повернув Русі ряд земель, 

захоплених польськими князями, а й задля централізації державно-політичного 

устрою Русі прийняв християнство і охрестив її. Християнізація Русі сприяла 

зміцненню позицій Києва на міжнародній арені, легітимізувала суб’єктність 

держави у міжнародних відносинах шляхом визнання її рівним і повноправним 

членом християнської спільноти. Це дало змогу Володимирові Великому 

активно використовувати такий важливий інструментарій тогочасної 

дипломатії, як міждинастичні шлюби, які забезпечували стабільність 

двосторонніх відносин Києва з іншими державами. Власне, Володимир і поклав 

початок міждинастичним шлюбам руських князів, одружившись з чеською 

князівною Малфрідою.   

 Розуміючи важливість шлюбних зв’язків, князь також оженив своїх дітей 

з іноземцями: старшого сина Святополка з дочкою польського короля 

Болеслава Хороброго, Ярослава з донькою шведського короля Олафа Іриною 

(Інгігердою). Дочку Премиславу одружив з угорським королем Владиславом 

Лисим, іншу – з чеським королем Болеславом Рудим, Марію-Добронігу – з 

польським королем Казимиром Обновителем.     

 Широко застосовувалася шлюбна дипломатія для зміцнення позицій  Русі 

й князем Ярославом Мудрим (1019–1054). Свого старшого сина Ізяслава 

Ярослав оженив на сестрі польського короля. Сам Ярослав другий шлюб взяв з 

Анною, дочкою візантійського імператора. Норвезький королевич Гаральд 

(Суворий), який згодом став королем, взяв за дружину дочку Ярослава 

Єлизавету. Угорський король Андрій І одружився з Анастасією, донькою 

Ярослава. Її сестра Анна 14 травня 1049 р. вийшла заміж за французького 

короля Генріха І. Після смерті короля вона правила Францією [3, с. 19].  
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 Загалом, завдяки виваженій зовнішній політиці Ярослава Мудрого 

розширилось коло дипломатичних зв’язків Київської Русі, налагодились 

постійні політичні контакти з багатьма європейськими країнами. Київська 

держава стала поважним суб’єктом зовнішньої політики, чия могутність 

визнавалась провідними європейськими державами.   

 Після занепаду і розпаду Давньоруської держави у ХІІІ ст., викликаного 

низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників, державотворчі традиції Русі 

перебрало на себе Галицько-Волинське князівство. Його князі, починаючи з 

Данила і Василька, намагались навіть в умовах монголо-татарської навали  

проводити самостійну зовнішню політику. Коронація Данила Романовича в 

1253 р. папою Інокентієм IV легітимізувала його як європейського монарха, а 

Галицько-Волинське князівство – зробила суб’єктом міжнародного права і 

частиною західного світу. Проте папа не зміг надати реальної допомоги Данилу 

Романовичу в боротьбі з монголами, його заклики до нового хрестового походу 

не були почуті європейськими правителями. Все це привело до охолодження 

відносин із Римом. Вже наступник Інокентія ІV папа Олександр ІV вороже 

поставився до Данила Галицького. Він погрожував королю церковним 

прокляттям за відмову служити апостольському престолу, підбивав 

литовського короля Міндовга до нападу і дарував відпущення гріхів тевтонцям, 

які виступали проти русичів. 

 Тим не менш ще півстоліття по тому правителі Галицько-Волинської 

держави титулували себе «королями Русі». 

 Із занепадом Галицько-Волинського князівства українські землі не лише 

остаточно втратили суб’єктність в міжнародних відносинах, але й стали 

об’єктом територіальних зазіхань боку з боку низки держав Центрально-

Східної Європи, що посилилися в цей час. Наприкінці ХІV ст. Польща, Литва, 

Угорщина та Молдавія поділили землі князівства між собою.  

 Наступна спроба відновлення суб’єктності українських земель пов’язана з 

новою верствою українського суспільства – козацтвом. Розпочавши своє 

формування у першій половині XVI ст., українське козацтво поступово 
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перетворилося на носія національної державності. На початку XVII ст. Військо 

Запорізьке стало суб’єктом міжнародних відносин, впливовим військово-

політичним фактором у Східній і Південно-Східній Європі. Після укладення у 

1594 р. договору з представниками «Священної ліги» про спільну боротьбу 

проти Османської імперії Січ уперше за свою історію стала повноправним 

учасником міжнародної коаліції. З приходом гетьмана Богдана Хмельницького,  

який здобув низку блискучих військових перемог, міжнародні контакти 

козацтва суттєво активізувалися і розширилися. Однак, зусиль гетьмана, в тому 

числі і дипломатичних, виявилося замало, щоб забезпечити Україні 

незалежність [2, с. 23].      

 Період після смерті Богдана Хмельницького і до гетьманства Івана 

Мазепи не був позначений особливими дипломатичних здобутками через 

внутрішньополітичні чвари, пов’язані із боротьбою за владу. Правда, 

дипломатії гетьмана І. Виговського вдалось оформити договір зі Швецією, яка 

визнала незалежність України та її кордони аж до Вісли, а також поновити союз 

з Кримом і Туреччиною. Проте спроба гетьмана закріпити  міжнародно-

правовий статус Гетьманщини шляхом укладання с Польщею 16 вересня             

1658 р. Гадяцького союзного договору була невдалою, вона не лише  послабила 

Гетьманщину на зовнішньополітичній арені, а й загострила   

внутрішньополітичні суперечності в державі. Цим скористались Москва та 

Варшава, які відновили контроль над українськими землями, уклавши між 

собою грабіжницькі Андрусівське перемир’я 1667 р. та Вічний мир 1686 р.    

 Реальні спроби вивільнитися від диктату Москви, відновити суверенітет 

українських земель здійснив І. Мазепа, обраний на посаду гетьмана 25 червня 

1687 р. У 1706 р. він уклав угоду зі Швецією, за якою шведський король 

визнавав Україну незалежною, брав на себе зобов’язання надавати їй допомогу. 

Водночас І. Мазепа проводив таємні переговори з польським королем                            

С. Ліщинським про федерацію України з Польщею. Протягом 1708–1709 рр.             

І. Мазепа докладав зусиль до створення широкої антимосковської коаліції у 

складі України, Туреччини, Криму, Молдавії, Валахії, Трансільванії, деяких 
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інших державних утворень. Проте в самій Гетьманщини І. Мазепу мало хто 

підтримав. Розгромна поразка у Полтавській битві 27 червня (8 липня) 1709 р. 

унеможливила відновлення суверенітету українських земель, а остаточна 

перемога Петра І в Північній війні трансформувала Московське царство в 

Російську імперію. Це призвело до остаточної ліквідації Гетьманщини, 

знищення Запорізької Січі та скасування козацького устрою. Поділи Речі 

Посполитої значно розширили Російську імперію, адже майже 80% українських 

земель увійшли до її складу [1, с. 90]. 

 Наступний шанс відновлення української державності з’явився під час 

Української революції 1917–1921 рр. Варто погодитися із висновком  

вітчизняного фахівця В. Чалого про те, що ця революція відіграла ключову  

роль у відновленні суб’єктності України в міжнародних відносинах, збагаченні 

дипломатичних традицій та розширенні зовнішньополітичних зв’язків. Попри 

існування кількох державних утворень в роки Визвольних змагань – УНР доби 

Центральної Ради, Української держави часів П. Скоропадського, УНР доби 

Директорії, Україну в цей період справедливо розглядати як єдиного правового 

суб’єкта міжнародних відносин [4]. Свідченням цього є ухвалення за доби 

Революції значної кількості як внутрішніх нормативних актів (універсали, 

звернення, конституції), так і міжнародно-правових актів (Брест-Литовський 

договір, договори з європейськими державами), спрямованих на утвердження 

суверенітету України на міжнародній арені. 

 Варто зазначити, що державотворчі зусилля, яких докладали уряди УНР 

та ЗУНР, Гетьманату та Директорії в роки Революції, надзвичайно вороже 

сприймалися більшовиками, оскільки вони вбачали в них реальну загрозу 

утвердженню і збереженню своєї влади. Тому більшовики, починаючи з липня 

1917 р., вдались до формування паралельних державних структур Радянської 

України. Створений у січні 1919 р. більшовицький уряд – Раднарком УСРР 

очолив Християн Раковський, одночасно посівши і посаду керівника Наркомату 

закордонних справ.  
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 Після поразки Української революції, УСРР, скориставшись своїм 

невизначеним державно-правовим становищем, певною мірою відігравала на 

міжнародній арені роль суб’єкта міжнародного права. У якості правових актів  

регулювання зовнішньополітичної діяльності виступали Конституція УСРР 

1919 р., постанови ВУЦВК, ноти та звернення українського уряду до урядів 

інших країн. Завдяки зовнішньополітичній активності уряду УСРР вдалося 

протягом 1920–1922 рр. розгорнути мережу власних дипломатичних 

представництв за кордоном. Були встановлені дипломатичні відносини з                  

15 державами. УСРР стала учасницею понад 80 міжнародних договорів та угод 

з низкою європейських країн [3, c. 73] . 

 Однак ситуація кардинально змінилася після утворення в грудні 1922 р. 

Радянського Союзу. Ще 18 жовтня 1922 р. ЦК КП(б)У прийняв Постанову «Про 

згортання апарату НКЗС УСРР», повноваження якого мали бути передані 

союзному наркомату. Наркомат було офіційно ліквідовано 20 вересня  1923 р. 

Конституція СРСР 1924 р. проголосила, що уряду СРСР передається 

представництво Союзу республік в міжнародних відносинах, встановлення 

дипломатичних зв’язків та укладення договорів з іншими державами.  

 Таким чином, на початку 20-х рр. XX ст. Україна остаточно втратила 

навіть формальну державність, надовго позбулася можливості формувати і 

втілювати власну зовнішню політику.   

 Формальне відновлення права союзних республік у сфері 

зовнішньополітичної діяльності сталося лише у 1944 р. у зв’язку з необхідністю 

підвищення ролі Радянського Союзу в післявоєнному світі. 1 лютого 1944 р. 

сесія Верховної Ради СРСР прийняла Закон «Про надання Союзним 

Республікам повноважень у галузі зовнішніх відносин та про перетворення у 

зв’язку з цим Народного Комісаріату Закордонних Справ із загальносоюзного в 

союзно-республіканський народний комісаріат». 5 лютого 1944 р. було 

прийнято постанови Політбюро ЦК КП(б) України і укази Президії Верховної 

Ради УРСР про утворення українського НКЗС.  
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 Безумовно, таке рішення керівництва СРСР не було пов’язане з бажанням 

відновити реальні права союзних республік, а диктувалось виключно 

прагматичною метою – посилити вплив Радянського Союзу на роботу 

Організації Об’єднаних Націй (ООН). Проте, хоча і формальна, але все ж 

суб’єктність УРСР в міжнародних відносинах, дозволила Україні долучитись до 

формування Організації Об’єднаних Націй. Українська делегація взяла 

участь у роботі установчої конференції ООН в Сан-Франциско, 26 червня 1945 

р. нарком закордонних справ УРСР Д. Мануїльський підписав Статут ООН, 

згідно з яким Україна стала повноправним членом ООН.     

 І все ж протягом 1945–1990 рр. УРСР не мала змоги діяти як незалежний  

учасник міжнародних відносин. Її зовнішньополітична діяльність керувалася з 

Москви. Проте навіть формальний вихід України на міжнародну арену мав свої 

позитивні сторони. Адже завдяки цьому світова спільнота більше дізнавалась 

про нашу державу, її дипломати здобувати важливий досвід міжнародної 

діяльності, який став в нагоді, коли створились умови для відновлення  

правосуб’єктності України в міжнародних відносинах. Це сталося 16 липня  

1990 р., коли Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний 

суверенітет України. У ній зазначалося, що Україна «як суб’єкт міжнародного 

права здійснює безпосередні відносини з іншими державами, укладає з ними 

договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними 

представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій...» [5].  

 Після прийняття історичного Акту про незалежність України                                  

24 серпня 1991 р., який був логічним продовженням курсу, закладеного 

Декларацією про державний суверенітет, перед керівництвом держави постало 

питання про перехід до розв’язання практичних, безпосередньо пов’язаних з 

утвердженням незалежності України завдань на міжнародній арені, шляхом 

легітимізації суверенітету та встановлення двосторонніх міждержавних 

відносин. Важливу роль у цьому відіграли: Закон України «Про  

правонаступництво України», який підтверджував міжнародні зобов’язання 

нашої держави, що набула УРСР до 24 серпня 1991 р.; грудневий референдум 
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1991 р., який легітимізував незалежність України, створивши необхідні 

політико-правові умови для визнання самостійності, та, зокрема, суверенітету 

держави в міжнародних відносинах; звернення Верховної Ради України від                     

5 грудня 1991 р. «До парламентів і народів світу»; Закон «Про чинність 

міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 р. 

 Важливе значення в контексті формування нормативно-правової бази 

зовнішньої політики мало ухвалення Верховною Радою України 2 липня             

1993 р. Постанови «Про основні напрями зовнішньої політики України». 

Головні пріоритети зовнішньої політики України, згідно з документом, 

полягають у наступному: забезпеченні національної безпеки; розвитку 

національної економіки; сприянні науково-технічному прогресу; участі у 

вирішенні глобальних проблем сучасності; налагодженні контактів з 

українською діаспорою; здійсненні інформаційної функції. Постанова була 

керівництвом до дії аж до 1 липня  2010 р., коли Верховна Рада України 

ухвалила Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики»   

 Важливу роль у адаптації зовнішньополітичної діяльності України до 

норм міжнародного права відіграв Закон України від 22 грудня 1993 р. «Про 

міжнародні договори України», який регламентував процедуру укладання, 

виконання та денонсації договорів, стороною яких є наша держава . 

 Остаточно інституалізація зовнішньої політики була легітимізована 

Конституцією України 1996 р., у якій чітко зазначалось, що ця політика  

«…спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права» [6].   

 Реалізація вищеназваного законодавства дозволила розв’язати низку 

важливих для України зовнішньополітичних завдань. Зокрема, вже на початку 

90-х рр. ХХ ст. незалежність нашої держави визнали понад 130 країн світу, а 

106 країн налагодили з нею дипломатичні відносини. З багатьма країнами була 

укладена низка багатосторонніх і двосторонніх угод. Українська держава                    
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30 січня 1992 р. Україна стала членом Ради безпеки і співробітництва у Європі 

(РБСЄ, згодом – ОБСЄ), у 1995 р. її прийняли до Ради Європи; вона стала 

також членом багатьох міжнародних організацій, зокрема Світового банку, 

Міжнародного валютного фонду (МВФ). Стратегічною метою Україною 

проголошено набуття повноправного членства в Європейському Союзі. 

Стратегічний курс на членство в ЄС було підтверджено на першому саміті 

Україна–ЄС, що відбувався 5 вересня 1997 р. у Києві. Ще один крок для 

реалізації цього курсу був зроблений наступного року. 11 червня 1998 р. 

Президент України Л. Кучма своїм Указом затвердив «Стратегію інтеграції 

України до Європейського Союзу». Проте, як справедливо зазначає дослідник 

зовнішньої політики України С. Прийдун, проголошений курс України на 

форсований вступ до ЄС грішив декларативністю, оскільки паралельно 

передбачав «взаємовиключну мету – зближення з інтеграційними проектами 

Москви на пострадянському просторі» [1, c. 194]. Ця багатовекторність у 

зовнішній політиці України так і не була ліквідована ні при Л. Кучмі, ні при 

його наступнику В. Ющенку, ні тим паче при В. Януковичу, який 

переорієнтував зовнішню політику держави на Росію. Це зробило перспективи 

вступу України до ЄС досить віддаленими, оскільки, Європейський Союз 

неодноразово заявляв про неприйнятність одночасного вступу України до 

Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном і створення зони вільної 

торгівлі з Європейським Союзом. 

 Лише після другого Майдану, окупації Росією Криму, розгортання 

російської агресії на Сході нашої держави Україна змінила принципи свого 

стратегічного розвитку та спрямувала погляди на ЄС, дистанціювавшись від 

СНД та Митного Союзу. Свідченням цього, з одного боку, стала Стратегія 

сталого розвитку «Україна–2020», введена у дію Указом Президента України 

від 12 січня 2015 р. 2 травня 2018 р. був підписаний Указ Президента України 

про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів 

Співдружності Незалежних Держав та припинення дії для України окремих 

міжнародних договорів, укладених у її рамках. Такий же підхід був 
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продемонстрований і в 2019 р., коли Верховна Рада України ухвалила Закон 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави 

на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору)».  

 На сьогодні зовнішньополітичний дискурс України визначений чітко – 

євроатлантична інтеграція. І керівництво держави робить значні зусилля для 

його реалізації: звертається до наших європейських партнерів, США за 

сприянням, пропонує конкретні кроки для прискорення цих процесів.   

Президент України В. Зеленський під час зустрічі у лютому 2021 р. з міністром 

закордонних справ Литовської Республіки Габріелюсом Ландсбергісом, 

подякувавши за підтримку боротьби українців за збереження незалежності і 

суверенітету нашої держави, ще раз прямо наголосив: «Україна має бути 

членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО. Ми 

розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними 

можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій перспективі ми 

бачимо себе членами НАТО» [7].   

 Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідження історії 

зовнішньополітичної парадигми України   засвідчило, що вона формувалась і 

розвивалась впродовж значного історичного періоду української державності. 

Українська зовнішня політика бере свій початок від трипільської культури, 

продовжує свій розвиток через скіфську добу, а далі реалізується могутньою 

слов’янською державою – Київською Руссю. Подальший розвиток 

зовнішньополітичної діяльності пов’язаний з добою козаччини, особливо з 

функціонуванням Української козацької держави – Запорозької Січі. Вона за 

часів Б. Хмельницького здійснювала самостійну зовнішню політику, 

спрямовану на утвердження української державності.    

 Доба Визвольних змагань 1917–1921 рр. характеризується новою 

спробою українства відродити власну державність. Її очільникам на різних 

етапах Революції було притаманне прагнення активно використовувати 

дипломатичні інституції, широкий арсенал дипломатичних засобів і методів для 
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обстоювання українських інтересів. Але після поразки Революції і з 

входженням УСРР до складу СРСР Україна втрачає статус суб’єкта  

міжнародних відносин.  

 Лише із здобуттям незалежності у 1991 р. Україна отримала можливість 

знову утвердитися у якості суб’єкта міжнародного права з державними цілями, 

власною зовнішньою політикою, міжнародними зобов’язаннями. Проте період, 

що минув із моменту утворення незалежної України, переконливо довів, що 

формування її зовнішньополітичної стратегії та реалізація адекватної 

національним інтересам міжнародної політики виявились для українського 

політикуму одним із найскладніших завдань. У пошуках оптимальних 

концептуальних підходів до зовнішньої політики, діючи в умовах складних 

внутрішньополітичних процесів, наша країна довго сповідувала ідею 

багатовекторності, нейтралітету у міжнародних відносинах. І лише після 

другого Майдану в умовах агресії Росії проти України рішуче проголосила курс 

на євроатлантичну інтеграцію.  

 На сьогодні європейсько-атлантичний вектор є ключовим та 

безальтернативним у зовнішньополітичному курсі нашої держави. Саме він, на 

думку її керівництва, є надійним гарантом збереження суверенітету в 

міжнародних відносинах та політичної незалежності України. 

 Звичайно, реалізація стратегічного курсу України на європейську та 

євроатлантичну інтеграцію потребує від неї вирішення низки важливих  

практичних завдань, про що неодноразово наголошували керівники НАТО та 

ЄС. Разом тим, для ефективного просування країни у євроатлантичному 

напрямку, потрібна подальша розробка і обґрунтування багатьох 

концептуальних питань, відповідь на які повинна дати сучасна наука. Зокрема,   

на наш погляд, варто було б переглянути і скоригувати терміни інтеграції 

України до європейських та євроатлантичних структур, визначити 

першочерговість вирішення внутрішніх проблем, узгодити пріоритети 

міжнародної співпраці тощо. Науковий аналіз вищезазначених питань, надані 

практичні рекомендації, будуть сприяти більш виваженим підходам до 

формування зовнішньополітичної стратегії України на сучасному етапі. 
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В статті проаналізовано особливості охорони лісових ресурсів засобами 

адміністративного права,  визначено об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу 

адміністративних правопорушень в сфері використання, охорони та захисту 

лісових ресурсів. 
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суб’єкт адміністративного правопорушення, об’єкт адміністративного 
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Постановка проблеми. Незважаючи на поступове збільшення лісових 

ресурсів та значні досягнення лісового господарства, в Україні гостро постають 

проблеми нераціонального використання лісів, які все більше потерпають від 

надмірного та досить часто незаконного вирубування, у зв’язку з чим зазнають 

неминучих втрат. Важливого значення набуває проблема раціонального 

використання, охорони лісів та додержання вимог лісового законодавства. 

Задля збереження лісових ресурсів велику увагу необхідно приділяти боротьбі з 

правопорушеннями у сфері лісового господарства та їх попередженню.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування заходів 

юридичної відповідальності та адміністративної зокрема за посягання на лісові 

ресурси досліджували Д.А. Арутюнян, В.Я. Бандерич, М.М. Заверюха, М.В. 

Краснова, Н.В. Марфіна, Л.В. Мендик, Л.П. Решетник, О.В. Толкаченко, С.В. 

Шарапова та інші. 

https://orcid.org/0000-0002-2918-4574
https://publons.com/researcher/2221223/tetiana-sukhorebra/
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Метою статті є дослідження особливостей охорони лісових ресурсів 

засобами адміністративного права, визначення об’єктивних та об’єктивних 

ознак складу адміністративних правопорушень в сфері використання, охорони 

та захисту лісових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Конституції України кожен 

має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди (ст. 50), зобов’язаний не заподіювати шкоди 

природі та відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66) [1]. Відповідальність за 

порушення норм лісового законодавства (ст. 105 Лісового кодексу України; 

далі — ЛК України) несуть особи, винні у порушеннях, перелік яких є 

вичерпним. Адміністративна відповідальність за порушення лісового 

законодавства встановлена ст.ст. 49, 63-77, ст. 1885 КУпАП України [2].  

Для створення надійних засад охорони навколишнього природного 

середовища є необхідність застосування всіх видів юридичної відповідальності. 

Особливе місце в цій сфері посідає адміністративна відповідальність.  

На слушну думку М.М. Сливки, адміністративна відповідальність у сфері 

охорони навколишнього природного середовища – це вид юридичної 

відповідальності, яка полягає в застосуванні уповноваженими органами або 

посадовими особами адміністративних стягнень у вигляді певних 

несприятливих заходів матеріального чи морального характеру до порушників 

природоохоронних норм [3, с. 163].  

Вченими-адміністративістами було виокремлено особливості 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері охорони 

природи, які визначають такі основні риси: по-перше, специфічний характер 

правовідносин, який утворюється внаслідок поєднання екологічних й 

адміністративних чинників у змісті цього правового явища, і, по-друге, 

особливі підстави виникнення правовідносин адміністративної відповідальності 

- екологічне адміністративне правопорушення. Отже, максимальне врахування 

екологічних чинників (екологічного підґрунтя) дасть змогу повністю охопити 

об'єкти адміністративно-правовим захистом та сприятиме створенню надійних 

засад охорони довкілля засобами адміністративної відповідальності [4, с. 9].   
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Підставою для настання адміністративної відповідальності у сфері охорони 

лісових ресурсів є вчинення адміністративних правопорушень в сфері охорони, 

захисту і використання лісів, санкції за які визначені Кодексом України про 

адміністративні правопорушення.  

На думку Н. В. Марфіної: «Під адміністративною відповідальністю за 

порушення норм лісового законодавства слід розуміти підінститут 

адміністративної відповідальності, яка полягає у застосуванні з боку держави 

(органів лісового господарства та органів спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів 

України) адміністративних стягнень у вигляді штрафу до фізичних осіб та 

посадових осіб (спеціальних суб'єктів), які стали суб'єктами адміністративного 

правопорушення вчинивши умисно або з необережності діяння, які посягають 

на встановлений порядок охорони, захисту та використання лісів». [5, с. 23]. 

Аналізуючи адміністративну відповідальність за порушення лісового 

законодавства, необхідно виділити такі особливості: застосовується лише за 

вчинення лісового адміністративного правопорушення; визначена у нормах 

права; притягнення до відповідальності здійснюється уповноваженими 

державними органами та посадовими особами; реалізується у відповідних 

процесуальних формах; заходом впливу має бути адміністративне стягнення; 

пов'язана з примусом, з негативними для правопорушника наслідками. 

Адміністративні правопорушення в сфері охорони природи, використання 

природних ресурсів, охорони культурної спадщини закріплені у главі 7 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення [КУпАП] .  

Фактичною підставою адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері використання, охорони та захисту лісових ресурсів є 

адміністративні проступки, передбачені статтями 63-77 КУпАП глави 7 

«Адмiнiстративнi правопорушення в галузi охорони природи, використання 

природних ресурсiв, охорони пам’яток iсторiї та культури» [2]. 



111 

Невід’ємним елементом складу правопорушення у сфері використання, 

охорони та захисту лісових ресурсів є об’єкт  адміністративного 

правопорушення, який дозволяє визначити соціальну і юридичну сутність 

проступку, виявити його шкідливі, суспільно небезпечні наслідки, сприяє 

правильній кваліфікації діяння. Об’єкт та пов’язана з ним суспільна небезпека є 

основною ідентифікаційною ознакою екологічних правопорушень [6, с. 103].  

Отже, для дослідження об’єктивних ознак складу правопорушень в галузі 

охорони, захисту та використання лісів необхідно звернутися до визначення 

об’єкта цих проступків.  

 Зокрема, О. Костенко вважає, що в якості такого виступає охоронюваний 

законом (адміністративним, кримінальним) порядок відносин між людьми, що 

виникають у суспільстві з приводу матеріальних і нематеріальних предметів [7, 

с. 104]. Необхідно зазначити, що об’єктом адміністративного 

правопорушення можуть бути тільки ті врегульовані нормами права суспільні 

відносини, які охороняються від посягання мірами адміністративної 

відповідальності. «Всі суспільні відносини, які визнаються об’єктами 

адміністративних порушень, охороняються санкціями адміністративно-

правових норм» [8, с. 14].  

 Зазначені правовідносини охоплюють природні об’єкти та ресурси, їх 

учасники виступають як суб’єкти правовідносин з певним змістом, а 

правопорядок є наслідком нормального розвитку правовідносин, тобто він 

похідний від них. Об’єкт  адміністративного правопорушення у сфері 

використання, охорони та захисту лісових ресурсів поділяють на  загальний, 

родовий і безпосередній. 

Загальним об’єктом адміністративного правопорушення в галузі охорони, 

захисту та використання лісів є правовідносини використання та охорони 

природних ресурсів як єдиного цілого, до якого належать і ліси; родовим 

об’єктом є правовідносини у сфері використання та охорони лісів як окремого 

елемента довкілля; безпосереднім об’єктом є окремі правовідносини у сфері 

використання та охорони лісів. Від об’єкта відмінний предмет 
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адміністративного правопорушення, який носить матеріальний характер та має 

зовнішнє матеріальне вираження. Предметом адміністративного лісопорушення 

правопорушення в галузі охорони, захисту та використання лісів є ліси за їх 

поділом на категорії залежно від екологічного та соціально-економічного 

призначення (захисні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні, наукові, 

історико-культурні, експлуатаційні), згідно ст. 39 Лісового кодексу України [9].  

У статті 1 Лісового Кодексу України «ліс» визначається як «тип природних 

комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова 

рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним 

світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що 

взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє 

природне середовище»[9] Отже, говорячи про складники поняття «ліс», варто 

виокремлювати таке: 1) рослинність (деревна, чагарникова, трав’яна); 2) 

ґрунти; 3) тваринний світ; 4) мікроорганізми; 5) інші природні компоненти. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює 

відповідальність за такі склади адміністративних правопорушень, які 

передбачені статтями: 49, 53, 63, 64, 65-1, 66 -77, ч. 2 ст. 109, 116-2 КУпАП. 

Об’єктивна сторона правопорушення в галузі охорони, захисту та 

використання лісів – це зовнішній прояв протиправного посягання на 

охоронювані законом лісові об’єкти (тобто, діяння, шкідливі наслідки його 

вчинення та причинний зв’язок між ними). 

За способом вчинення протиправних посягань правопорушення в сфері 

охорони лісів вчиняються у формі активної поведінки – дії (незаконна порубка, 

пошкодження та знищення лісових культур та молодняка (ст. 65 КУпАП) [2] 

тощо. Шкідливі наслідки та причинний зв’язок – необхідні ознаки об’єктивної 

сторони матеріальних складів лісопорушень; це результат впливу на об’єкт 

посягання, а шкода (матеріальна або нематеріальна) завдається протиправною 

дією (бездіяльністю) об’єкта посягання. Обов’язковою ознакою лісопорушення 

є не будь-яка, а саме екологічна шкода, що проявляється в забрудненні, 

виснаженні природного середовища, порушенні його екологічних зв’язків, 
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включаючи окремі природні ресурси (зокрема, ліси) [10], ті шкідливі зміни в 

компонентах довкілля чи підвищення рівня екологічної безпеки, створення 

загрози завдання такої шкоди. 

За способом завдання шкоди правопорушення у сфері використання, 

охорони та захисту лісових ресурсів можна поділити на групи: забруднення 

лісів (засмічення лісів відходами (ст. 73 КУпАП); нераціональне використання 

лісових ресурсів (здійснення лісових користувань не у відповідності з метою 

або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому 

квитку (ст. 67 КУпАП); виснаження, пошкодження та знищення лісів 

(знищення або пошкодження підросту в лісах (ст. 66 КУпАП); руйнування 

екологічних зв’язків, які забезпечують взаємодію лісів з іншими природними 

ресурсами в межах екосистеми (знищення або пошкодження лісоосушувальних 

канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74 

КУпАП); порушення чи невиконання екологічних вимог, нормативів, 

стандартів, а також вимог, дозволів, ліцензій (наприклад, порушення правил 

відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсівспілої деревини (ст. 68 

КУпАП) [24]. Ці групи тісно переплітаються між собою, що не виключає їх 

взаємопроникнення. 

Суб'єктом адміністративного правопорушення є особа, яка завдає своїми 

протиправними діями шкоди об'єкту посягання. У чинному адміністративному 

законодавстві визначення суб’єкта не сформульовано, називаються лише його 

характеристики, зокрема вік, осудність та спеціальні ознаки [11, с. 63].  

Аналізуючи особливості адміністративної відповідальності фізичних осіб, 

на думку О.І. Миколенка, слід виділяти загальний суб’єкт проступку, 

спеціальний суб’єкт проступку і особливий суб’єкт адміністративної 

відповідальності [12, с. 48]. Аналіз чинних статей КУпАП свідчить про те, що 

суб'єктом адміністративного делікту може бути особа, яка досягла 16-річного 

віку. Зокрема, це витікає із загальних положень КУпАП (ст. 12).  
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Наступною ознакою суб'єкта, яка підлягає встановленню в кваліфікації 

адміністративного делікту, є осудність. У адміністративному законодавстві 

спеціальне визначення поняття осудності відсутнє. Відповідний термін у теорії 

адміністративного права виводиться із протилежного поняття «неосудність», 

закріпленого у ст. 20 КУпАП України. 

Отже, аналізуючи споріднені терміни, використані законодавцем в чинному 

адміністративному законодавстві, під осудністю в адміністративному праві слід 

розуміти здатність особи під час вчинення адміністративного делікту 

усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

У ст. 20 КУпАП йдеться про недопущення адміністративної 

відповідальності особи, яка під час вчинення протиправної дії або бездіяльності 

перебувала у стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати своїх дій або 

керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу 

душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. 

У теорії адміністративного права існує поняття «спеціальний суб'єкт». 

Спеціальним суб'єктом є особа, яка поряд із загальними ознаками суб'єкта 

(досягнення певного віку, осудність) характеризується також додатковими 

ознаками, що є обов'язковими для певного складу делікту. КУпАП містить 

низку адміністративних правопорушень зі спеціальним суб’єктом, як правило, 

такі суб’єкти проступку зазначаються безпосередньо у самій статті.  

Отже, до ознак індивідуального суб’єкта (фізичної особи) правопорушення 

у сфері використання та охорони лісів належать: загальні ознаки, які закріплено 

статтями загальної частини розділу 11 КУпАП (досягнення 16-річного віку; 

осудність) та спеціальні ознаки (характеризують зв’язок суб’єкта 

правопорушення з лісовими об’єктами (власник, володілець, користувач, 

орендар); відображають особливості службового становища (посадова особа, 

працівник); вказують на протиправну поведінку в минулому (особа, яка 

притягалась до адміністративної відповідальності, злісний правопорушник); 

інші особливості правового статусу (військовослужбовець, особа, 

уповноважена власником).  
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Стосовно посадових осіб у чинному КУпАП спостерігаються різні підходи 

до визначення їх переліку. В одних статтях дається конкретний перелік таких 

осіб (згідно ст. 102 КУпАП – це керівники, заступники керівників, головні 

енергетики, начальники цехів та служб підприємств, установ та організацій). В 

інших статтях мова йде про відповідальність посадових осіб підприємств, 

установ та організацій, незалежно від форм власності, до них прирівнюються 

власники підприємств чи уповноважені ними особи, а також громадяни – 

суб’єкти господарської діяльності. 

Більшість статей КУпАП України не вміщує вичерпного переліку та 

вказівок на видові ознаки посадових осіб – суб’єктів адміністративної 

відповідальності. В таких випадках правозастосовчі органи повинні, виходячи з 

посадових інструкцій, встановлювати, в коло обов’язків якого працівника 

входило виконання чи забезпечення виконання відповідних правил. Підставою 

для притягнення до відповідальності посадових осіб згідно ст. 14 КУпАП є 

вчинення ними адміністративних правопорушень, пов’язаних з недодержанням 

правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків.  

Адміністративні проступки посадових осіб мають повійну суть. В 

реальному житті існують протиріччя різних інтересів (особистих, відомчих, 

державних). Такі колізії проявляються і в діяльності посадових осіб. Зрозуміло, 

що діяльність керівників господарюючих суб’єктів спрямована, в першу чергу, 

на забезпечення прибутковості підприємства. При цьому часто ігнорується 

необхідність додержання різних адміністративних правил – техніки безпеки, 

протипожежних, санітарних, і особливо, екологічних вимог, оскільки їх 

виконання часто пов’язане зі значними фінансовими затратами. З урахуванням 

того, що зазначені правила, входячи до переліку службових обов’язків 

посадових осіб, мають ще й надвідомчий характер, держава контролює 

виконання цих загальнообов’язкових адміністративних правил за допомогою 

спеціальних контрольно-наглядових органів та охороняє їх за допомогою не 

однієї, а декількох галузей права. Доцільно також адміністративну 

відповідальність юридичних осіб за лісопорушення закріпити статтями 

Особливої частини КУпАП.  
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Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення у сфері 

використання та охорони лісів полягає у встановленні в діяннях особи 

конкретної форми вини, мотивів і цілей проступку. Чинне законодавство про 

адміністративну відповідальність не містить поняття вини, але вказує на дві її 

форми (умисел і необережність). Згідно ст. 10 КУпАП, адміністративне 

правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, 

усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її 

шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала їх настання; ст. 11 КУпАП 

визначає вчинення його з необережності, коли особа, яка його вчинила, 

передбачала можливість настання шкідливих наслідків свого діяння, але 

легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості 

настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити [2]. 

Як вже зазначалося вище, умисел пов’язується, в першу чергу, з 

усвідомленням порушником протиправного характеру своєї дії (бездіяльності). 

Для адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

використання та охорони лісів достатньо усвідомлення особою недозволенності 

своєї поведінки, загальної протиправності. Проте в ряді випадків поряд з 

усвідомленням загальної протиправності, необхідним є усвідомлення 

протиправності спеціальної, тобто усвідомлення особою факту порушення 

спеціальних лісоохоронних вимог. На спеціальну протиправність в конструкції 

норми адміністративного правопорушення у сфері використання та охорони 

лісів вказується за допомогою таких формулювань: «порушення правил», 

«порушення встановленого порядку», «невиконання вимог».  

Необережна форма вини в адміністративних правопорушеннях у сфері 

використання та охорони лісів визначається характером усвідомлення особою 

ризику своєї небезпечної для довкілля поведінки, який формує ймовірність 

настання негативних наслідків для довкілля. Особа, що допустила цей ризик, 

несе відповідальність як за те, що вона повинна була передбачати настання 

негативних наслідків, так і за те, що вона не повинна була їх допускати. Якщо 

особа усвідомлює невиправданий ризик своєї поведінки, ігнорує його, 
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розраховуючи на те, що шкідливі наслідки не настануть, чи вона зможе їм 

запобігти, вона діє самовпевнено, переоцінює свої можливості щодо 

попередження шкідливих наслідків. Неусвідомлення можливості настання 

шкідливих наслідків свідчить про недбалість. Недбалості притаманні також такі 

ознаки як обов’язок та можливість. Обов’язок передбачати настання шкідливих 

наслідків накладається на особу спеціальними нормами та правилами, що 

регулюють службову або професійну діяльність. Якщо особа веде певну 

діяльність у сфері використання лісів, то очевидно вона знає її специфіку, 

особливості та можливість впливів на довкілля. Якщо особа має достатній 

рівень знань, то вона повинна мати можливість передбачення настання 

шкідливих наслідків. Проте фактична можливість передбачення пов’язана не 

тільки з рівнем спеціальних знань особи, але й з її іншими суб’єктивними 

властивостями (життєвим, практичним досвідом тощо).  

Висновки і перспективи подальших досліджень. В боротьбі з 

правопорушеннями у сфері лісового господарства та їх попередженні заради 

збереження лісових ресурсів, серед різних засобів, що використовуються 

державою, чільне місце за законодавством України належить адміністративній 

відповідальності. 

Під адміністративною відповідальністю за правопорушення у сфері 

охорони, захисту і використання лісів  розуміють застосування з боку держави 

(органів лісового господарства та органів спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів 

України) адміністративних стягнень у вигляді штрафу до фізичних осіб та 

посадових осіб (спеціальних суб'єктів), які стали суб'єктами адміністративного 

правопорушення вчинивши умисно або з необережності діяння, які посягають 

на встановлений порядок охорони, захисту та використання лісів.  
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПОВЕДІНКОВОЇ 

НОРМИ СОЦІАЛЬНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 

У статті проаналізовано наукові підходи до пояснення поняття «норма» та 

«відхилення від норми» в контексті сучасних суспільних трансформацій, 

зокрема у межах  нормативності чи патології  та у вимірі концепції соціальної 

дезорганізації; узагальнено причини та охарактеризовано групи відхильної 

поведінки дітей і неповнолітніх; підкреслено сучасні тенденції «соціальної 

недієздатності» як порушення процесу функціонування людини у соціальній 

сфері, що є предметом професійної діяльності соціальних працівників.  

Ключові слова: соціальні працівники, поведінкова норма, соціальна 

недієздатність, форми відхильної поведінки, віктимні прояви. 

Постановка проблеми. Зміна суспільного устрою неминуче позначається 

на процесах трансформації ціннісних пріоритетів різних соціальних груп.  

Кожне суспільство має свою систему норм, які містять вимоги до поведінки та 

обов’язків членів цього суспільства. Аналізуючи поняття норми її можна 

розглядати як: приписи чи заборони; ідеал, що відповідає вимогам соціального 

середовища, в якому живе людина; діапазон варіативності поведінки. Деякі із 

норм мають абсолютні та однозначні критерії, розписані в законах та правилах, 

інші – транслюються у вигляді традицій, вірувань чи сімейних, суспільних 

регламентацій. В них закладені певні способи дій, у відповідності з якими 

індивіди будують та оцінюють свою діяльність, спрямовують та регулюють 

поведінку [1,с.121-122]. Тому дослідження сучасних тенденцій соціального 

становлення є значущим з огляду на вимоги попереджувальної стратегії 

професійної діяльності соціальних працівників. 

https://orcid.org/0000-0002-1896-9931
https://publons.com/researcher/1975287/vira-shtyfurak/
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Аналіз останніх досліджень. Прискорення темпів соціальної динаміки, 

перетворення старих і виникнення нових соціальних структур, а у цьому ж 

контексті трансформація ідеалів і цінностей, впливає на формування моделей 

соціальної поведінки різних вікових груп, які є об’єктом професійної діяльності 

соціальних працівників. Тому поняття «норма» та «відхилення від норми» 

досліджується у межах  нормативності чи патології (С.Холл, З.Фрейд, Е. 

Торндайк, А. Маслоу, П.Ганнушкін, В.Менделевич); або ж у вимірі концепції 

соціальної дезорганізації (Т.Шибутані, В.Сорочинська, Т.Федорченко), які 

пояснюють відхильну поведінку соціальними змінами. Термін «соціальна 

недієздатність» вказує на порушення чи обмеження життєдіяльності, через які 

втрачається можливість виконувати в повному обсязі звичну для свого 

становища роль і успішно набувати бажаного соціального статусу (Варій М.Й.), 

а у разі ускладнення  - прояви  віктимізації як процес перетворення дитини у 

жертву несприятливих умов соціалізації (В.Терпелюк). 

Мета статті полягає в теоретичному обгрунтуванні феномену 

«поведінкова норма» з урахуванням сучасних суспільних тенденцій та 

особливостей професійної діяльності соціальних працівників.  

Виклад основного матеріалу. Процес соціального становлення 

відбувається в умовах невизначених соціальних ситуацій, видів діяльності та 

соціальних ролей і групових норм. В таких умовах можна легко втратити 

ціннісні орієнтири і набути ознак відхильної поведінки. Тому характеризуючи 

нормативну поведінку зважаємо на: збалансованість психічних процесів (на 

рівні властивостей темпераменту); адаптивність (на рівні характерологічних 

особливостей); духовність та самоактуалізацію (на особистісному рівні). 

Оскільки норма поведінки базується на цих характеристиках, то й аномалії, 

відхилення засновані на порушенні цих характеристик. Отже, норма – це явище 

групової свідомості у вигляді уявлень, що розділяє група, та найуживаніших 

суджень членів групи про вимоги до поведінки з урахуванням їхніх соціальних 

ролей, що створюють оптимальні умови буття, з якими ці норми взаємодіють, 

та відображаючи, формують їх  [2,с.106].  На думку Варія М.Й. відхильна 

поведінка – це система вчинків, або окремі вчинки, які не відповідають 

моральним або правовим нормам і вимогам суспільства [3 с. 448].   
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Під поведінковою патологією (за П.Б.Ганнушкіним) розуміється наявність 

у поведінці людини таких ознак: схильність до дезадаптації – визначається 

існуванням патернів поведінки, які заважають повноцінній адаптації людини в 

суспільстві й проявляються у формі конфліктності, незадоволеності 

відносинами з оточуючими людьми, протистояння  реальності або соціально-

психологічної ізоляції; тотальність – указує на те, що патологічні поведінкові 

стереотипи спричиняють дезадаптацію в більшості ситуацій, у яких опиняється 

людина, тобто вони виявляються «скрізь»; стабільність – відбиває тривалість 

прояву дезадаптивних якостей поведінки, а не їх ситуативну обумовленість. 

Таким чином, девіантну поведінку людини можна визначити як систему 

вчинків або окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві нормам і 

психічним процесам і виявляються у вигляді: незбалансованості; 

дезадаптивності; порушення процесу самоактуалізації; відхилення від 

морального й естетичного контролю над власною поведінкою. [1,с.14]. 

 У сучасній науці виділяють кілька підходів до розуміння «норми».  

      Статистичний підхід. Найпоширенішим для багатьох науковців і 

практиків є розуміння норми як чогось середнього, усталеного, як 

найпристосованішого, адаптованого до навколишнього середовища. Як 

правило, чим рідше зустрічається та чи інша форма поведінки, тим більша 

ймовірність, що її будуть сприймати як аномальну. Отже, необхідні варіації 

нормативу для розвитку суспільства.  

       Адаптаційний підхід. Послідовники цього підходу розглядають норму 

і ненорму у зв'язку з поняттям «адаптація». При цьому адаптація розуміється, 

по-перше, як динамічна рівновага між організмом і середовищем, а по-друге, як 

динамічна рівновага між психічними процесами і діяльністю людини. Для 

норми характерною ознакою є наявність життєвої мети; наявність стійких 

структурних рис особистості в процесі її розвитку і тих рис, які змінюються в 

цьому процесі. У цілому норма і ненорма – це завжди процес, упродовж якого 

особистість досягає або не досягає свого функціонального оптимуму (оптимуму 

психічного функціонування). Цей підхід найбільше відповідає цілісному 

погляду на людину, що живе в умовах, які змінюються. При цьому соціальна 

адаптація є звуженням пристосованості.  
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    Культурно-релятивістський підхід. Згідно з ним, про норму і патологію 

можна судити лише на підставі співвідношення особливостей культури певних 

соціальних груп, до яких належать ті, поведінку яких досліджують. Те, що 

цілком нормально для однієї соціальної групи, для іншої буде виглядати 

як патологія. Нормальне – те, що відповідає уявленням даної культури про 

норму. Однак, як вважають окремі дослідники, при такому підході, принаймні, 

дві обставини роблять неможливим однозначне визначення нормального і 

патологічного: множинність соціальних відносин, «соціумів», до яких належить 

будь-який індивід, і неоднорідність пропонованих кожним таким 

соціумом вимог.  

     Психопатологічний підхід. Досить поширеним серед дослідників стало 

прийняття негативних критеріїв норми. Відповідно до цього підходу норма 

розуміється, перш за все, як відсутність будь-яких виражених патологічних 

симптомів. Якщо у людини цих симптомів не виявляється, значить, вона 

нормальна, значить, здорова. Здоров'я  визначається через нездоров'я, норма – 

через аномалію. Однак не викликає сумнівів однобокість цього підходу. 

      Гуманістичний підхід. У межах даного підходу оцінка норми 

здійснюється безвідносно до патології, за відсутності дихотомії «норма-

патологія». Цей прямо протилежний підхід описує критерії психічного здоров'я 

і намагається виділити те позитивне, що таїть у собі нормальна особистість. 

Широко ставиться питання про здоров'я особистості як про деяке особливе 

надбання, повноту, а не про відсутність певних недуг [7,с.33-36].   

Оцінки поведінкової норми, патології й девіацій (за В.Д. Менделевичем) 

передбачає: соціальний – при аналізі поведінки, що відхиляється від норми, 

орієнтується на зовнішні форми адаптації й ігнорує індивідуально-особистісну 

гармонійність, пристосованість до самого себе, прийняття себе й відсутність 

так званих психологічних комплексів і внутрішньоособистісних конфліктів; 

психологічний – девіантна поведінка вивчається у зв'язку з 

внутрішньоособистісним конфліктом, деструкцією та саморуйнуванням 

особистості; психіатричний – девіантні форми поведінки розглядаються як 
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преморбідні  особливості особистості, що спричиняють формування тих або 

інших психічних розладів і захворювань; етнокультурний – девіації 

розглядаються крізь призму традицій тієї чи іншої спільноти людей; віковий – 

девіації поведінки аналізуються з позиції вікових особливостей і норм; 

гендерний – виходить із уявлення про існування традиційних статевих 

стереотипів поведінки, чоловічого і жіночого стилів; професійний – базується 

на уявленні про існування професійних і корпоративних стилів поведінки й 

традицій. 

Перераховані підходи до оцінки поведінкової норми, патології й девіації, 

безсумнівно, доповнюють і збагачують діагностичний процес, дозволяючи 

розглядати його з феноменологічних позицій і враховувати всі аспекти 

проблеми. Феноменологічний підхід до оцінки поведінкової норми, патології та 

девіацій дозволяє враховувати всі відхилення від норми. Застосовуючи його, 

можна діагностувати нейтральні з погляду суспільної моралі й права 

поведінкові відхилення (наприклад, аутистичну поведінку) і навіть позитивно 

забарвлені девіації (наприклад, трудоголізм) [1, с.18].   

Варто зауважити, що автори біогенетичних концепцій (від С.Холла і 

З.Фрейда до Е. Торндайка, Е. Майєра, А. Маслоу) відводячи провідну роль в 

особистісному розвитку людини її природно – біологічному началу, вважають, 

що всі причини антигромадської поведінки, відхилень у поведінці треба шукати 

в біології людини, а особливо – в генетичних структурах злочинності. Значного 

розвитку в сучасних умовах набули концепції соціальної дезорганізації 

(Т.Шибутані), які пояснюють відхильну поведінку соціальними змінами. 

Унаслідок цього колишні стандарти втрачають своє значення, через що 

дезорганізується життя суспільства, оскільки одні люди намагаються 

дотримуватись старих норм і цінностей, інші – орієнтуються на нові цінності і 

норми – і загальносоціальні, і групові (еталонні групи). Відповідно до цього 

виокремлюють три групи відхильної поведінки: 

 - конформна (пристосування до вимог референтної групи, але при цьому 

усвідомлюється суспільні норми і цінності та відхилення від них); 
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 - імпульсивна, яка виникає під впливом порушення поведінки, усупереч 

власним стандартам з тимчасовою втратою самоконтролю;  

- «компульсивна» або примусова поведінка – під впливом сильних образ 

або наркотиків як захисна за своєю природою реакція [3,с. 449].   

Можна констатувати не лише суттєві розбіжності у спробах теоретичного 

аналізу та узагальнення напрацювань щодо пояснення природи відхильної 

поведінки. Для соціальної практики багато важить їх сутність та 

зорієнтованість на можливість застосування в реальних умовах взаємодії із 

різними групами осіб. Таким чином різні підходи до дефінітивного наповнення 

ключової категорії вказують на різноманіття наукових трактувань і орієнтують 

практиків соціальної роботи за необхідності пошуку фахівців суміжних 

спеціальностей як консультантів у процесі пояснення окремих поведінкових 

проявів. 

Підсумовуючи різні наукові підходи до визначення поняття «норма», варто 

зазначити, що відхилення можуть бути позитивними і негативними; їх можна 

умовно розділити на 4 групи: фізичні, психологічні, педагогічні, соціальні. У 

межах даного аналізу будемо акцентувати увагу на соціальних відхиленнях, які 

пов’язані з поняттям «соціальна норма». Розцінюємо даний термін як правило, 

зразок дії або допустима міра поведінки людей чи соціальних груп, які офіційно 

установлені або традиційно склалися на певному етапі розвитку суспільства. Це 

своєрідна модель прийнятої поведінки, яка створюється людьми на основі 

пізнання соціальної дійсності. Суспільство, прагнучи до самозбереження, 

намагалось з давніх-давен регулювати взаємовідносини між людьми, вводячи 

міфи, табу, традиції, релігійні догми. Ускладнення форм людського 

співіснування, трансформація суспільних відносин призвела до необхідності 

формування стійкіших правових, моральних позицій щодо відхилень від 

соціальної норми. Особливістю соціальних норм щодо дітей є те, що вони 

розглядаються як фактори виховання, в процесі якого відбувається засвоєння 

цінностей, входження в соціальне середовище, прийняття соціальних ролей і 

накопичення соціального досвіду. Різновидами відхилень від соціальної норми 
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є дитячий алкоголізм, токсикоманія, наркоманія, проституція, безпритульність, 

бездоглядність, правопорушення і злочинність. В цих випадках поведінка 

дитини не відповідає  нормам і правилам, які прийняті в суспільстві [5,с.32-33].  

У контексті аналізу зазначеної проблеми варто окреслити сутність поняття 

«соціальна недієздатність», під якою розуміється така вада інваліда, що 

випливає із порушення чи обмеження життєдіяльності, через які втрачається 

можливість виконувати в повному обсязі звичну для свого становища роль в 

житті (залежно від віку, статі, соціального статусу). Соціальна недостатність 

характеризує невідповідність потреб становищу і очікуванням самого індивіда 

або соціальної групи, до якої він належить. Соціальна недостатність виникає у 

разі ізольованості індивіда від родини, відсутності доступу до об'єктів 

соціального оточення та засобів комунікації, що породжує бар'єри 

самореалізації. Тобто поняття «соціальна недостатність» означає порушення 

процесу функціонування людини у соціальній сфері, відсутність умов для 

гармонізації відносин із оточенням. Тому, дане поняття протилежне поняттю 

«соціалізація» і відображає соціальні, економічні і психологічні наслідки 

порушень, які розглядаються як причини складних життєвих обставин. До 

категорії дітей, які перебувають в такі умови, включають: дітей без батьківської 

опіки; дітей з фізичними і психічними відхиленнями від норми; дітей, які стали 

жертвами збройних міжнаціональних конфліктів, екологічних і техногенних 

катастроф, стихійних лих; дітей, що перебувають в екстремальних ситуаціях; 

дітей, що стали жертвами насильства; дітей, що відбувають покарання в місцях 

позбавлення волі; дітей, що перебувають в спеціальних навчально-виховних 

закладах; дітей із малозабезпечених сімей. Кожна категорія дітей є суб'єктом 

професійного впливу і сприяння соціальних працівників. 

Окремо варто виокремити причини та особливості відхильної поведінки 

від соціальної норми сучасних підлітків і молоді. За даними Варія М.Й. такими 

причинами є: емансипація, пов'язана  з прагненням звільнитися від опіки, 

контролю дорослих, від їхніх стандартів, норм і цінностей; групування; 

захоплення; потяги (пов'язані з проявами сексуальної активності і ті, що не 
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мають сексуального забарвлення). Нерідко відхильна поведінка молоді зовні 

адресована дорослим (непокора, образа), однак внутрішньо молода людина 

діалогізує в даний момент з однолітками, тому, що саме на їхню реакцію 

розраховані її дії. Водночас існує особливий тип відхильної поведінки, який і 

ззовні, і внутрішньо адресовано дорослим. Це так звана «поведінка, що є 

демонстративно відхильною», коли навколишнім «демонструють відхилення», 

оскільки дії відбуваються заради їхнього позанормативного характеру. 

Самоочорнення в діалозі з іншим може бути способом вийти з-під його влади, 

не підкоритися його нормам і не дати йому змоги засудити (оскільки осуд уже 

відбувся). Фактично, це одна із ігор (у розумінні Е.Берна), де інший 

позбувається своєї значної ролі (оцінюючого, осудливого) за рахунок того, що 

вона виявляється уже зіграною [3,с.450-451]. Соціальні відхилення, які 

проявляються у малих контактних групах та масових формах протесту молоді, 

можуть нівелювати особисту відповідальність за можливі наслідки внаслідок 

культивування відчуття власної анонімності.  

Аналіз негативних тенденцій у шкільному підлітковому середовищі 

дозволяє виокремити низку віктимних проявів: підвищений рівень 

агресивності, ворожості, роздратованості, що проявляється у безпричинній 

ворожості  трансформується у безпорадність і жертовницьку поведінку. У 

компленксі означені поведінкові прояви активізують процес віктимізації – 

перетворення дитини у жертву несприятливих умов соціалізації [6,с.260]. 

Подібна форма соціальних відхилень ще малодосліджена, одначе соціальним 

працівникам доводиться надавати допомогу даному контингенту дітей, 

взаємодіючи при цьому із сім'ями та правоохоронними органами. 

У цілому робота соціального працівника спрямована на профілактику 

різного роду відхилень, попередження можливих порушень прийнятих в 

суспільстві норм. Такий підхід сприятиме не лише професійному удосконаленню 

фахівців даного профілю, а й гарантуватиме ефективне використання державних 

коштів, які спрямовуються на дану галузь. 



127 

Перспективи подальших досліджень пов'язані із стратегіями 

превентивної діяльності, яка буде успішною за умови проникнення соціальних 

працівників у глибинні причини різного роду відхилень від норми у 

психофізіологічному та соціальному становленні особистості.  
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STRATEGIES OF INTERPRETERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE 

FORMATION IN THE PROCESS OF STUDYING ENGLISH 

It had been determined that the professional competency of the specialist in the 

philology sphere is the integrative property which combines the level of mastering 

professional knowledge, skills and shall be considered as the process of conscious 

operational control and behaviour relevant to universal human values. 

The paper also analyses the significance of professionally oriented foreign language 

for interpreters. There had been described the formation of linguistic communicative 

skills, improvement of process for formation of foreign language competency which is 

an integral component of fully realized professional specialists training in philology 

sphere. The research substantiates that the introduction of communicative approach 

becomes possible due to the use of macrostrategies that stipulate for the principle 

aspects of this approach. 

Keywords: integration processes, professional competence, macrostrategy, 

professional training, foreign language for special purpose, foreign-language 

communicative abilities, communicative approach, interpreters. 

Introduction. The process of globalization is gaining momentum and is not 

reflected in the field of translation. The demand for qualified translation in business 

has grown significantly, due to a significant expansion of business contacts caused by 
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the rapid development of domestic firms. It should be noted the significant spread of 

the English language in Eastern Europe and the post-Soviet space. But, as we have 

repeatedly seen, most people for whom English is not their mother tongue speak it 

rather imperfectly, and therefore prefer to use the services of professional translators, 

not wanting in the interests of the common cause of their own dubious English 

communication skills. The problem of interpreting cultures is not only of interest to 

translators, linguists, linguists, but also to representatives of political and of business 

circles around the world [1, s. 450]. Proof of this is the increasing demand for 

certified translators from entrepreneurs, which in turn demonstrates how much 

society has increased the understanding that translation requires professionalism, that 

translation is not just a mechanical repetition of what has already been said and an 

extremely complex process of interlingual mediation, which requires high-quality 

training of qualified personnel in the field of translation. 

Research results. In modern conditions, learning a foreign language in higher 

education establishments is an important way to optimize the training of a new 

generation of professionals, maximize the educational needs of the individual and 

society, differentiation of training, the condition under which our country is part of 

the world educational space. 

The analysis of previous research has shown that the formation of professional 

competence of a specialist at a high level becomes an indicator of the current level of 

development of each sphere of life. 

At the same time, the analysis of psychological and pedagogical literature on the 

research problem shows that, despite the significant research results and numerous 

searches in the direction of education of translators, theoretical and methodological 

aspects of professional competence of translators in the study of English are 

considered insufficiently. 

The purpose of the article is to study the features of the application of strategies 

that affect the formation of professional competence of translators in the process of 

studying English. 
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Intensive development of pedagogical theory and practice, which took place in 

the socio-cultural space of Ukraine in the new socio-economic and political 

conditions, necessitated the creation of a holistic and systematic methodological 

support of pedagogical science, which would cover all levels of public education. 

It is obvious that the professional competence of a translator depends on his 

communicative potential and background knowledge of the cultural realities of other 

countries. The professional competence of a translator is a multifaceted and complex 

concept that involves mastering the necessary basic knowledge of a foreign language, 

development of skills that determine the formation of the future translator to work 

effectively in fierce competition, as well as traits and qualities such as tolerance of 

native speakers and cultures [3, s. 110]. 

The initial programs for students of philology and students of translation clearly 

define the key competencies, which are expressed in mastering a certain set of 

activities that allow you to work effectively in different work situations, as well as to 

improve their professional level. These include: speech (improvement of all types of 

speech activity), language (assimilation of systematic knowledge of language as a 

means of expression at home), socio-cultural (assimilation of cultural and spiritual 

values of other peoples), general education (formation of skills that determine 

educational activities aimed at solving problems and solving life problems). These 

competencies form the communicative competence of the individual and his social 

culture. 

As practice shows, the work of a translator in a multinational environment 

makes its adjustments. Quite often, there are cases when specialists are unable to 

fully use their potential and provide language mediation aimed not only at 

exchanging messages, but also at achieving certain results (agreement, agreement, 

compromise, etc.). However, these are not the only obstacles to understanding both 

English-speaking countries and people for whom English is not a native language. 

These problems are caused by insufficient translation training of specialists with 

knowledge of a foreign language, as well as manifestations of linguistic or linguistic 

interference during communication or translation in the field of professional 

communication. 
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Another condition for successful communication with speakers of different 

languages and cultures is knowledge of the specifics of national and cultural speech 

etiquette and communicative taboos. Often speech etiquette, the culture of 

communication affect the behaviour of interlocutors to a greater extent than the 

substantive content of speech. Although the etiquette of communication is a universal 

phenomenon, it is characterized by ethnic characteristics and national identity                    

[4, s. 193]. 

It is difficult to overestimate the role of an interpreter during negotiations 

involving people of different nationalities. A significant share of success or failure 

depends on the effective work of the translator, which requires not only knowledge of 

foreign languages at a high level, but also a thorough knowledge of common cultural 

values represented in the negotiations of nations. Negotiators are becoming more 

aware of the importance of the role that culture plays in the life of each of us, 

especially when the goal of the negotiations has not been achieved and all efforts 

have been in vain. Intercultural differences have always influenced different types of 

human relationships and interactions in different activities. These differences, as well 

as cultural values, are most fully reflected in the language. Negotiations about the 

negotiation process, which are based on cultural studies, can be highlighted through 

lexical analysis. 

According to scientists from Oxford University [2, s. 85], the basis for the 

implementation of the communicative approach is the application of macro-strategies 

that determine the main aspects of this approach. Taking into account the theoretical 

basis of the proposed macro-strategies, we define them as pedagogical conditions for 

the formation of professional competence of tourism professionals in the process of 

learning foreign languages. 

Macrostrategy 1. Creating favourable conditions for learning. 

The first strategy is based on the well-known theory that it is not possible to 

really teach someone's language, you can only create the conditions under which the 

learning process will take place. The provision of these conditions is not limited to 

curricula or textbooks, as the learning process is two-way. Both teachers and students 

can create favourable learning conditions. 
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We consider that this pedagogical condition involves the formation of positive 

motivation of students to learn foreign languages through the professional orientation 

of their content. Our experience of teaching a foreign language in higher education 

proves that the method of projects contributes to the formation of positive motivation 

of students. Since one of the requirements for a future specialist in the field of 

tourism is a perfect command of foreign languages, the implementation of the first 

macro-strategy was based on the creation of research, creative, information projects 

developed in English and German. The main tool is a system of exercises and tasks 

specific to the field of translation, which was used and tested in classes on the subject 

“Practical course of the first foreign language”. 

Macrostrategy 2. The usage of language situations created by students. 

The second strategy is closely related to the first. According to her, the lecture 

and the student are participants in the classroom discussion. The teacher, having 

greater professional competence and authority than the student, still remains a 

participant in communication, which deprives him of the right to ignore the student’s 

initiative. 

Returning to the system of exercises and tasks developed by us, it should be 

noted that we use professionally oriented for future activities classroom and 

extracurricular exercises. The formation of professional competence of tourism 

professionals is the theoretical basis for the development of a system of exercises, 

and the selected language and speech material allows to fill this system with specific 

content and implement it in 4 cycles (25 lessons). 

The third macrostrategy – interaction between participants and the fourth – 

activation of heuristic abilities of students are interconnected and involve conscious 

interaction student-student and student-teacher, namely: the use of business games to 

form professional competence in learning foreign languages. The experience of 

introducing business games in the classroom has shown that they reduce anxiety, as 

the student ceases to function in a speech situation as an object of study. Participating 

in the business game, he is the subject of communication, which actualizes the 

student's desire to adequately perceive the simulated situation 
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The fifth strategy is based on psycholinguistic abilities in language perception 

and the creation of speech sounds, which include a rapid and similar integration of 

syntactic, semantic and speech phenomena. This macro-strategy involves the use of 

Internet resources for the formation of professional competence of future 

professionals, namely: the development of professionally oriented web-quests. We 

have developed and tested web-quests in foreign languages (English, German), the 

purpose of which is to ensure effective mastering by users of basic terminology and 

conceptual apparatus of the humanitarian and tourist spheres, as well as the formation 

of professional competence based on them 

The analysis of the results carried out after the implementation of the above 

macrostrategies / pedagogical conditions shows the growth of a sufficient and high 

level of professional competence of students in the process of English (from 8% to 

10,8%). 

Conclusions. Thus, the training of translators requires constant work to improve 

teaching methods and practice. This process is relentless, because one of the main 

tasks of translator training is to provide students with all the knowledge, skills and 

abilities necessary to adapt to work in a constantly changing environment, meet 

today's requirements and become competitive professionals in the future. 
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ТHE DEFINITION OF “PROFESSIONAL IDENTITY” CONCEPT 

The article aims to highlight the main trends and problems connected with the 

definition of professional identity in the development of higher education. The 

question arises as to how to define the issue of professional identity focusing on the 

personality of students.  Profound analyses are performed. Development trends are 

considered and the main achievements of the theoretical issues concerning 

professional identity are outlined. 

Key words: higher education, professional identity, educational theory, personality. 

The issue under discussion. In pedagogical and psychological scientific 

literature sources the problem of professional identity has been sufficiently studied 

and researched, but no common features and differences with such concepts as, for 

example, "professional identification", "professional training", "professional self-

realization", etc. have been identified. Very often these concepts are interchangeable 

or used synonymously. There is no clear definition of concepts, so one of our goals is 

to identify differences, but this will be possible with a careful theoretical analysis of 

the genesis of the psychological and pedagogical concept of "professional identity". 

The aim of this article. The purpose of the article is to study the process of 

formation of the concept of "professional identity" taking into account different views 

of scientists. 

Basic material presentation. Analyzing the approaches of scientists to the 

problem of the genesis of professional identity, we pay our attention to the position of 

scientists on the definition of "professional identity". 
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The problem of professional identity arose in the late nineteenth - early 

twentieth century, when the question of professional self-determination arose, when 

the emphasis was mostly on abilities rather than on acquired knowledge. Frank 

Parsons is considered to be the founder of professional development. His work was 

devoted to preparing young people for choosing a future profession. And American 

scientists such as Elbertson, Wheeler, Bloomfield, Ganush, Shaw, Eagle, Brooks 

have developed the principles of choosing a profession and related to career 

guidance, which is an element of professional identity. 

We share the views of prominent scientists and believe that the priority 

principles in choosing a profession should be the principles that help to choose a 

future profession, namely - the principle of assistance in choosing a profession. This 

principle is based on three parts: 1) self-awareness through their inclinations, 

abilities, hobbies; 2) study of requirements, advantages, opportunities and prospects 

of future professional activity; 3) a thorough study of the first and second factors. 

The state needs specialists with the formed professional competences necessary 

for interaction in the space of world and European communications. When choosing a 

professional activity, future professionals must take into account the following 

factors: 

1) the future profession should be useful for society; 

2) the purpose of primary school is to develop a vision, not a profession; 

3) the purpose of high school is to provide information about professions; 

4) the choice of profession should be based on abilities individuals, not the 

requirements of the labor market [4]. 

In turn, S.O. Borovikova identifies factors that influence the formation of 

professional identity: the presence of inclinations and abilities, experience, personal 

expectations of the profession, temperament, psychological stability, outlook and 

worldview, advice from relatives, the influence of the media [2, p. 14–26.]. 

E.F. Zeyer connects the definition of professional identity with the concept of 

professional "self-image" [5, p.228–311]. According to his view, a person is 

professionally improved due to life obstacles that he faces during his professional 

life. 
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It is worth noting the definition proposed by O. Yermolaieva, who describes 

professional identity as an indicator of personal identity, which contributes to 

successful professional adaptation [6, p.23-85]. At the same time, the researcher 

identifies professional identity with the emotional state experienced by the individual 

at different stages of professional development and the functional system in which a 

person aims to acquire a specific level of professional identity. 

Y.О. Klimov singles out structural elements in professional identity through 

awareness of one's belonging to the professional community, through awareness of 

one's own degree of compliance with professional norms and standards, through 

recognition of one's professional environment as a professional, through awareness of 

one's own strengths and weaknesses, ways to predict possible defeats and successes. 

etc. [9, p. 266–275]. 

Y.О. Klimov connects professional identity with professional self-awareness 

and identifies the following common features, namely: understanding of unity with a 

particular professional environment; awareness of criteria for compliance with 

professional standards and standards; understanding by the individual of the degree of 

recognition of him as a professional; analysis of strengths and weaknesses, in order to 

further self-improvement, forecasting further actions related to professional activities 

[9, p. 266–275.] 

G. Lozhkin and N. Volianiuk consider professional identity as self-awareness 

[10, p. 123–130]. The authors interpret the concept as a system of personal 

perceptions of themselves in professional activities, which provides value and 

motivational elements that contribute to finding their place in the future profession. 

According to A.M. Lukianchuk [11, p. 370–380], who worked on creating a 

model for the development of professional identity of future teachers, the quality of 

activity, which is called professional identity, is formed at the student age. This 

quality will enable the student to acquire and master the skills he needs to carry out 

future professional activities, optimizing and self-improvement, which will lead to 

professional adaptation. 
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Similar views are shared by OA Mateiuk, exploring the professional identity of 

future subjects of labor as a psychological phenomenon, which has a number of 

psychological features: development and formation based on the activities of the 

subject, which encourages the latter to acquire the necessary skills and abilities. The 

quality of the acquired skills comes to the fore, as, according to the author, the degree 

of professional identity is reflected in the quality of professional activity. And the 

more developed the professional identity, the more effective the educational activity. 

From this we can conclude that the more formed the professional identity, the more 

productive the professional activity. It is interesting that the author directs our 

attention to the latent and crisis periods of development of professional identity. 

Everyone has their own personal pace of professional development, which depends 

on personal characteristics, motivational and psychophysiological readiness to study 

in higher education, the society in which the student is, the influence of parents and 

friends and more. The scientist argues that the development of professional identity 

depends on the degree of motivation in the first place. 

To define professional identity, we can use the view of J. Marcia, who believes 

that identity develops throughout a person's life through gradual awareness of 

information about himself (the scientist calls this type of identity as "premature 

identity") and through the way people make independent decisions about what she 

should be. This type of identity is interpreted by the researcher as "achieved identity" 

[7, p. 551–558]. 

We are impressed by the views of I.M. Melnychuk, who explains the 

professional identity of future professionals through the student's understanding of his 

attitude to the future profession, self-awareness as an effective specialist, not a 

student who has received a diploma; through professional adaptation to the 

implementation of their role in the profession; through mastering and awareness of 

their professional capabilities and forecasting their own model of professional 

behavior and style in professional activities in virtual-professional situations. The 

author summarizes and groups the above aspects into three groups: professional 

adaptation, professional self-identification and professional modelling. 
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As we can see, the author tries to define professional identity through self-

awareness as a specialist and through the assessment of the professional environment 

in which the individual carries out, analyzes and forecasts his own professional 

activity. 

One of the conditions of professional training of students, the author sees the 

maximum approximation of the future specialist to the real profession. We agree with 

the expediency of applying the method of professional immersion, when conditions 

are created for the formation of professional realization in the form of increasing self-

esteem and self-confidence, which will contribute to the actualization of their own 

professional resources. According to the scientist we support, it is the training that is 

designed to implement the professional skills and abilities acquired during the 

training of future professionals in higher education. 

A significant contribution to the scientific study of professional identity in 

psychology was made by Y. Povarenkov, working on the concept of professional 

development, who defined professional identity through the prism of the formation of 

the subject during professional development; through the emotional state of different 

periods of professional development; through self-awareness as a professional. An 

important point for our study is also the combination of professional identity with 

factors of professional development, namely, with professional self-esteem and 

professional definition of personality. Y. Povarenkov sees the phenomenon of 

professional identity through the degree of significance of the profession for a person, 

to meet spiritual, social and material needs. Thus, according to the author, the concept 

of "professional identity" is realized through self-awareness as a professional; 

awareness of their own professional actions in order to meet the needs; awareness of 

ways of self-realization as a professional. The researcher identifies the stages of 

formation of students' identity. In the first year of study, students form a school 

identity, in the second, third and fourth years of study - academic or in other words - 

educational identity. Professional identity emerges in the fourth year and in the 

master's program, and continues to exist in the process of professional activity. The 

position of the author contributed to our experimental research to identify the degree 

of awareness of students of their professional self-realization in the fourth year of 

study and in graduate school. 
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I. Sokolova in her work reviews the theoretical sources on the formation of the 

definition of "professional identity" in the process of professional training of students 

and concludes that professional identity is formed through professional identification. 

In contrast to the previous definitions, the professional identity of M.I. Sherman 

and O.M. Bezbach is perceived as an integrative personality formation based on the 

characteristics of the professional community to which the individual belongs, on 

self-awareness as part of the community and on the assessment of the community of 

the individual, which involves primarily a professional approach. 

Thorough research is carried out by L. Schneider, according to whom the 

concept of "profession" explains the definition and content of professional identity, 

but professional identity does not imply only professionalism, it is primarily 

professional self-determination, self-organization, which in our opinion are the main 

key elements of professional self-realization of the individual. Personal belonging to 

a certain professional community is one of the elements of a person's professional 

identity. 

We agree with the author that the process of formation of professional identity 

through the profession itself, proceeds from the fact that the formation of professional 

identity occurs within the profession. Identity is considered by the author as the end 

result of any process that contributes to a person's understanding of himself as a 

unique person. This allows a person to act, aware of their existence, and combine 

their plans for the future and the realization of the latter in their own lives. 

Conclusions. Summarizing the views of scientists, we can conclude that there 

are different definitions of "professional identity". Some scientists consider it through 

the achievement of professional self-determination, others - through professional 

development, psychologists provide definitions in the context of professional self-

awareness. As a psychological category, professional identity is a person's 

relationship to a particular profession. But different approaches do not deny, but 

complement the definition. Most researchers try to define professional identity 

through self-awareness as a specialist and through the assessment of the professional 

environment in which the individual carries out, analyzes and predicts their own 

professional activities. 
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The process of professional development takes place during all years of study. 

And the purpose of higher education is the professional orientation of students and 

the formation of their idea of the future profession. The personal attitude of the 

student to the future work should be formed directly under the guidance of real 

specialists and specialists. 

The purpose of our further research is the development and introduction of 

training for students and the implementation of methods to determine the levels of 

professional identity of graduate students. 
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Advertising reaches people through various means of mass communication. The main 
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share of the advertising market. However, the Internet presented a problematic 

medium to commercialize changing the format and content of advertising discourse. 
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Introduction. Advertisements as they are get rarely identified in isolation and 

retrospectively, but rather in a context. Unlike traditional discourse ad texts have an 

anticipatory element as they are expected, predicted, and sometimes biased (a la a 

commercial? Again?), which means the target audience becomes involved (and 

annoyed) without even being aware of it [12, 577]. This makes advertising discourse 

script-based [15, 41], interactive [13, 441], audience- based [7, 29]. Its structure is 

relatively fixed (the slogan / message and the text body). Thus, advertising texts (AT) 

tend to be rigid by structure but free by content. Consequently, their impact is 

determined by the meaning they render and the sense they imply as people feel 

through awareness and perceive through sensation [2, 42]. Thus, the pragmatic effect 

of AT correlates with the comprehension, acceptance, attitude change and retention 

of the message [11, 73-74] that are decoded by the addressee who has to comprehend 

the message and accept it by interpreting linguistic signals and untangling 

extralinguistic factors. 

Rationale. Discourse analysis means the research of the language in use [3, 1]. 

Advertising discourse focuses primarily on the author’s intention serving as the basis 

for imposing his view on the addressee and the linguistic sources to create one [8, 

56]. 

L. Hermerén [6, 40] states that mass-communication is targeted at a huge 

number of recipients, many of whom find the message irrelevant. Therefore, the 

message of advertising discourse should be personalized. The idea of primary and 

secondary situations and their corresponding primary and secondary participants [9, 

186] originated from a linguistic description of “the advertising situation” was 

offered by G. Leech in 1966 and developed later by H. Hillier [10, 33; 9,186]. In a 

primary address situation, the addressee is approached directly (Direct Address 

advertising) [9, 186]. In Indirect Address advertising [1, 34-35] the consumer may be 

addressed by a range of secondary participants such as celebrities, ordinary 

housewives or fictional characters [9, 186]. Present advertising discourse embraces 
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Indirect and Direct Address [10; 9, 186]. G. Cook [4, 158] claims that AT should 

refer both to someone in the advertisement and the receiver’s himself/herself. This 

dual identity is based on our pre-existing knowledge structure which functions as 

familiar patterns for previous experiences [17, 84]. A persuasive text is bound to 

address the receiver who should be currently concerned with what the message 

expresses. In advertising discourse, the markers strongly rely on the common 

associative knowledge of the target audience [1, 14].  

J.Williamson believes that in the ad world “The work of the advertiser is not to 

invent a meaning for (the scent Chanel) No. 5, but to translate meaning for it by 

means of a system we already know” [16, 25]. A. Goddard adds that “for adverts to 

work, they must use our commonly shared resources of language in ways that affect 

us and mean something to us” [5, 5]. 

Discussion. Cognitive perception of any information requires certain activities 

of receptive nature, namely understanding [2, 140]. Understanding the text means the 

transfer of human experience into the textual reality to capture the content of the 

latter. In simpler words the message recipient gets the new information or enriches 

the old knowledge of the world while constructing a certain idea of text validity. At 

the same time, grasping the idea of the text via text semantics involves appealing to a 

certain cultural, pragmatic and emotional experience of the recipient. At the level of 

semantic understanding of the text there can be outlined a range of text fragments that 

affect the intellectual as well as emotional state of the addressee. AT’s key functions 

are to inform, influence, and/or persuade people. Thus, they are created to attract 

attention, gain a person’s interest and provide reasons for buying a product as a result 

of believing the advertiser’s claims [14, 195]. Till recently it was common to use 

strategies that bring out the rhetorical nature of advertising style 1) basic appeal, the 

main selling point, a theme, 2) attention-getting headlines, 3) slogans, 4) testimonials, 

5) product characters, 6) comparison of products, and 7) reiteration. Basic appeals 

can be mostly of factual or emotional nature. The former is aimed at highlighting the 

product exclusiveness and significance, telling what the product is, how it works or 

how it is made. The latter underline the emotional satisfaction, appealing to a 
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person’s need for love, security, or prestige. Attention-getting headlines are an 

important feature of printed advertisements as they make the addressee read the rest 

of the ad. Some headlines attract attention by promising the reader a potential benefit, 

such as a saving in money or an improvement in physical appearance. Other 

headlines are directly worded to arouse a person’s curiosity or addressing a specific 

group, e.g. Great minds like a think [20]. 

Slogans, jingles, short phrases that a company repeatedly uses to male them 

stick in people’s minds, are designed to help create a favorable image of a company 

and its products and reinforce the recognition of a brand name, being ‘cast’ into 

communal memory: I’m lovin’ it (McDonald’s). Testimonials are advertisements in 

which a well-known individual endorses a product. It can be an average user of the 

product, or film and TV stars, popular athletes, and other celebrities. For instance, 

Beyonce endorses L’Oreal, Colin Kaepernick endorses Nike.  

Product characters are fictional people, animals or personalities that become 

familiar to people due to their fictional world life and lasting identification with a 

company’s products. Product characters are often used in AT aimed at children 

delighting and entertaining them. Wendy’s is an example that is often used to 

highlight social media marketing, keeping the brand in the public conversation [18]. 

Comparison of products is used most frequently to sell products that heavily 

compete with other brands. A competitor’s product may be named or hinted at, 

looking even more intriguing while referred to as “Brand X” or “another leading 

brand”. Reiteration is one of the most basic techniques advertisers use to get their 

message across. Advertisers may broadcast their commercials several times a day for 

weeks, publish their ads frequently in printed media. Repetition can help build or 

reinforce a company’s reputation. Advertisers also believe that the more likely they 

are to accept the message and want the product [14, 56]. 

The advertisements can be classified into four groups by factors as target 

audience, functions, and product types. The four groups are Consumer Advertising, 

Business Advertising, Service Advertising, and Public Interest Advertising. Consumer 

advertisements are sponsored by the manufacturer of the product or the dealer who 
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sells the product, directed at the target consumer or at the person who will buy the 

product for someone else. For example, a magazine advertisement for Coca-Cola 

may be aimed at both the purchaser and the consumer. It is a major group referring to 

the daily needs and luxuries. They are ambivalent as being a nuisance being seen 

everywhere, they are to inform the addresses and guide their purchasing.  

Business/ transactional advertising is often considered to be invisible to ordinary 

people not involved in some business. It tends to be concentrated in specialized 

business publications or professional literature, etc. There are four distinct types of 

business advertising: industrial, trade, professional, and agricultural.  Industrial 

advertising is aimed at individuals in business who buy or influence that purchase of 

industrial goods (plants, machinery, equipment, etc.) or become a physical part of 

another product (raw materials, semi-manufactured goods, components, etc.). They 

also include capital goods (office machines, desks, operating supplies) and business 

services. Trade advertising of goods and services to middlemen is aimed at 

stimulating wholesalers and retailers to buy goods for resale to their customers.  

Freelancers and those who operate under a code of ethics or professional set of 

standards (teachers, accountants, doctors, dentists, architects, engineers, etc.) are 

involved in professional advertising that basically has three objectives: 1) to convince 

professional people to buy specific items (e.g., equipment and supplies); 2) to 

encourage professionals to recommend or prescribe a specific product or service to 

their clients or patients, and 3) to persuade the individual to use the product 

personally. The objectives of farm advertising are 1) to establish awareness of a 

particular brand of agricultural goods based on quality and performance; 2) to build 

dealer acceptance of the product, and 3) to create a preference for the product by 

showing the farmer how the product will increase efficiency, reduce risks, and widen 

profit margins. 

Service advertising is part of consumer advertising and business advertising 

since consumer goods and industrial goods both include relevant service. It is marked 

by a better explanation, more convincing language and imaginative comparison as 

service is intangible.   
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The general objective of public-oriented advertising is to inform, or remind 

people about the idea, cause, or philosophy being advertised. This kind of advertising 

is often used by non-business institutions, such as schools, hospitals, associations and 

charity. Since it refers to non-profitable institutions, the language describes a concept 

or advocates some social ethics. Thus, public-oriented is not about pleasing but rather 

appealing to their feelings and emotions. 

The coronavirus and lockdown have forced many companies to rethink their 

business modes and work online. Thus, advertising techniques that played an 

important role in maintaining brand awareness and stimulating sales are bound to 

change as well. Statistics shows that at present there are five major channels of 

advertising in the USA – radio (6%), outdoor (6%), print (12%), TV (35%), digital 

(41%), meaning that advertisers go digital fast [19]. Consequently, AT are getting 

modified to digital channels, changing its form and content. Because of this some 

techniques are predicted to stay in the past. The research on current AT showed that 

slogans, being the basis of identity, are likely to remain on some packaging only. 

Digitalization is projected to make concepts dynamic identity that will replace static 

slogans and cover the entire ecosystem with branded fonts, colors, styles, and motion 

design. 

Being limited by time and place in the oceans of information, AT tend to 

become extremely laconic, which will result in more creativity, infographics 

prevailing and no more product characters to expect. Moreover, until recently 

advertising texts seemed to remain the only area where illustrations, photography, 

production, and videos were created by human beings. That is also changing as 

artificial intelligence is about to make scripts for the software used in the work.  

The last thing to radically change is ad-recall and brand-recall indicators, 

meaning texts will be replaced by short video formats to stand out and be 

remembered. Does it mean that ‘what is in a word’ will be replaced by ‘what’s in a 

shot?’ One thing is for sure: nowadays is a time of big changes, which will have an 

impact on the quality, format and value of advertising discourse.  
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Conclusion. Advertising language as a special kind of language differs from 

common language by its expressivity, catchiness, and laconicism. Its vocabulary, 

morphology, syntax, and rhetorical devices serve the key function to inform with a 

mandatory impact to make the addressee / consumer interested, enlightened and 

persuaded. The AT typology is based on target audience, the product and other 

aspects. The analysis of the four groups of advertisements shows that consumer 

advertising, the main task of which is to attract consumers and urge them to buy the 

product, uses the widest range of forms and devices. Business advertising, on the 

contrary, need not much effort in attracting its customers, its words are more 

practical; service advertising has the similar feature as consumer-oriented advertising 

in the use of words, but the former highlights its product, while the latter is aimed at 

non-profitable announcements, which still have to attract readers’ attention, trying to 

get to the addressee in an emotional way and urge them to take action immediately. 

At present, advertising world is undergoing rapid changes for many reasons.   

New platforms and smarter services (phones, speakers, TVs, headsets, home 

appliances and connected cars) are bringing innovators new ad formats and new 

opportunities, radically changing advertising discourse. 
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ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В МЕТОДИЦІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У статті з’ясовано сутність інформатизованого навчання, розглянуто 

сучасні аспекти використання інформаційних технологій у закладах вищої 

освіти. Визначено головні переваги та проблеми використання інформаційних 

технологій при викладанні іноземних мов здобувачам вищої освіти.   

Ключові слова: інформаційні технології, вища освіта,  методика, вивчення 

іноземних мов. 

Постановка проблеми. Сучасна вища освіта України знаходиться на 

шляху реформування, відбуваються об’єктивно необхідні зміни щодо перегляду 

традиційних концепцій, теоретичних та методичних підходів як до організації 

освітнього процесу в цілому, так і до викладання окремих навчальних 

дисциплін.  

Використання інноваційних інформаційно-комунікаційних засобів 

навчання займає вагому позицію в структурі освітнього процесу у вищих 

закладах освіти. Так, зокрема, інтернет-ресурси є невід’ємною складовою 

процесу викладання іноземних мов, оскільки вони ефективно забезпечують 

доступ до потрібної інформації, медіа-технологій, дозволяють викладачеві 

здійснювати швидкий обмін навчальними матеріалами, контролювати 

результати навчання тощо. 

На наш погляд, інформаційні технології є дієвим інструментом навчання 

(але лише інструментом), за допомогою якого здобувачі вищої освіти можуть 

ефективніше здобути знання і отримати необхідні загальні та професійні 

компетентності, а тому їх застосування потребує ретельного науково-
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теоретичного обґрунтування шляхом критичного вивчення проблем та 

дослідження особливостей при впровадженні методів і методик змішаного 

навчання у викладання навчальних дисциплін у вищій школі, зокрема іноземної 

мови, що і обумовило проблематику та актуальність даного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в розробку 

теоретичних засад, дослідження практичних аспектів та особливостей 

використання інформаційних технологій в освітньому процесі зробили у своїх 

працях такі учені як Г. Вороніна, Н. Гаврилюк, С. Голівець, І. Зачепа, 

О. Осаульчик, І. Погорельська, Н. Тимощук та ін.  

Проте подальших досліджень потребує проблематика впровадження та 

удосконалення застосування методики використання інформаційних технологій 

при викладанні іноземних мов здобувачам вищої освіти. 

Мета статті. Метою даного дослідження є вивчення освітнього потенціалу 

інформаційних технологій під час вивчення іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний навчальний процес у вищій освіті 

вже важко уявити без широкого застосування сучасних інформаційних 

технологій.  

Сьогодні інформатизація освіти розглядається як упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-

методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, 

спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і 

телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу [1, с. 45]. 

Інтернет став одним із найважливіших засобів отримання та 

розповсюдження інформації як для вчителів, так і для учнів. Впровадження 

сучасних освітніх цифрових методик та використання електронних 

дидактичних засобів роблять практику викладання набагато ефективнішою. 

Цифрові ресурси допомагають учням розвивати навички словесної взаємодії, 

збільшувати свій словниковий запас та покращувати розуміння читання [4]. 

Ми поділяємо думку таких дослідників, як Голівець С. В. і 

Погорельська І. Б., які слушно зазначають, що інформаційні технології можуть 

надати суттєву допомогу в поглибленні знань аспектів мови та розвитку вмінь 
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мовленнєвої діяльності: від вивчення лексики, відпрацювання вимови, навчання 

діалогічного мовлення, навчання письму до тестування набутих знань. 

Використання комп’ютерної техніки при вивченні іноземної мови професійного 

спрямування відкриває доступ до нових джерел інформації, підвищує 

мотивацію слухачів до отримання та обробки професійної інформації 

іноземною мовою, підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові 

можливості для надбання та закріплення професійних навичок, дозволяє 

реалізовувати якісно нові форми та методи навчання іноземної мови 

професійного спрямування [1, с. 44-45.] 

Для поліпшення методики викладання іноземної мови та вдосконалення 

інтерактивної складової В. Крикун рекомендує використовувати такі онлайн-

ресурси [2]: 

• Inspiration – програма, спрямована на забезпечення візуалізації 

дидактичного матеріалу, спільне складання діаграм, карток та схем. 

• Plickers – мобільний додаток, який “зчитує” спеціальні картки з 

відповідями учнів за лічені секунди та виводить статистику на екран телефону 

вчителя. Додаток використовують для швидкої перевірки, аби дізнатись, чи 

розуміють учні поняття та чи освоюють ключові навички. 

• Kahhot! – навчальна ігрова програма, яка передбачає можливість 

створення серії запитань з кількома варіантами відповідей, визначення 

потрібного формату і кількості запитань, додавання відео, зображень та 

діаграм. 

• Н5Р – дозволяє створювати інтерактивний вміст, який поділятиметься на 

кілька категорій: ігри, мультимедіа, запитання та соціальні мережі. 

• Poodle – набір інструментів для вчителів мов, створений для розробки 

більш динамічних курсів. Це одна з технологій онлайн аудіо- та відеозйомки, 

що доступні для навчального процесу. 

• TurnItIn– інструмент, що допомагає викладачам перевіряти студентські 

роботи і виявляти плагіат. Програма порівнює роботи студентів з найточнішою 

базою даних для порівняння текстів, вказує обсяг матеріалу, який збігається зі 

змістом бази даних, і дозволяє педагогам дізнатися, яка частка письмової 

роботи не оригінальна.  
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• Moodle – навчальна платформа, яка забезпечує викладачів, студентів та 

керівників набором інструментів для комп’ютеризованого навчання, зокрема й 

дистанційного. 

• Graasp – платформа, що дозволяє створювати багатий досвід навчання за 

допомогою матеріалів з Інтернету, захоплюючі заходи, професійні тренінги чи 

заняття, отримувати доступ до сотні ресурсів, що охоплюють 

найрізноманітніші теми, взаємодіяти зі спільнотами, які вас цікавлять, 

обговорювати теми з однодумцями, брати участь як у віртуальних, так і в 

реальних подіях, спілкуйтесь із усталеними спільнотами практиків та групами 

за інтересами, ділитися знаннями, створювати та керувати навчальними 

матеріалами з колегами, співпрацюйте як всередині організацій, так і між ними, 

готувати інтерактивні презентації тощо. 

Сучасні дослідники слушно зазначають, що впровадження сучасних 

освітніх цифрових методів та використання електронних дидактичних засобів 

значно підвищує ефективність навчального процесу. Наявність Інтернету 

дозволяє університетам запроваджувати новітні освітні курси, що  подекуди  

робить традиційні методи навчання менш популярними серед студентів, адже 

традиційні освітні технології не завжди відповідають сучасним викликам і деякі 

з них є вже застарілими. Електронна педагогіка як область загальної 

педагогічної науки, в свою чергу, цілком відповідає потребам сучасного 

цифрового покоління [5]. 

На нашу думку, головними перевагами імплементації інформаційних 

технологій у навчальний процес ЗВО є наступні: 

1. Створення навчального мовного середовища та умов для спілкування з 

носіями мови. 

2. Можливість забезпечення індивідуалізації та персоналізації навчального 

процесу, підвищення пізнавального інтересу студентів. 

3. Підвищення зацікавленості студентів у навчальному матеріалі. 

4. Забезпечення можливості осучаснення та оновлення змісту навчальної 

дисципліни. 
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5. Безперервний доступ учасників освітнього процесу до навчальних 

матеріалів, словників, підручників тощо.  

6. Наявність програм та освітніх платформ, що пропонують 

автоматизовану перевірку тестових завдань і, відповідно, створюють умови для 

самовдосконалення  та поглиблення знань. 

7. Забезпечення швидкого зворотного зв’язку і контролю дій студентів у 

процесі навчання.  

Однак, на нашу думку, проблем є питання відносно того, що імплементація 

інформаційних технологій в процесі викладання у вищій школах часто стає 

самоціллю викладачів або адміністрації закладів освіти у перегонах по 

здобуттю певних рейтингових позицій освітнього закладу. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

використання можливостей всесвітньої мережі Інтернет, мультимедійних 

мережевих навчальних комплексів, освітніх платформ та програмних систем 

під час вивчення іноземних мов суттєво підвищує ефективність навчання та 

мотивацію студентів до оволодіння мовою, а також забезпечує викладача 

базовими інструментами, що забезпечують модернізацію освітнього процесу та 

поліпшення якісних результатів навчання.  
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У статті порушується проблема застосування базових компетернцій як 

основа підготовки майбутнього фахівця. Використання на сучасному етапі 
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обумовлене зростаючими потребами ринку праці, що потребує компетентного 
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життєвих ситуаціях, що уможливлює діяльність освіченої особистості 

незалежно від локального чи глобального ринку праці. 
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Постановка проблеми. Проблема застосування компетентнісного підходу 

у вищій школі є актуальною, так як, на думку вчених, сприяє подоланню 

традиційних когнітивних орієнтацій професійної освіти, приводить до нового її 

змісту, методів і технологій. Але шляхи застосування його в професійній 

підготовці магістрів вищих технічних навчальних закладів, зокрема, для 

формування базових компетенцій як основи для професійних, ще недостатньо 

досліджені. Тому метою даної публікації є визначення ролі психолого-

педагогічної підготовки магістрів у формуванні ключових (базових) 

компетенцій як складових загальної компетентності фахівця. Згідно 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. [7], вища 

освіта в країні повинна стати невід’ємною компонентою глобального 

освітнього проекту, стати одночасно рушійною силою інноваційного розвитку 

національної економіки. Спрямованість системи освіти на засвоєння знань, яка 

була традиційною й виправданою раніше, вже не відповідає сучасним вимогам, 

соціальному замовленню. Підготовка фахівця здійснювалася шляхом передачі 

нагромадженого, перевіреного і позитивно оціненого попередніми поколіннями 

досвіду. Сучасне зрушення в усвідомленні сенсу освіти полягає у 

переорієнтації на розвиток здібностей студентів, а передача досвіду 

уподібнюється засобу чи матеріалу конструювання розвивальних процедур. 

Відбувається орієнтація на вимоги до фахівця згідно європейським стандартам. 

Це, у першу чергу, формування і розвиток “нової особистості”, здатної до 

самостійних, відповідальних, творчих дій; людини інтелектуальної, з 

критичним мисленням, котра живе в складному, суперечливому, наповненому 

проблемами, сучасному світі й готова кваліфіковано розв’язувати проблеми, як 

у професійній сфері, так і особистій. Це діяльна особистість, котра спроможна 

не тільки виконувати чиїсь рішення, а й приймати їх самостійно у різних 

ситуаціях, які часто пов’язані з ризиком, недостатністю інформації, динамічною 

ринковою кон’юнктурою. Поняття ―формування у педагогіці розглядається як 
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результат розвитку людини, пов‘язаний з цілеспрямованими змінами через 

виховання, освіту і навчання [1, с. 43]. Процес формування ключових (базових) 

компетенцій в професійній підготовці майбутніх фахівців, особливо у вищих 

технічних навчальних закладах, є дуже важливими. Адже нові життєві 

обставини вимагають орієнтації вищої освіти на всебічний розвиток 

особистості фахівця в процесі його підготовки. Тому, на думку В.Г.Кременя [9], 

в умовах глобалізації саме особистісно орієнтована освіта виходить на перший 

план. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 

свідчить, що проблема застосування компетентнісного підходу в закладах 

вищої освіти актуальна і багатогранна. Джерельна база з проблем застосування 

компетентнісного підходу в педагогіці представлена різними підходами.  

Зокрема, проблемам професійної підготовки магістрів на основі 

компетентнісного підходу присвячені праці С.О.Сисоєвої [7], теоретико-

прикладний сенс компетентнісного підходу розглядає І.Д.Бех [3], порівняльний 

аналіз діяльнісного і компетентнісного підходу здійснює Ю.В.Сухарніков [8], 

європейської концепції компетентнісного підходу та проблем реалізації її в 

Україні торкається в своїх публікаціях В.І.Луговий [5], модель формування 

фахової компетентності у майбутніх випускників технічних ВНЗ представляє 

В.А.Петрук [6]. Різні види компетентності, її специфіка та методика 

формування обґрунтовувалися у працях багатьох дослідників: Н. Амінової, Л. 

Боголюбової (соціальна компетентність); Л. Антропової, С. Рогожкіної, О. 

Фадейкіної (комунікативна компетентність); А. Бєлкіної, А. Бусигіної, 

М. Лобанової, В. Нестерова (педагогічна компетентність); Н. Витківcької 

(інформаційна компетентність); П. Шендерова (дослідницька компетентність) 

та ін.  

Мета статті – здійснити аналіз наукових точок зору щодо проблеми 

компетентнісного підходу, його базових понять “компетентність”, 

“компетенції”;визначити особливості компетентнісного підходу та його вплив 

на підготовку майбутнього компетентного фахівця.  
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Виклад основного матеріалу. Категорія “підхід” широко 

використовується в педагогічній теорії та практиці. У сучасній методологічній 

літературі поняття“ підхід” або ототожнюється з проведенням в дослідженні 

певної світоглядної позиції (І. Блауберг, Є. Юдін й ін.), або розуміється як 

стратегічний принцип або сукупність принципів (І.Блауберг, Н. Стефанів, Є. 

Юдін), або пов’язується з застосуванням набору процедур і прийомів,  котрі  

слугують  формою  і  умовою реалізації відповідних принципів (А. Петров та 

ін.). Поняття “підхід” у загальному розумінні означає певну сукупність 

різноманітних засобів та прийомів, які діють певним чином на когось. У 

науковому розумінні поняття “підхід” тлумачиться як вихідна позиція, що 

складає основу дослідницької діяльності. Відносно компетентнісного підходу, 

то більшість вчених зазначають, що завдання сучасної вищої освіти полягає в 

тому, щоб не тільки дати професійні знання, а й підготувати фахівця, який 

глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві, вміє творчо використовувати 

здобуті знання на практиці, а також вміє працювати з людьми у колективі, 

володіє певними компетенціями. На необхідності заміни 

репродуктивнофункціональної моделі освіти компетентнісною моделлю 

наголошує І. Зязюн [5], вказуючи, що розвиток змісту неминуче зумовлює і 

реконструкцію форм, процесуальних характеристик освіти. М.  Нагач [6] 

зауважує, що компетентнісний підхід стає останнім часом все більш 

поширеним і претендує на роль концептуальної основи освітньої політики, 

котра здійснюється як державами, так і впливовими міжнародними 

організаціями, підсилює практичну орієнтацію освіти, підкреслює значення 

досвіду, умінь та навичок, що спираються на наукові знання. Компетентнісний 

підхід, що лежить в основі стратегії модернізації вищої школи, слід розглядати 

як одну з найбільш адекватних відповідей системи вищої освіти на вимоги, які 

висуває до неї сучасне суспільство; як домінуючий чинник оновлення змісту 

сучасної вищої освіти в умовах багаторівневої підготовки майбутніх фахівців. 

Реалізація компетентнісного підходу дає можливість сформувати 

кваліфікованого фахівця, що володіє необхідними якостями й професійними 

знаннями, котрий готовий до подальшого розвитку своїх здібностей і 

підвищення кваліфікації. Ключовими поняттями компетентнісного підходу в 
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освіті є “компетентність” і “компетенція” [1]. Заслуговує на увагу точка зору 

дослідниці О. Павленко яка підкреслює, що з огляду на лексичне тлумачення 

понять “компетентність” і “компетенція”, поняття “компетенція” вужче, ніж 

“компетентність”, і містить у собі цілу низку ключових компетенцій” [10,  80]. 

Поняття “компетентність” і “компетенція” мають різне лексичне значення. Як 

свідчить категоріальний аналіз, “компетенція” є похідним поняттям від 

“компетентності” й означає сферу застосування знань, умінь, навичок людини. 

А “компетентність” – семантично первинна категорія, яка являє собою 

інтеріоризовану (трансформовану в особистісний досвід) сукупність, систему, 

деякий “багато знань людини і здатність користуватися цим багажем. Тому 

“компетентна” особистість у своїй галузі знань означає людину, яка є визнаним 

знавцем з певного питання” [9, 248]. З урахуванням вимог до сучасного 

фахівця, компетентнісний підхід необхідно впроваджувати в організацію 

навчального процесу у сукупності з іншими методологічними підходами: 

системним, культурологічним, змістово-процесуальним, 

особистісноорієнтованим; у змістовне наповнення навчальних дисциплін, 

оскільки основним результатом діяльності освітньої установи має стати не 

система знань, умінь і навичок студентів сама по собі, а набір ключових 

компетентностей в інтелектуальній, цивільно-правовій, комунікаційній, 

інформаційній та інших сферах. Застосування компетентнісного підходу у 

професійній підготовці майбутніх фахівців у вищій школі не лише не 

спростовує необхідність використання інших підходів, але й, навпаки, вимагає 

їх оптимального поєднання й інтеграції з позицій культуроцентриської, 

гуманістичної освітніх парадигм. З кожної предметної галузі необхідно 

визначити низку компетенцій, яких повинен набути майбутній фахівець, щоб 

бути конкурентоспроможним на ринку праці. Предметні компетентності 

пов’язані зі здатністю студентів залучати для рішення проблем знання, уміння, 

навички, котрі формуються в рамках конкретного предмета. Відповідно, 

викладач будь-якого предмета має вміти конструювати завдання, пов’язані з 

вирішенням конкретних проблем, що дозволяють відпрацьовувати ті чи інші 

компетентності. Під час розробки завдань необхідно враховувати, щоб вони 

були побудовані у відповідності до поставлених наукових питань; щоб 
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студенти могли описувати та виявляти характеристики правильно спланованого 

дослідження; приймати рішення стосовно вимірів чи процедур, які повинні 

бути використані у процесі проведення дослідження. Розвиток здібностей 

студентів до самостійного вирішення проблем можливий за умови досягнення 

таких результатів освітньої діяльності: уміння організувати свою діяльність 

(визначати її мету, вибирати способи реалізації цілей, планувати діяльність, 

оцінювати її результати); здатність пояснювати явища дійсності; здатність 

орієнтуватись у світі цінностей; уміння вирішувати завдання, пов’язані з 

виконанням певної соціальної ролі (працівника, користувача, споживача, 

виборця тощо); формування ключових компетентностей; здатність 

орієнтуватись у ключових проблемах; готовність до вибору, у тому числі 

професійному. При розробці і визначенні предметних компетенцій необхідно 

враховувати вимоги світової спільноти до фахівця.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

психолого-педагогічні компетенції як базові в межах компетентнісного підходу 

мають незаперечну важливість у формуванні морально-духовної досвідченості 

особистості і є невід‘ємною складовою моделі сучасного фахівця. Викладачі 

вищих навчальних закладів як фундаментальних, так і психолого-педагогічних 

дисциплін мають створити сприятливі умови для формування особистості 

майбутнього фахівця, актуалізації його інтелектуальних і творчих ресурсів. 

Шляхи створення цих умов, особливо в процесі магістерської підготовки в 

технічному вищому навчальному закладі, є перспективою подальших 

досліджень. 
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ЗІСТАВНА ДІЄСЛІВНА СИНТАГМАТИКА: МОДЕЛЮВАННЯ 

TERTIUM COMPARATIONIS 

У статті актуалізується питання вибору основи зіставлення при дослідженні 

дієслівних систем різноструктурних мов в аспекті синтагматики. 

Обгрунтовується можливість використання у ролі tertium comparationis моделі 

простого речення дієслівної будови. Така модель покваліфікована як 

синтаксична конструкцію, що виступає предикативним мінімумом чи 

предикативним мінімумом разом із обов’язково залежними від головних 

компонентів прислівними поширювачами (обов’язковими прислівними 

компонентами) первинної залежності.  

Ключові слова: tertium comparationis, дієслово, модель речення, синтаксична 

конструкція, синтаксичний зв’язок. 

Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок 

із науковими завданнями. У сучасній лінгвістичній парадигмі помітною є 

тенденція до активізації зіставних (контрастивних) досліджень (В. Г. Гак, 

С. П. Денисова, Ю. О. Жлуктенко, М. П. Кочерган, А. В. Корольова, 

В. І. Кушнерик, В. М. Манакін, А. Е. Левицький, Б. О. Серебренников, 

О. В. Тищенко, С. О. Швачко, І. К. Юсупов, В. М. Ярцева, W. Croft, C. Lehmann, 

W. Nemser, J. Newman, G. Nickel, A. Wierzbicka). Цьому сприяють, з одного 

боку, закономірний процес досить результативного накопичення знань у сфері 

вивчення конкретних мов, а з іншого, – позамовні суспільні чинники. Значну 

частину розвідок спрямовано на встановлення спільного та відмінного в 

граматичній семантиці як споріднених, так і неспоріднених мов. 

Контрастивістика і типологія граматичних систем української та англійської 

https://orcid.org/0000-0002-9925-1285
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мов, здійснені переважно на основі одностороннього зіставного аналізу, 

отримавши наукове висвітлення в підручниках із порівняльної типології 

(граматики), останнім часом залишаються дещо на периферії. З огляду на 

зазначене, звернення до міжмовного опису дієслівної ланки української та 

англійської мов, пов’язане із системною репрезентацією однакових і відмінних 

рис їхньої синтагматичної організації у формально-синтаксичному аспекті, 

видається своєчасним і актуальним.  

Особливість зіставних описів полягає у створенні лінгвістичної моделі, 

абстрагованої від закритості / відкритості списку мов і диференційних ознак, 

урахування яких є важливим для типології, та генетичного фактора, 

релевантного для порівняльно-історичного мовознавства. 

У цьому аспекті актуальним постає двосторонній, чи білатеральний 

(М. П. Кочерган, Р. Штернеманн) зіставний підхід до зіставлення мовних явищ, 

за якого отримані результати є об’єктивнішими й науково валідними через 

свідоме запобігання проекції однієї мови на іншу. За двостороннього 

зіставлення основа зіставлення (tertium comparationis, t.c.) має позамовний 

характер і виступає певним ідеальним типом, змодельованим інструментом 

порівняння.  

Отже, мета пропонованої статті – обґрунтувати можливість використання 

моделі простого речення дієслівної будови як надійного t.c. двостороннього 

зіставлення синтагматичних вимірів дієслівних систем української та 

англійської мов. Визначення мети зумовило розв’язання таких часткових 

завдань: з’ясувати металінгвістичне наповнення поняття "модель речення" як 

об’єктивного та до певної міри формалізованого показника особливостей 

синтагматики української та англійської дієслівних систем у контексті їхнього 

двостороннього зіставлення; встановити основні моделі простих речень 

дієслівної будови, утворених на основі синтагматичних властивостей дієслів, 

які можуть слугувати основою зіставлення синтагматики української та 

англійської дієслівних систем. 
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Об’єктом дослідження у цій статті є дієслівні системи української та 

англійської мов, предметом аналізу виступають синтагматичні виміри 

української та англійської дієслівних систем крізь призму формування ними 

моделей речень простої дієслівної будови як t.c. двостороннього зіставлення.  

Виклад основного матеріалу. Теорія "моделювання" в синтаксисі на 

сьогодні не є новою. Синтаксис кожної із зіставлюваних мов (як української, 

так і англійської) завжди перебував в епіцентрі лінгвістичних пошуків і дістав 

належне наукове осмислення в межах тих чи інших дослідницьких парадигм, 

унаслідок чого загалом упорядкована типологія як складного, так і простого 

речень, виявлені внутрішні зв’язки між основними типами речень та їхніми 

варіативними реалізаціями в мовленні як в лінгвославістиці [1; 2; 3; 7; 8; 9; 13; 

14], так і в лінгвогерманістиці [5; 6; 16; 18 19]. Із-поміж різних поглядів на 

природу речення, нам імпонує точка зору тих лінгвістів, які вказують на 

належність речення до системи мови і до системи мовлення (І. Р. Вихованець, 

Т. П. Ломтєв, В. Матезіус, Л. Теньєр, Н. Ю. Шведова). Такі міркування не 

знаходять підтримки в концепціях західноєвропейських та американських 

синтаксистів, де речення витлумачують здебільшого як одиницю мовлення, що 

витворюється мовцем у процесі мовлення (Е. Бенвеніст). Ймовірно, що 

найбільш оптимальним є погляд на речення як  конструкт, що поєднує власне-

мовну та мовленнєву природу. 

У сучасній лінгвістиці "модель речення" кваліфікують як мовну одиницю, 

яка, на думку І. С. Попової, "дозволяє генерувати велику й абсолютно не 

контрольовану ні нашим мозком, ні навіть найскладнішою технікою кількість 

як конкретних комунікативних побудов, так і нормативних мовленнєвих 

ланцюгів докомунікативного рівня" [15, с. 304]. Генезу вчення про структурну 

схему речення в східнослов’янському мовознавстві досить повно представлено 

в [14, с. 42–49]. В англістиці проблема моделювання реченнєвих структур 

висвітлена в праці [16].  
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Водночас зауважимо, що якщо в моделюванні одиниць конкретної мови 

аналізують мовленнєві репрезентації тих чи інших одиниць із метою виявлення 

в них спільних (відмінних ознак) і на цій основі встановлюють моделі, здатні 

узагальнено "покривати" (відтворювати, охоплювати) одиниці, які залишилися 

поза аналізом, але мають такі ж властиві їм ознаки (чи відмінності), то в 

зіставних дослідженнях моделювання має суттєву відмінність. 

Ця відмінність полягає насамперед у тому, що для адекватності та 

об’єктивності висновків про зіставлювані мовні одиниці виникає необхідність 

користуватися "моделями моделей" (авторське визначення). Металінгвістика 

такого словосполучення не вирізняється особливою складністю: обирають 

моделі, які можна інтерпретувати як t.c., який у вигляді наукової моделі (тобто 

своєрідного узагальнення) відбиває типові ознаки відповідних моделей 

конкретної мови, а отже, є сформованим на основі диференційних ознак 

моделей зіставлюваних мовних систем.  

Утворенню таких моделей міжмовного аналізу передує внутрішньомовний 

аналіз об’єкта зіставлення, що потребує обрання єдиного з точки зору теорії та 

методології підходу до дослідження. Якщо взяти до уваги те, що теорія, а отже, 

і металінгвістичне моделювання мовних одиниць конкретних мов не позбавлені 

низки суперечностей через складність самої мови, у яких би одиницях і 

категоріях її не вивчали і в площину якої б наукової парадигми не проектували, 

то тим більше суперечностей, неоднозначностей і розбіжностей трапляється в 

т.зв. "моделях моделей" як основі зіставлення. Так, наприклад, утрадиційненою, 

"узаконеною" й широко застосовуваною універсальною моделлю, зокрема в 

лінгвославістиці, є підрядний зв’язок. Використання категорійної ознаки, 

номінованої "підрядний синтаксичний зв’язок" в англійській мові, спричинило 

уточнення й деяке переосмислення "граматичності" цієї моделі через вияв 

певних особливостей зв’язку між словами, ролі порядку слів, службових та 

дейктичних слів і навіть інтонації. Модель, з одного боку, виявляє ознаки 

суб’єктивізму, відносності, "відкритості", з іншого, – завжди слугує підґрунтям 

для поглибленого вивчення мовних реальностей і встановлення нових 

закономірностей у їхній структурі, семантиці, функціях. 
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Говорячи про модель простого речення, уважаємо за необхідне, окрім 

усього іншого, зупинитися також на основоположному питанні, яке стосується 

сутнісних вимірів моделі простого речення взагалі, речення дієслівної будови – 

зокрема. У сучасній лінгвістиці прийнято вважати, що модель (чи структурна 

схема) речення – це відзосереджений абстрагований зразок, який складається з 

мінімуму компонентів, необхідних для створення речення [9, с.  613]. Власне 

кваліфікація такого мінімуму і є основоположною для співіснування двох 

підходів до встановлення структурних схем речення, які в загальному можна 

охарактеризувати як виокремлення предикативного мінімуму [17] на противагу 

номінативному [1; 3]. 

Перший підхід спирається на традиційне, зокрема для слов’янського 

мовознавства, чітке розмежування головних і другорядних членів речення і 

орієнтований на визнання мінімальним складником моделі лише предикативної 

основи. Інший підхід, який на сьогодні є небезпідставно більш застосовуваним і 

популярним, хоча і не позбавленим певних суперечностей та недоліків 

передусім через невиправдане розширення переліку необхідних компонентів 

моделі, передбачає створення схеми речення із урахуванням не лише 

граматичної, але й смислової, інформативної достатності. Іншими словами, 

основна відмінність між поняттями "предикативного" та "номінативного" 

мінімуму речення полягає в орієнтації на формальну будову предикативної 

основи речення (предикативний мінімум) чи на формально-синтаксичну 

структуру ширшого комплексу компонентів, необхідних для виконання такою 

структурою функції повідомлення (номінативний мінімум). 

Зрозуміло, що в зіставленні можна використовувати як перший, так і 

другий підходи з дотриманням суттєвої вимоги: однозначної інтерпретації 

складників, як і всього складу предикативної чи номінативної моделей. Нам 

імпонує другий підхід до визначення моделей простого речення і виокремлення 

типових моделей у зіставлюваних мовах та використання їх як синтаксичних 

зразків для зіставного аналізу української та англійської дієслівних систем у 

синтагматичному аспекті.  
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Отже, у процесі зіставлення синтагматики української та англійської 

дієслівних систем видається можливим використання положення розробленої в 

лінгвославістиці теорії номінативного мінімуму речення, який утрадиційнено 

розглядають як розширену схему, що включає мінімальну структурну схему 

речення (головні компоненти) та обов’язкові прислівні поширювачі, необхідні 

для реалізації реченням номінативної функції, що дало підстави кваліфікувати 

її як розширену формально-синтаксичну структуру, опосередковану семантико-

синтаксичною структурою речення (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, 

Н. Л. Іваницька, О. І. Леута та ін.). Такий підхід, у цілому не властивий для 

лінгвоанглістики, до певної межі корелює із концепцією конструктивного 

синтаксису Г. Г. Почепцова, розробленою на матеріалі англійської мови [16]. 

Учений послідовно розмежовує конструктивно значущі складники речення, 

тобто ті, що передбачені системою мовою, та комунікативні, тобто ті, що є 

"продуктом творчості мовця". Кваліфікація лінгвістом структурного каркасу 

речення, ядерного речення є співзвучним із виділенням номінативної моделі 

речення в лінгвоукраїністиці, а названі ним конструктивно значущі члени 

речення можна вважати не чим іншим, як обов’язковими прислівними 

компонентами формально-синтаксичної структури речення. 

Отже, до складу дієслівних моделей простих речень маємо підстави увести 

не лише традиційні головні компоненти речення, але й обов’язкові придієслівні 

компоненти, наявність яких зумовлена синсемантичними властивостями 

дієслівних словоформ у присудковій позиції двоскладного речення та в позиції 

головного компонента речення односкладної будови [10]. Крім того, у 

визначення й опис моделей речень як схем контрастивного дослідження 

дієслівних систем української та англійської мов було включено, крім 

структурних (власне синтагматичних особливостей дієслівної лексики), також 

семантичні характеристики обов’язкових придієслівних компонентів, які 

теоретично осмислено в синтаксичній семантиці, зокрема об’єктні і обставинні.  

Поняття об’єктної синтаксичної семантики  пов’язане з узагальненими 

властивостями предметних денотатів, на які так чи інакше впливає дієслівна 

процесуальність. 
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Відносно усталеним у сучасній лінгвістиці є і положення про те, що роль 

обов’язкового придієслівного компонента у моделях речень можуть виконувати 

структури з обставинним значенням на кшталт укр. знаходитись де?; англ. to be 

where?). У кваліфікації моделей це значення називаємо синтаксичною 

обставинною семантикою. Такий компонент як своєрідна узагальнена 

(семантично й формально) абстракція виступає  еталонною одиницею в складі 

моделі речення, крізь яку можна простежити спільне й відмінне в дієслівних 

системах зіставлюваних мов. 

Дієслівна синтагматика (обов’язкове правобічне дієслівне оточення) 

виступає за такого підходу першорядним засобом виокремлення відповідних 

структур в обох мовах, класифікації, знову ж таки не лише на основі 

формальних засобів вираження компонента, але й з урахуванням визначення 

системності чи частковості у зіставлюваних мовах. 

Описаний підхід уможливив виокремлення основних моделей простих 

речень дієслівної будови, які, набуваючи статус t.c., дають змогу встановити 

корелятивні особливості реченнєвотвірного потенціалу дієслівних систем 

української та англійської мов як одного із аспектів синтагматичних вимірів 

останніх. Зокрема, для аналізу можна залучити такі моделі: 1) предикативну: 

укр. Неподалеку грайливо дзюрчав гірський потік (Є. Гуцало); англ. The pain 

vanished (M. Twain); 2) предикативно-об’єктну: укр. Вдома Валя споруджував 

двигунці, майстрував іграшкові електропроводи (О. Гончар); англ.  I  have 

forgotten their names (F. Fitzgerald); 3) предикативно-обставинну: укр. Дід 

поводився достойно… (М. Стельмах); англ. Bruce went to the book shelf … 

(J. Cairney);  4) предикативно-двохоб’єктну: укр. Гребінець та спритні руки 

перетворювали волосся на ніжну світлу зачіску (Ю. Збанацький); англ. 

Mickey’s invited us to a party… (K. McCallum); 5) предикативно-об’єктно-

обставинну: укр. Невдовзі хлопці винесли на леваду солом’яну ляльку 

(В. Скуратівський); англ. Then they tucked the old man into a beautiful room 

(M. Twain). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, модель 

речення у форматі формального синтаксису кваліфікуємо як синтаксичну 

конструкцію, яка виступає предикативним мінімумом чи предикативним 
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мінімумом разом із обов’язково залежними від головних компонентів 

прислівними поширювачами (обов’язковими прислівними компонентами) 

первинної залежності. Відповідно модель речення дієслівної будови 

кваліфікуємо як синтаксичну конструкцію, яка виступає предикативним 

мінімумом із дієсловом (дієсловами) у ролі головних компонентів разом із 

обов’язково залежними придієслівними компонентами первинної 

(придієслівної) залежності. Саме таке розуміння моделі простого речення 

вважаємо за доцільне покласти в основу характеризації моделі речення як 

надійного й об’єктивно зумовленого tertium comparationis у процесі 

двостороннього міжмовного аналізу синтагматики української та англійської 

дієслівних систем. Найбільш показовими для встановлення корелятивних 

міжмовних співвідношень виступають речення, побудовані за предикативною, 

предикативно-об’єктною, предикативно-двохоб’єктною, предикативно-

обставинною, предикативно-об’єктно-обставинною моделями. На перспективу 

залишається детальне зіставне вивчення синтагматичних вимірів дієслівних 

систем української та англійської мов у межах кожної із виокремлених моделей 

простих речень дієслівної будови. 
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The issue under discussion. When companies think about going international, 

the first thing that comes up is translation. “We need to translate the website.” Then 

they assign some poor person to research and manage the translation of the site. The 
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person who is responsible is usually a content manager or web master. They don’t 

know anything about the process, since their specialty is not localization or 

international growth. They think solely about the language: replace the English text 

with text in another language. 

They get on a call with a translation agency and say they need to translate the 

website into a set number of languages. If they are lucky, the agency will walk them 

through the steps and guide them to make strategic decisions about the process. Is the 

purpose to get their name out there or to sell a product? If they are selling something, 

have they decided on the price point for the specific market? Do links have to be 

localized? Should images be replaced with locally relevant images? 

The aim of this article is to present an overview of the current views on the triad 

“translation-localization-transcreation”. 

Analysis of recent research and publications on the topic. Unfortunately, in 

many cases, the translation agency will take the money and do only what they have 

been asked: translate into x languages. The translation agency delivers the 

translations back and person is stuck with a bunch of translations they don’t know 

what to do with. At this point, some technical person in the company will help them 

get the content where it needs to be, though there may be some amount of manual 

copying and pasting needed [6]. 

The website is live in multiple languages, but several problems remain. The site 

is in the local language, but the translations are truncated or sometimes run over the 

containers. The infographic that takes up a third of the space the homepage is entirely 

in English. The video is in English. The currency is in US dollars. Every time you 

click on a link, you are redirected to the English version of the site. The product is not 

even available in the language in question. These are just a few of the issues [5]. 

The site might be translated, but it is far from localized. Translation is a big part 

of localization, but it’s only one part. Localization goes beyond the linguistic aspect, 

the word-to-word translation from one language to another. 

Localization process is complex. Translation plays an important role, but you 

need more than rewritten content to become an important player in local markets. 
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You need to prepare your website, to make it appealing for various audiences. 

Grammar and syntax are important, but so are a wide series of details that can help 

you break cultural barriers and improve the usability of your website [4]. 

Besides translation, you’ll have to perform many additional changes to provide a 

better user experience: 

Colors: They have various meanings, depending on the target audience. In some 

countries, red speaks danger, white means death and orange expresses mourning and 

loss. Do your homework before launching your website, especially when you’re 

targeting new audiences. 

Layout: Some languages need more space than others to express the same 

concepts. You need to come up with a flexible layout, where text in varying lengths 

fits in. 

Visuals: You must adapt photos to local cultures. Blond moms hugging their 

kids don’t impress a Chinese audience and may even offend customers in the Middle 

East. 

Units of Measurement: Most countries use the metric system. You need to 

convert units of measurements to make content easy to follow and understand. 

Currencies: Price is important when making buying decisions. If your clients 

have to deal with numbers to be able to find the real price, they’ll leave your website 

and look for a local provider. 

Contracts and Agreements: When doing business in foreign countries, you 

need to comply to local regulations. Make sure you respect the rules, to avoid getting 

your business into difficult legal situations that can lead to penalties or even have 

your website banned [3]. 

Internationalization is the technical setup required to prepare a product for 

localization. This can include, but is not limited to, creating a technical infrastructure 

to support a multilingual product, implementing font support for different character 

sets, writing code to account for different local preferences (number/date formatting, 

direction, etc.), or designing the product to adapt to text expansion or truncation. 
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Whether a brand is already established at an international level or is new to the 

push for globalization, in the bid to drive user engagement exorbitant sums of money 

are spent in the name of creating engaging, digital content. But how do you get your 

branded content to resonate with international audiences?  

An audience in China will digest content in a completely different manner to 

one in America. A campaign that is a resounding success in one country could cause 

crippling offense elsewhere. For a marketing campaign to hit the mark in a variety of 

locales, localization and transcreation must also play a part alongside translation 

when managing your digital content. 

Internationalization is a very important part of the localization process and one 

that is often neglected. It is a step that usually occurs even before the linguistic 

translation that will help get your started on the right foot. Internationalization takes 

time, but only has to happen once If done well, it means scaling into more markets 

will be much easier, reducing manual work. Many times, companies think they can 

go global without any technical effort. This is a misconception. Invest in 

internationalization and it can go a long way [2]. 

The most common use of the term “localization” is related to the translation of a 

text in different languages that must sound natural as made by native speakers. The 

localization process of product and service includes much more than a mere (but 

proper) text translation. 

When a product or service is intended to go global, some internationalization 

strategies are put in place at a business level, but a UX design team must take action to 

align the experience delivered to different cultures, tastes, and styles [6]. 

Not to get lost in translation, you need to use as a stepstone all those elements 

that users have in common through different countries and communities and, then, add 

some value by leveraging those aspects that are remarkable to celebrate diversity. The 

final version of a product or a service can have the look and feel of something locally-

tailored, but still globally consistent when in times of globalization the trend is to go 

glocal [2].  
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Localization is more complex than simply translating text from one language to 

another; there are many other things to consider in order to do it right. Sometimes, 

language is not even involved in localization. Think about localizing a UK website 

for English speakers in India – the language could remain mostly the same but the 

pricing would change and the offering would likely be different to adapt to the 

market. Maybe you would want to spotlight some India-based clients and alter some 

imagery on your site [6]. 

Thinking beyond language and translation will help you create a local 

experience that resonates with people in other countries. This is, of course, easier said 

than done. The reality is that there are many barriers to getting this right depending 

on how your company is organized and how flexible your systems are. You will get a 

lot of pushback from people telling you that creating unique experiences for each 

market is not scalable and not worth it; it’s better only to worry about language. 

People are afraid of the added maintenance necessary. While this is true, I am of the 

opinion that if you put the effort in at the beginning to build a flexible and scalable 

system, full localization shouldn’t be a maintenance nightmare. You would treat 

every component as localizable and handle it just like you would handle translatable 

text (again, easier said that done). 

As localization goes beyond the language to address cultural adaptation, 

transcreation goes even further, by adapting nuances, idioms, speech, and phrasing. 

Transcreation allows a product to be molded by local marketers to carry the seed of a 

global advertising message and grow it in the soil of their native market, whether this 

involves adapting wording, images, or even video [1]. Suddenly a global marketing 

strategy is locally significant and even more digestible to the denizens of each locale. 

To successfully transcreate a message, it must elicit the same emotional 

response in the target language as it did in that of the source language. A brand 

usually uses a rich mix of language and visual content designed to have a specific 

effect on audiences. The person producing transcreated content must understand the 

desired outcome and given the freedom not only to translate the original but also to 

make significant changes to it in the process. The global brand message must 

resonate on a local level with the new audience [4]. 

https://www.textunited.com/


175 

Transcreation can be defined then by three main characteristics: 

• Different content developed to meet business objectives 

• Developed in the local language; English may use part of the brand vocabulary 

• Images and layout are changed to meet local expectations and product needs 

• Brand vocabulary is enhanced and expanded. 

Translation’s result is new words in another language, while transcreation 

provides brand new messaging that is targeted and localized [5]. 

Transcreation is the merger of two words: translation and creation. It’s an 

intricate form of translating that preserves the original intent, context, emotion, and 

tone. Originally conceived by marketing and advertising professionals, the goal of 

transcreation is to duplicate the message thoughtfully and seamlessly, without 

audiences realizing a translation ever occurred. The finished product should give the 

audience an identical emotional experience as the source message [3]. 

Where translation usually begins with a source text, the transcreation process 

often kicks off with a creative brief. The expert producing the transcreation must 

have the skills and knowledge to not only know the cultural nuances of both 

languages, but must understand the “spirit” of which the original message was 

created. In the process, the transcreator may also take creative liberties and make 

significant changes to the translation in order to uphold its original meaning. With 

special attention given to the end user, all content created should resonate with 

audiences from a cultural point of view. 

Transcreation usually considers a number of different aspects, such as language, 

emotions and cultural and socio-economic factors, which may contribute to how the 

intended message is perceived by the target audience. For that reason, transcreation is 

most commonly used to convey marketing messages and materials [8]. 

In addition to translated copy, transcreators can also advise on the look and feel 

of the client’s campaign. The expert will assure that all creative, such as imagery, 

color, and layouts, align and will resonate with the local market. Again, the goal is 

not just to translate text but to evoke emotion with proper cultural adaption across all 

fractions of the campaign. For example, the expert will recommend if models in 

advertisements need to be replaced to better fit the demographics of the differing 

market. 



176 

Transcreation is one step beyond translation. It is about understanding and 

feeling the source text’s spirits and then recreating it into a new language. 

Transcreation is everything but using the exact grammar structures or word-for-word 

translation of the source documents. Creators are free to create unique, original, and 

creative content as long as it evokes the feelings and actions to engage with the 

brands from audiences [8]. 

As markets continue to broaden, advertisers face special challenges. To be 

effective, advertising must reach hearts as well as minds. Thus, the ability to 

transcend language and cultural boundaries is paramount to achieving an effective 

global marketing strategy. Not only must copy be translated correctly, but other 

factors must also be considered, such as culture, mores, dialects, idiom, humor, and 

context. Any perceived lack of respect for heritage, local values, beliefs and cultures 

may have a negative impact on consumers. To meet these challenges, companies that 

market internationally are increasingly using transcreation, whether via their 

advertising company or with a company specializing in transcreation [7]. 

Conclusions. Translators should only ever translate into their mother tongue, 

regardless of how fluent they are in another language. This ensures that the 

linguistic nuances of their native language are respected. 

Furthermore, many linguists have qualifications in other fields, such as 

accountancy, engineering or law. This means that they are in a good position to 

translate documents from these industries, as the often highly specialised, technical 

terminology will preclude other translators from fully understanding the texts. 

Some translators are more inclined towards creative writing and hence 

translation companies are more likely to use these linguists on projects such as 

marketing, advertising and media texts aimed at localization through transcreation. 
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Problem statement. The process of obtaining information is an integral part of 

our lives. Media literacy has become an integral part of our lives because our future 

depends on the quality of the information we receive. Therefore, the changes taking 

place in society today largely depend on the media, which, creating intensive 

information flows, on the one hand, ensure the availability of information, provide 

greater opportunities for self-education, communication, dissemination of ideas, self-

realization, doing business, and on the other hand, because of the possibilities of 

manipulation, propaganda, and cyberbullying pose a threat both individually and 

globally. At the same time, scientists talk about the crisis of media culture, which 

leads to the emergence of «a new type of personality who is accustomed to a virtual 

life that replaces real life with its simulacrum». Being under the influence of multi-

vector information, becoming part of global networks, a person loses the ability to 

holistically perceive media texts, because it forms a «multilayered» kaleidoscopic 

consciousness, which deprives the ability to think panoramic and critical [5; 10]. 

Realizing the seriousness of these challenges, educators are actively looking for ways 

to form a media literate person who would be able to turn the threats posed by the 

opportunities of the digital society into a resource for self-development. 

In connection with the adoption of the Concept of implementation of media 

education and media literacy in Ukraine [8], the study is topical. The inclusion of 

assignments containing media literacy content in the educational process allows the 

teacher to diversify the types of tasks in a foreign language, make it vital and 

communicative and develop students' critical thinking. Therefore, due to the global 

trends, there is a need to investigate the possibilities of the English language course 

for the formation of media literacy in students.  

Review of recent publications. In recent years, a number of scientific studies 

have been devoted to the development of a media literate student. Since this concept 

is interdisciplinary, the vectors of its study are quite branched. The most significant 

for us were the studies of media literacy as a socio-communicative phenomenon, 
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which were studied by O. Fedorov, J. Daniels, R. Hobbs. There are also numerous 

studies of didactic approaches to the formation of students’ media literacy (G. 

 Voloshko, N.  Nychkalo, O. Semenog, G. Onkovych, Y. Nalyvayko), issues of 

typology and analysis of media texts (M.  Skiba, V. Ivanov, O. Volosheniuk, L. 

 Kulchytska, J.W. Potter, C. Scheibe, F. Rogow). At the same time, the literature 

review indicates that question concerning ways to implement the issue of media 

literacy in the practice of teaching foreign languages is rather topical today. 

The aim of the article is to find effective ways of forming the media literate 

personality of the student, determining the conditions under which this process will 

be effective in teaching foreign languages. 

Presentation of the main research material. The concept of «media literacy» 

is interpreted differently by scientists. Some are inclined to believe that this is the 

result of media education, which includes the ability to experiment, interpret and 

create media texts (C. Worsnop), special knowledge, communication and information 

skills, the ability to critical analysis (G. Onkovich), the ability to analyze and to 

synthesize space-time reality, to understand media text (O. Fedorov). Others tend to 

believe that media literacy is a condition of competent and effective behavior in the 

modern infosphere, a way of thinking that characterizes not the consumer of 

information, but the personality involved in media education who knows the 

language of media culture; a set of skills and abilities not only to use the media and 

communicate with their help but first of all to distinguish between primary and 

secondary information, to abstract from the redundant, to fully perceive the content. 

 J.W. Potter defines media literacy as “the set of perspectives from which we 

expose ourselves to the media and interpret the meaning of the messages we 

encounter” is the most successful. For J. W. Potter, the key to media literacy is to 

build good knowledge structures [5, p. 95]. In particular, individuals need to have a 

good deal of information about media industries, media messages, media effects, the 

real world, and the self. Also, to sort through this information and organize it, people 

need skills of analysis, evaluation, grouping, induction, deduction, synthesis, and 

abstracting. The more developed our knowledge structures, the more context we will 

have to help us understand what we see. 
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In many studies, a media literate person acts as a recipient, so the focus is only 

on the need for the analysis of media texts. This interpretation somewhat narrows the 

semantic content of the term given the activity of modern adolescents in the field of 

blogging, systematic posts on social networks. Obviously, there is a need to develop 

media creativity, as a result of which the student will be able to create quality media 

content, learn about the benefits and risks associated with virtual publications and 

their public discussion. Therefore, we can formulate the definition of media literacy 

as more complete: information obtained from different media, to separate reality from 

its virtual simulation, i.e to understand the reality constructed by media sources, to 

comprehend power relations, myths, and types of control that they cultivate. 

The most traditional form of media used in the language classroom is print 

media such as newspapers and magazines. Furthermore, newspapers are perhaps the 

most popular because of their immediacy and availability. So, it is important to 

overview in more detail the issue of educational media texts, as they are obviously 

the main means of forming media literacy. It is common to interpret media text as a 

journalistic product. However, recent studies by scholars that have become relevant 

in connection with the emergence of the Internet as a medium of text creation, text 

analysis (comments), active posts on websites, blogs, social networks prove that 

media text should be considered as «a unique means of interpretation and 

representation of reality» (I. Rogozin), which is increasingly used by ordinary 

citizens, including students.  

When taking media text to work with students, we must take into account its 

specific characteristics, because they will determine the features of the method [7, 

p.106]:  

▪ interactivity (the possibility of instant feedback);  

▪ multidimensionality (integration of different components: audio, video, text); 

▪ focus on the needs of the target audience;  

▪ hypertextuality (nonlinearity, references to authors, other texts, the possibility 

of moving to them);  

▪ intertextuality (presence of quotations, reminiscences, allusions, stylization).  
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Experts believe that modern media expressions, which are created taking into 

account different codes of perception (visual, verbal, and symbolic), require both the 

recipient and the author to understand, decode these texts, awareness of rational and 

emotional aspects of text creation [7, p.107]. 

It is important to help students develop skills and strategies that will empower 

them to negotiate media texts critically. In order to do this students must come to 

understand that: 1) there is no one “true” meaning, but rather a range of possible 

meanings in a text; 2) the reader plays an active role in the negotiation of meaning; 3) 

this role involves conscious choices rather than the unconscious acceptance of 

"preferred" readings. And here we must mention C. Scheibe and F. Rogow, who 

consider media literacy education to help teachers breathe new life into outdated 

classes. It can also be an effective way to attract students with different learning 

needs (differentiated teaching) and those students who are not interested in the 

learning process. 

The choice of media types is also an important issue in preparing a teacher for a 

lesson. The type of exercises that can be used and the form of the lesson depending 

on them. When preparing for classes teacher should try to use the following types of 

resources: 

▪ modern and historical; 

▪ high - and low - technological; 

▪ mass and alternative; 

▪ commercial and independent; 

▪ professional and amateur;   

▪ resources that will represent different media genres (e.g. documentary and 

drama, TV news, analytics, doc-drama, reality shows; hip-hop, country, folk and 

classical music) and media forms (e.g. audio, text, and video)» [6, p.120]. 

 The Internet provides a great opportunity to find and select ready-made lesson 

plans for media literacy, video, and audio texts, news sites, blogs etc. Thus, the site 

«Media Education» provides free selections of news and materials on global topics 

and exercises, but registration is required [3]. 
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Exercises aimed at developing media literacy allow students to be distracted 

from traditional forms of lessons and show creative abilities. To do this, the exercises 

were systematized and divided into levels from the simplest level of perception to the 

most complex level of creativity. As a result, three levels were obtained:   

1) the level of the user involves the passive perception of media texts and the 

formation of skills in the use of technical means of creating and reproducing media 

content; 

2) the level of analytics includes various forms of analysis of media texts, 

reviewing, discussion, classification of media material by topic, social significance, 

creation of posters, announcements, video, audio, or text accompaniment to existing 

works; 

3) the level of creativity covers all the creative potential of students - creating 

their own author's media product on a given topic. This level is the most difficult, as 

it requires students not only perfect mastery of technical means but also excellent 

knowledge of the language. Students have the opportunity to create different types of 

news, movies, commercials. 

 This classification of exercises allows the teacher to choose a set of exercises 

according to the complexity of performance and assessment. 

The following tasks provide suggestions for teaching students how to read, 

analyze and question media texts:  

▪ a critical look at commercial advertising; 

▪ analyzing popular TV programs; 

▪ asking critical questions (What is the purpose of the message? What 

techniques are used to attract and hold your attention ? etc.); 

▪ technique «Silent Cinema» (sound slides or excerpts from movies); 

▪ technique «Guide» (selection and dubbing of video material, 

presentations); 

▪ technique «Interview» (composing questions to the main, secondary 

characters or authors of media texts); 

▪ select video or audio text that identifies or reveals a specific topic; 
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▪ ranking of the offered information on its social significance; 

▪ compilation of a thematic selection of information materials from printed 

and electronic media. 

Conclusion and prospects for further research. Summing up, it is essential to 

admit that the use of media in the process of learning a foreign language contributes 

to a more effective solution of basic problems, in-depth study of the content of other 

subjects, optimization of self-education, and self-development of students based on 

their personal characteristics, level of training, individual perception of information. 

Students master intellectual knowledge, skills of analysis, synthesis, comparison of 

information, the ability to draw objective conclusions and effectively use the results 

of information analysis from the media (press, radio, film, television, Internet) in 

their own learning activities. The main approaches and methods of working with 

students described in the article contribute to the formation of a person capable of 

making informed decisions based on the analysis of media messages and be an active 

creator of media texts The prospects for research we see in further search and 

implementation of adequate methods, ways of using media in higher education, in 

particular, in the system of integrated learning, which correspond to innovative 

educational trends, the level of development of the information society.  
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СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття досліджує фактори, що впливають на зміни у складі мови, питання, 

пов’язані з сучасними способами поповнення лексикону англійської мови.  

Особливу увагу зосереджено на понятті «неологізм». Визначено критерії, яким 

має відповідати «нове» слово. Досліджено контамінацію як один з популярних 

засобів утворення нових лексичних одиниць на матеріалі сучасних онлайн-

словників. 
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Постановка проблеми. Мова – це рухома система, динамічність якої 

обумовлено тісним зв’язком між мовою і суспільством. Фактори, що впливають 

на зміни у мові, можуть бути як лінгвістичними (внутрішніми), так і 

екстралінгвістичними (зовнішніми). Фундаментальними компонентами системи 

мови є її лексикон та граматична структура. Якщо остання є більш стійкою 

щодо дії зовнішніх факторів, то лексика є найчутливішою підсистемою мови, 

яка оперативно реагує на зміни, що відбуваються в суспільстві.  

Початок ХХІ століття характеризується небаченим зростанням 

словникового складу англійської мови. Цікавим є факт, що основним джерелом 

поповнення лексикону є неологізми, які використовуються для номінації нових 

предметів, явищ, понять, а також для експлікації і фіксації нових значень слів, 

які вже існують. До найвиразніших суспільних явищ, які спричинили появу 

нових слів у ХХІ столітті, можна віднести створення і розвиток цифрових 

технологій, діджиталізацію, глобалізацію Інтернету, зміни клімату та 

навколишнього середовища, розвиток нових видів розваг, Брекзит і пандемію 

COVID-19. Поява і становлення цих понять вимагає і відповідної номінації. 

Крім того, важливим фактором є процес змін і розвитку самої мови. Застарілі 

явища і поняття виходять з ужитку, а слова, які їх позначали, одержують нові 

сучасні значення. Ми зосереджуємо свою увагу на вивченні лексичних 

неологізмів – нових слів, створених за продуктивними моделями словотвору. 

Актуальність дослідження зумовлена тим фактом, що на сьогоднішній день 

основним способом створення неологізмів є контамінація, а контамінанти, в 

свою чергу,  репрезентують особливий шар лексики, який динамічно 

розвивається, що і засвідчує активне використання цієї словотвірної моделі у 

мові реклами, медіа-дискурсі, сучасній англомовній літературі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній англійській мові є 

різні класифікації нових слів. Серед них виділяють фонологічні і морфологічні 

неологізми. В межах даного дослідження найбільший інтерес викликають саме 

морфологічні новоутворення, які продукуються за відомими, наявними у мові 
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зразками. В одному з останніх досліджень, проведеному на матеріалі онлайн-

словника, здійснено аналіз найбільш продуктивних способів словотворення в 

сучасній англійській мові, серед яких зазначено і контамінацію (blending) [6]. 

Термін контамінація походить від лат. contaminatio – «стикання», 

«змішування» і позначає створення нової мовної (або мовленнєвої) одиниці під 

час взаємодії, як правило, двох вільних основ, які структурно, функціонально 

або асоціативно дотичні одна одній [2, c. 58]. Термін контамінація налічує 

кілька синонімів, зокрема в англійському мовознавстві набули поширення такі 

номінації: blends, portmanteau words, telescope-words, hybrid-words, fusion-words, 

amalgamated words; в німецькому – Amalgamierung, Wortkreuzung, 

Wortmischung. Як зазначають Л. Рись і О. Бєлих, «в українському мовознавстві 

розумінню контамінації як способу утворення нових лексем із усічених основ 

більше відповідає термін «телескопічний словотвір» [4, c. 43]. На 

підтвердження свого висновку дослідники наводять слова  О. Селіванової про 

«особливий тип компресивного словоскладання або абревіації шляхом 

поєднання (контамінації) двох слів, що перебувають у сурядному зв’язку: 

початкової частини першого слова і кінцевої другого (слова мовби 

вставляються одне в одне подібно телескопу» [4, c. 43].  К. Карпова і Т. Чаюк 

констатують, ще донедавна телескопічний словотвір розглядався суто як 

оказіональний і малопродуктивний, а відтак і застосовувався переважно у 

літературній творчості [1 c. 160]. Сьогодні ж слова-бленди, які виникли і 

увійшли в активний лексикон сучасної англійської мови, свідчать про високу 

продуктивність цієї словотвірної моделі і перебувають у центрі уваги 

мовознавців.  

Мета статті полягає у здійсненні аналізу неологізації контамінованих 

словоформ у сучасній англійській мові. Досягнення зазначеної мети передбачає 

розв’язання наступних завдань:  

1) продемонструвати автономність контамінації як словотвірної моделі; 

2) продемонструвати, що неологізми, які є невід’ємною частиною 

лексичного складу англійської мови, відображають процеси і явища, що 

відбуваються внаслідок технічного прогресу і розвитку суспільства.  
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Виклад основного матеріалу. Американський лінгвіст Аллан Меткалф 

визначає кілька критеріїв, яким має відповідати нове слово, у т.ч. контамінант, 

щоб увійти у літературну мову і бути кодифікованим: 1) новоутворення має 

бути соціально необхідним; 2) мати високий ступінь стійкості, що обумовлена 

частотністю його вживання у різних контекстах; 3) бути семантично містким за 

рахунок розвитку багатозначності, у т.ч. появи переносних значень; 4) 

функціонально доцільним; 5) відповідати вимогам мовної норми [5]. 

Проаналізуємо новоутворення  Megxit за наведеними вище критеріями. 

Неологізм Megxit виник у 2020 році, коли Принц Гаррі, Герцог 

Сассекський, і його дружина Меган, Герцогиня Сассекська, оголосили про 

відмову виконувати обов’язки старших членів Британської Королівської 

родини. Таке рішення викликало бурхливу реакцію в суспільстві, а таблоїд The 

Sun «подарував» власне ім’я процесу, опублікувавши номінацію Megxit на 

першій сторінці випуску за 9 січня 2020 року. Термін є результатом телескопії 

слів Meg(han) + (e)xit. Прототипом такого утворення слугувало слово Brexit, 

створене для позначення рішення Британії вийти з Європейського Союзу. Про 

продуктивність цієї словотвірної моделі і, навіть, деяку затребуваність з боку 

суспільства свідчить  і подальше її активне використання для продукування 

нових термінів, пов’язаних з намірами, перспективами і можливостями різних 

країн, регіонів, областей вийти з тих більших територіально-адміністративних 

або політично-економічних спільнот, членами яких вони є сьогодні. В мережі 

Інтернет постійно з’являються слова-бленди, що ілюструють гіпотетичний 

розвиток подій в Європейському Союзі і в світі в цілому: Auxit (Austria + exit), 

Frexit (France + exit),  Gerxit/Germexit (Germany + exit), Calexit (California + exit), 

або коментують події в особистому чи професійному житті відомих людей: 

Mexit (Messi + exit) тощо. 

Сьогодні у багатьох авторитетних словниках лексема Megxit наводиться з 

позначкою informal або slang, але сам факт наявності дефініції і роз’яснення 

етимології терміну свідчить про початок процесу кодифікації: 
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1) Megxit (informal) – the withdrawal of the Duke and Duchess of Sussex from 

royal duties, announced in January 2020 (collinsdictionary.com); 

2) Megxit is a slang term for the decision of couple Meghan Markle and Prince 

Harry to step back from their senior roles in the British Royal family 

(dictionary.com); 

3) Megxit (colloquial) – the (initially hypothetical) departure of Meghan, 

Duchess of Sussex, from the British royal family, the January 2020 decision of 

Prince Harry and Meghan to step back from duties as senior members of the 

British royal family (WordSense Dictionary). 

Фіксування у словниках зазначеної словоформи засвідчують соціальну 

необхідність лексеми, її затребуваність. Для того, щоб контамінант зазнав 

процесу стандартизації, необхідно, щоб він набув статусу неологізму. 

Неологізм являє собою слово, яке втратило статус оказіонального утворення, 

але все ще сприймається членами мовної спільноти як нове. Таке визначення 

передбачає відносну частотність слова як основний критерій неологізму. Крім 

того, суттєвими є наступні показники: тематичне охоплення текстів, в яких 

фігурує нове слово, впізнаваність слова членами мовного колективу, 

доступність, тобто порівняно швидке «витягування» слова з довготривалої 

пам’яті, відносно легке засвоєння. Той факт, що слово Megxit увійшло у топ-10 

слів 2020 року за версією Collinsdictionary.com, свідчить про те, що воно є 

назвою впізнаваного феномену, пов’язаного із певними зрушеннями у 

суспільному житті не лише окремої країни, а й Європи і світу в цілому. В 

березні 2021 року Megxit знову стало одним з найпопулярніших слів після 

скандального інтерв’ю Герцогів Сассекських на американському телебаченні.  

З точки зору семантичної місткості і появи переносних значень, то 

словоформа Megxit характеризуються набуттям метафорічного значення, про 

що докладно йдеться в статті М. Плотникової і О. Скворцова [3]. Крім того, про 

розвиток додаткових значень та їхніх відтінків свідчать нові похідні та 

словосполучення, в яких ключову роль для інтерпретації закладеної конотації 

або додаткової інформації відіграє оточення лексеми:  hard Megxit (The 

Guardian, Jan 19, 2020); Megxit ‘bombshell’ (The Irish Times, Jan 9, 2020). 
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Висновки. Аналіз історії створення слова-бленду Megxit засвідчив, що 

головними факторами, які вплинули на процес створення цієї нової мовної 

одиниці, є наступні: 1) деномінативний (необхідність позначити новий об’єкт 

або явище); 2)  стилістичний (потреба в експресивному мовленні); 3) тиск з 

боку самої мовної системи (утворення потенційно можливих слів за існуючими 

моделями). Термін Megxit був утворений способом контамінації, який останнім 

часом набуває все більшого поширення в сучасній англійський мові. Зростання 

кількості контамінантів в лексиконі пояснюється тим фактом, що контамінація 

(блендінг, телескопія), поєднуючи найкращі риси двох продуктивних способів 

англійського словотвору, скорочення і словоскладання, дозволяє передати 

максимум смислового змісту за рахунок мінімальних формальних (звукових, 

графічних) витрат. Високий ступінь компресії інформації, що спостерігається 

при контамінації, сприяє продуктивності цього способу словотворення.  

Отже, науковий інтерес представляє зіставний аналіз моделей 

контамінантів у германських, слов’янських та інших мовних групах. Також 

цікавими і актуальними будуть розвідки, пов’язані з розмежуванням 

контамінованих утворень і слів, створених за аналогією; розробкою методики 

аналізу контамінантів як емотивів; вивченням психолінгвістичного і 

лінгвокультурологічного значення лексем типу Brexit,  Megxit та їхніх похідних.  
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ШКОЛИ 

Стаття висвітлює можливості впровадження гібридної системи освіти як 

альтернативі традиційній освітній моделі у вищій школі. Обгрунтовано 

доцільність переходу до гібридної форми навчання як до інноваційної і 

максимально оптимальної у сучасному освітньому просторі. Доцільність 

гібридного навчання актуалізується у гнучкій взаємодії її трьох невід’ємних 

елементів: традиційного підходу, самостійної роботи та обов’язкового 

використання онлайн матеріалів. Доведено, що гібридна форма навчання є 
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досить гнучкою, що забезпечує індивідуалізацію навчального процесу та 

дозволяє викладачу виробити власний алгоритм взаємодії зі студентом. У 

контексті дослідження акцентовано увагу на доцільності 

багатофункціонального використання освітніх платформ у вищій школі, що 

стає можливим за умови проведення відповідних тренінгів або курсів для 

викладачів.  

Ключові слова: гібридна освіта, змішане навчання, вища школа, традиційний 

підхід, онлайн ресурси. 

Постановка проблеми. На сьогодні карантинні обмеження пов’язані з 

коронавірусною хворобою в усьому світі стали поштовхом до швидких та 

незворотних трансформацій в освіті. Ми можемо впевнено стверджувати, що 

зазначені зовнішні чинники змусили освітян швидко опановувати можливості 

електронного навчання, а також сприяли подальшим технічним розробкам у 

сфері цифрових ресурсів. Проте, за останніми даними, зокрема за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання та проведених соціологічних досліджень 

(анкетування, опитування, тощо) можемо наразі стверджувати, що віддалене, 

дистанційне навчання не в змозі забезпечити достатній рівень знань тих, хто 

навчається [3]. З іншої позиції сучасна освіта вже нерозривно і тісно поєднана 

системою електронного навчання, адже остання є її потужним ресурсним 

забезпеченням, що створює можливості навчання у будь-який зручний час, у 

будь-якому віці, темпі тощо. Вказаним вище недолікам такої системи активно 

протидіє впровадження гібридної методики у навчанні, яка поєднує як 

традиційні форми і методи, так і онлайн навчання з самостійною роботою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гібридна форма навчання має 

неабиякий потенціал для освіти, адже створює оптимальні педагогічні умови в 

період її трансформацій і змін, про що наголошують у власних наукових 

дослідженнях і доробках з визначеної проблематики К. Бонк, К. Бугайчук,                   

Н. Гаврилюк, Ч. Грехем, Л. Довгань, Н. Іваницька, О. Молчановський,                         

Т. Собченко, С. Терещук, Н. Тимощук, О. Чугай та інші. 
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Мета статті. Метою статті є визначення ролі і перспектив впровадження 

гібридної форми навчання в освітній моделі сучасності у порівнянні її з 

традиційною освітньою моделлю. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі наукових досліджень 

науковці по різному визначають термінологічно «гібридне навчання», серед 

визначень актуальними на сьогодні є ряд відповідних англомовних термінів: 

hybrid, mixed, integrative, blended learning та їхні варіанти рідною мовою 

«комбіноване», «гнучке», «інтегроване», «змішане навчання». Всі терміни 

дотичні до гібридної методики у навчальному процесі, сутність якої полягає не 

просто у використанні сучасних інформаційних технологій як доповненні до 

традиційної  методики, а у якісно новому підході до навчання [5]. Ідея змішаної 

форми навчання виникла наприкінці минулого століття, проте її практична 

реалізація стала можливою лише на початку 21 століття, точніше у 2006 р. Так, 

одним із перших визначень гібридного або змішаного навчання стало 

запропоноване авторами у книзі «Handbook of Blended Learning»: змішане 

навчання було визначено таким, що поєднує традиційне (face-to-face instruction) 

з он-лайн навчанням (computer mediated instruction) [1, 5]. Серед останніх 

визначень актуальним вважаємо визначення Т. Собченко: гібридне або змішане 

навчання – це сучасний та новий підхід організації освітнього процесу в 

закладах вищої освіти, який трансформує структуру і зміст навчання, змінює 

ролі викладача та студента та націлений на підвищення якості освіти [4, 75]. 

Трьома основними взаємопоєднаними компонентами гібридного навчання 

визначено традиційну навчальну діяльність в аудиторії під керівництвом 

досвідченого викладача; структуроване самостійне навчання, а також он-лайн 

матеріали. Спільним у різних детермінаціях гібридної моделі в освіті стала 

наявність саме онлайн ресурсу, адаптованого під навчальні потреби.  

На даному етапі кожен вищий навчальний заклад має адаптовані під 

освітні потреби платформи, які уможливлюють якісне впровадження гібридної 

форми навчання. Сьогодні існують спеціально розроблені в цифровому форматі 

системи управління навчанням, які можуть широко використовуватися в 
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процесі навчання. Наприклад, «Blackboard» як додаток для інтерактивного 

навчання, створення навчальних груп та обміну знаннями; «CenturyTech» як 

платформа з інструментами для дистанційного навчання; «Edmodo» як система 

ресурсів для управління в класі; «Edraak» як система для створення та 

публікації інтерактивного навчального змісту; «Google Classroom» - 

безкоштовний веб-сервіс, створений Google для навчальних закладів з метою 

спрощення роботи із завданнями на комп’ютері; «Moodle» як навчальна 

платформа, спрямована на спілкування між адміністраторами, викладачами та 

студентами в цілісній системі в рамках персоналізованої освіти та інших. 

Варто зазначити, нещодавно були також представлені цифрові онлайн-

системи, цілеспрямовано розроблені для мобільних телефонів. Серед них є 

«Cell-Ed», спеціальна платформа для студентів з автономними функціями; 

«Eneza Education» з науковими джерелами, спеціально виготовленими для 

мобільних телефонів; «Funzi» як мобільний навчальний сервіс з можливістю 

викладання та навчання великих студентських груп; «Ustad Mobile» як 

платформа для доступу та обміну навчальним контентом. Існують також 

функціонуючі в автономному режимі платформи, наприклад,  «Kolibri» як 

науковий додаток для офлайн-навчання; «Румі» у формі засобів навчання та 

змісту для безперервної самоосвіти; «Ustad Mobile» для доступу та обміну 

навчальним контентом в автономному режимі [2].  

Наразі однією з найбільш поширених таких платформ, зокрема у вищих 

навчальних закладах є Moodle. В умовах активізації гібридної форми навчання 

студенти мають змогу отримувати доступ до відеолекцій, практичних і 

тестових завдань, є також можливість надсилати свої роботи, отримувати 

оцінки та коментарі від викладача, опрацювати додатковий матеріал по тій чи 

іншій темі. Зазначені чинники уможливлюють індивідуалізацію і гнучкість 

навчального процесу для студента, а для викладача виробити власний алгоритм 

роботи. Окрім того, створюється велика кількість масових онлайн-курсів, які 

значною мірою вирішують нагальні потреби як викладачів, так і студентів, 

тому є реалізованими в системі гібридної освіти. Один із співзасновників 
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платформи масових онлайн-курсів «Prometheus» О. Молчановський наголошує 

на головній проблемі, що є перешкодою для активного впровадження гібридної 

форми навчання: перенесення викладачами свої звичних практик викладання в 

онлайн-формат, що свідчить про брак досвіду працювати онлайн й нівелює 

значно ширші можливості технічного програмного забезпечення [6]. 

Науковці розрізняють чотири моделі гібридної форми навчання: 

ротаційна модель, гнучка, модель «а ля карт», доповнена віртуальна модель. 

Перша модель (Rotation model) грунтується на принципі ротації, коли 

студенти навчаються у групах згідно з певним графіком, переміщуючись від 

одного пункту (станції) до іншого. В ході переключення від одного виду роботи 

до іншого обов’язковим є он-лайн навчання, а також навчання у групах, 

проектна робота, індивідуальні заняття з викладачем, письмові завдання. Вона 

включає чотири різновиди: ротація станцій (студенти навчаються у групах 

згідно з певним графіком ротації, що є спільним для всіх), лабораторій (курс 

або предмет, коли студенти працюють в лабораторії, оснащеній комп’ютерами, 

перевернутий клас (flipped classroom), відмінність якого у тому, що студенти 

отримують основний навчальний матеріал та інструкції он-лайн, та 

індивідуальна ротація (кожен студент займається за своїм індивідуальним 

графіком ротації). 

У другій моделі (Flex model) на відміну від попередньої що он-лайн 

навчання є основним, домінуючим видом робіт. Практично весь час студенти 

проводять в аудиторіях з офіційно закріпленим за ними викладачем та іншими 

консультантами. У кожного студента є свій власний навчальний план, як 

допоміжні засоби застосовуються навчання у групах, проектна робота, 

індивідуальні консультації. 

Третя модель (A Lа Carte model) визначає навчання студентів тільки он-

лайн в якості доповнення до тих курсів, що відбуваються в аудиторіях. 

Викладач також працює тільки в режимі он-лайн. При здійсненні такої моделі 

студенти можуть знаходитись в аудиторії чи вдома. 
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Четверта модель (Enriched Virtual model) пропонує спочатку традиційне 

навчання у вигляді аудиторних занять, решту курсу студенти опановують на 

відстані в режимі он-лайн. Отже, той же викладач здійснює як традиційне, так і 

он-лайн навчання. Деякі програми були спочатку повністю он-лайн, але потім 

було вирішено додати елементи традиційного навчання з метою отримання 

досвіду аудиторних занять [5]. Останній факт красномовно свідчить не лише 

про неготовність суспільства до повного переходу до онлайн навчання, а і про 

певну обмеженість такого формату.  

Сучасний студент, як споживач освітніх послуг вкрай потребує 

візуального та емоційного контакту з викладачем особливо на початковому 

етапі навчання. Не менш важливим є спілкування з іншими студентами, а також 

просто зміна місця перебування, тому традиційне аудиторне навчання 

неможливо витіснити і замінити віддаленим онлайн навчанням. Іншою справою 

є необхідність зміни основних підходів у традиційному навчанні, мова йде про 

застарілість зведення навчального процесу лише до передачі знань, натомість 

ключовою вимогою сьогодення є сформувати навички самостійного пошуку 

інформації, вміння працювати з великими інформаційними об’ємами, розвиток 

творчого потенціалу, вміння працювати в команді тощо. Тому аудиторні години 

мають бути максимально спрямованим на розвиток зазначених вище навичок та 

вмінь, що може бути реалізованим в інтерактивній діяльності «студент-

студент(и)» або «викладач-студент(и)» (групова або парна робота, робота над 

створенням проєктів, метод мізкового штурму, майндмеппінг, дискусія тощо). 

Беручи до уваги викладене вище, розуміємо, що гібридна форма навчання 

є оптимальною формою і моделлю сучасного освітнього процесу. На нашу 

думку, кожна із виокремлених моделей гібридного навчання (ротаційна, гнучка, 

модель «а ля карт», доповнена віртуальна модель) має свої переваги та 

недоліки, адже коструктивне поєднання різних підходів можливе за умови 

грамотно підібраних матеріалів, дозованості різних видів робіт, вчасного 

«переключення» від онлайн навчання до традиційного і навпаки. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отож, гібридна форма 

навчання є конструктивною альтернативою традиційним навчальним 

технологіям, обов’язковим елементом якої є включення онлайн ресурсів. На 

сьогодні є спеціально розроблені навчальні платформи, які забезпечують 

ефективне функціонування інноваційної системи. Поруч із тим, на нашу думку, 

згадані освітні платформи потребують подальших розробок і вдосконалення, 

зокрема в напрямі гейміфікації та інтерактивної складової. Ми дійшли 

висновку, що гібридна форма навчання є найоптимальнішою в сучасних 

умовах, відповідаючи вимогам часу та поєднуючи три необхідні складові: 

традиційне навчання, самостійну роботу та онлайн матеріали, адже кожна із 

цих частин є обгрунтовано невід’ємною. З іншої позиції далеко не кожен 

викладач може ефективно використовувати функціональне наповнення освітніх 

платформ, оскільки онлайн ресурси стрімко розвиваються, тому доцільними є 

постійні тренінги для викладачів на базі навчальних закладів або спеціальних 

центрів з метою підвищення кваліфікації у використанні інноваційних онлайн 

матеріалів.  
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Постановка проблеми. Вступ України у Болонський процес спричинило 

велику кількість змін у сучасному процесі освіти: зміна освітнього 

законодавства, постійно модифікуються стандарти освіти, оновлюється список 

спеціальностей, змінює свій формат учбова література. Однак в основі усіх 

модернізацій лежить прагнення перевести освіту, особливо вищу освіту, у 

інтерактивну площину, забезпечити студента не лише знаннями а і 

компетенціями, приблизити його до самостійного пізнання професійного світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційні інтерактивні 

технології почали досліджувати ще в кінці 50-х років ХХ ст. У вітчизняну 

практику термін «інновація в освіті» увійшов лише в серeдині 80-х років 

минулого століття у зв’язку з процесами перебудови радянської освітньої 

системи. Проблeмам інноваційної діяльності в освітній сфері присвячено 

чимало досліджень провідних учених, зокрема Л. Ващенко, Н. Новолокова, М. 

Поташника, О. Пометун, Т. Сазоненко, Т. Сисоєва,   М. Бургіна, Л. Даниленко, 

І. Зязун, та ін.  

Мета статті - розкрити значення та довести важливість новітніх 

інтерактивних методів навчання у вищій школі, які виключно орієнтовані на 

компетенції студентів, на творче та самостійне вирішення нестандартних 

завдань на базі  отриманих знань. 

Виклад основного матеріалу. Інтерактивне навчання – зорієнтоване на 

динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка 

ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 

високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. Особливістю 

інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до 

передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на 

конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях. У зв’язку з цим надзвичайно 

цінною є думка українського вченого Івана Зязюна, який стверджує, що 

смислом і метою сучасної освіти повинна стати «людина у постійному 

розвитку, її духовне становлення, гармонізація її відносин із собою та іншими 

людьми, зі світом. … Система освіти створюється для людини, функціонує і 

розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості та в 

ідеалі її призначення – щастя людини» [1]. 
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Інтерактивне навчання як форма пізнавальної діяльності має на меті певні 

та конкретні цілі, які направлені, перед усім, на створення комфортних умов 

навчальної роботи, яка надає студенту самостійність, ініціативність та 

продуктивність його пізнавальної діяльності. При таких умовах студенти - 

партнери, співпрацюючи (обмінюються думками, ідеями, способами 

діяльності),  вносять свій власний вклад у загальну справу (виконання 

завдання). Взаємодія яка направлена на  здобуття нових знань та способів 

діяльності підвищує пізнавальний та соціальний досвід студентів на новий, 

більш високий рівень розвитку, формує співпрацю та кооперацію. Інтеракція не 

дозволяє переважання одного з партнерів, однієї думки над іншою. Вона має на 

меті рівність, доброзичливість та активність усіх у загальній пізнавальній 

діяльності. У інтерактивному навчанні кожен партнер відчуває себе цінним, 

оскільки саме через нього розвивається інша людина. Особливо активно це 

відбувається в процесі дискусії, яка стимулює партнерів подивитися на питання  

яке обговорюється з іншого боку. Саме це є характерною рисою інтерактивного 

навчання, яке наразі динамічно розвивається в усіх системах освіти.   

Основа вищої освіти традиційно полягає у тому що уміння та навички 

формуються лише на фундаментальних знаннях, які дозволяють вирішувати 

нестандартні задачі завдяки застосуванню набутого досвіду.  Існуючи 

десятиліттями така модель освітити має на меті запам’ятовування великих 

об’ємів інформації, формування певного переліку практичних операцій та 

багаторазове їх закріплення, автоматизацію. Модель навчання  яка  виключно 

побудована на компетенції орієнтується на творче та самостійне  вирішення 

нестандартних завдань на базі  отриманих знань.  

Для модернізації системи освіти зовсім не обов’язково руйнувати існуючі 

системи, оскільки багато нового, яке необхідне наразі, можна знайти, ретельно 

вдивляючись у старе. Зокрема, класифікація методів освіти по М.Н. Скаткіну – 

І.Я. Лернеру пропонує у якості методів освіти, які мають на меті високі рівні 

інтелектуальної діяльності студентів, частково-пошуковий та дослідний метод 

[4]. Частково-пошуковий метод пропонує те, що студент вирішує частину 
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реальної наукової проблеми під керівництвом викладача та з його наступним 

коментарем та обговоренням у групі. Дослідний метод – більш складний – має 

на меті те, що  студент сам знаходить для себе проблемну область, ставить та 

вирішує проблему, а потім представляє її на розгляд та обговорення. 

Методично чітке та педагогічно правильне застосування таких методів освіти 

здатне полегшити перехід до інтерактивної освіти.  

Метод проектів знайшов широке розповсюдження у практиці закордонної 

освіти через вдале поєднання теоретичним знань з їх практичним 

застосуванням вирішуючи певних проблеми оточуючої дійсності. «Все що я 

знаю, я знаю, для чого це потрібно та де і як я можу використати ці знання» - це 

головний тезис сучасного розуміння методу проектів, який і приваблює велику 

кількість освітніх систем, які прагнуть знайти розумний баланс між 

академічними знаннями та прагматичними уміннями та навичками [5].  

Найбільш яскраво цей підхід до освітньої діяльності простежується в 

поглядах видатного американського філософа й педагога Дж. Дьюї: 

• здібності дитини закладені природою, а учбовий заклад повинен створити 

умови для їх розкриття; 

• знання мають слугувати пристосуванню людини до оточення й повинні 

мати практичне спрямування; 

• головним є не кількісні характеристики знань, набутих студентами, а 

вміння використовувати їх у певній ситуації; 

• важливо підпорядковувати зміст навчання розв'язанню практичних 

проблем, які відповідають силам, підготовці та інтересам студента; 

• розв'язання проблем вимагає поєднання розумової та фізичної праці, що 

має розвивальну та суспільну цінність. 

Дж. Дьюї був одним із засновників "методу проектів" у США. Ще в 1884 

році він заснував у Чикаго дослідну школу, у якій навчальний план 

підпорядкував доцільній діяльності учня відповідно до його інтересів та 

життєвих потреб - переважно грі та праці. В її процесі учні повинні були 

самостійно та спільними зусиллями розв'язувати різноманітні навчальні 

проблеми, збираючи необхідні знання звідусіль, піддаючи їх сумніву та 

перевірці шляхом застосування. 
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А втім, першим увів поняття "метод проектів", зробив його науковий опис 

та попередню спробу класифікації інший американський професор та 

послідовник Дьюї - В.Кільпатрик [2]. Він проголосив головним завданням 

школи "виховання вільних громадян", яке має складатися з "системи цільових 

проектів". Саме В. Кільпатрик надав гуманістичній ідеї вільного виховання 

вигляду відносно структурованої системи навчання. 

Серед її об'єктивних переваг професор передусім відзначав її мотиваційну 

спрямованість та розвивальне значення. На його думку, здобуті в процесі 

реалізації проекту знання не лише набувають особливої міцності та 

усвідомлення, а й асоціативне пов'язуються з отриманим задоволенням, що стає 

стимулом (поштовхом) до нового пошуку. Пошук, у свою чергу, викликає нові 

асоціації, нові проекти. Процес навчання таким чином зводився до ланцюга 

проблемних ситуацій, що провокувалися безпосередніми подразниками - 

своєрідними джерелами пізнання і предметами побуту, живої природи, 

технічними пристроями, казками тощо [9]. 

Метод проектів широко використовується на різних етапах навчання, 

припускаючи інтеграцію навчання та наукових дослідів. Саме наукові досліди 

не дають системі освіти застаріти,  а компетентносний підхід  дозволяє 

поставити дослідну діяльність на  службу освіті, зробивши його методом 

самостійного пізнання.  

"Мозковий штурм" (Brainstorming) – ще один з прикладів інтерактивного 

навчання. У парах, малих чи великих групах швидко генеруються та 

фіксуються (письмово або усно) всі ідеї/коментарі щодо заданої теми. 

Використовуються такі принципи: кожному надається можливість висловитися, 

всі твердження приймаються, наголошується швидше на кількості, а не на 

якості, ідеї не оцінюються й не критикуються, записуються так, як були 

сформульовані, без редагування. Учасники можуть відштовхуватися від ідей 

інших. Коли ідеї згенеровані, їх можна об'єднати або привести до ладу. Мета - 

звільнення учнів від гальмівного впливу критичних зауважень, абстрагування 
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від звичайного ходу думок у процесі збирання якнайбільшої кількості ідей для 

розв'язання конкретної проблеми. Для цього процесу характерне створення 

ситуації вільного спілкування. Під час "мозкового штурму" віддається перевага 

нестандартним фантазійним ідеям, каламбурам. Забезпечуються вільні 

дискусійні взаємини між учасниками, заохочуються ідеї з комбінування та 

нового застосування ідей, раніше висунутих у ході "мозкового штурму" [9]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розглядаючи 

запропоновані інтерактивні методи в умовах сучасної освіти можна зробити 

висновок, що освіта, яка перебуває на етапі модернізації, та прямує у напрямку 

інтерактиву орієнтується на широкі професійні компетентності, а також 

інтеграції застосування інтерактивних методів навчання в рамках традиційних 

дисциплін. Основою цих методів є навчити студентів навикам самоосвіти, 

самопізнання та самовдосконалення. Творчий підхід, комунікативність, 

критичне мислення є надзичайно важливими факторами у сучасному 

професійному середовищі,  так само як і читання та письмо. 
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Постановка проблеми. Професіоналізація сучасного фахівця у закладі 

вищої освіти (далі ЗВО) передбачає набуття ним теоретичних знань і 

практичних навичок, що необхідні для ефективного вирішення професійних 

задач у визначеній сфері діяльності. Одначе глобалізаційні процеси у світовому 

економічному просторі, зокрема діджиталізація та інтернаціоналізація ділових 

відносин, значною мірою розширюють компетентнісні кластери освітньої 

складової людського капіталу.     

Вимоги до підготовки фахiвця знаходять своє вираження y моделі  

фахівця, професіограмі й iнваріантній складовій його підготовки, які є 

орієнтиром при відборі програмного змісту дисциплін та методів викладання. 

Саме майбутня професiйна діяльність диктує змiст і форми навчальної 

взаємодії. Одним з центральних понять педагогіки вищої школи є «модель 

фахівця», яке визначає вимоги до професійної підготовки [7]. 

Модель фахівця є одним із найважливіших понять педагогіки вищої  

школи та передбачає набір вимог, які висуваються до випускника в ході 

професійної діяльності. Найбільш важливими, на думку науковців, є модель 

діяльності та модель підготовки [6]. 

Модель діяльності орієнтована на вивчення професійної сфери фахівця, 

зокрема: опис умов праці, необхідні знання, уміння, навички, професійно 

важливі якості, що визначають систему вимог до кінцевого результату 

професійної підготовки [7]. 

Модель підготовки дає відповідь на запитання, що потрібно фахівцю для 

успішного функціонування. Вимоги моделі фахівця є системоутворювальним 

фактором відбору змісту освіти та форм його реалізації y освітньому процесі, а 

також визначають якості, професійно важливі для всіх спеціальностей i кожної 

конкретної спеціальності. Необхідно зазначити, що, з одного боку, модель 

фахівця є основою для планування змісту та організації процесу навчання 

здобувачів освітнього ступеня, визначення ролі, місця та обсягу кожної 
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дисципліни. Із іншого боку, всі дисципліни, які входять y курс підготовки 

здобувача освітнього ступеня, повинні сприяти формуванню особистості 

фахівця, що володіє набором певних професійно важливих якостей, що 

відповідає параметрам моделі фахівця [8]. 

Отож метою дослідження є визначити умови формування іншомовної 

компетентності майбутніх фахівців сфери туризму в ЗВО німецькомовних країн 

як структурного компоненту їх професіоналізації та необхідної складової 

моделі фахівця.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі 

висловлюються деякі міркування про різновиди моделей фахівця. Варіантом 

моделі фахівця є професійно-кваліфікаційна модель, де відображені: види 

професійної діяльності на різних посадах і різних робочих місцях, обов’язки та 

функції, особистісні якості, знання та навички. Такі моделі необхідні для 

підбору і розстановки кадрів, для атестації, для складання програми підготовки 

та перепідготовки фахівців [6]. 

З’ясовано, що сфера туризму охоплює 12 секторів: готелі і курорти;  

фірми з організації роздрібної реалізації турів; оптові тури; туристичний 

маркетинг; ресурси культури; природні ресурси; туристичні адміністрації; 

туристичний транспорт; конференції і змагання; розваги й атракціони; їжа і 

напої; інші (консультанти, тощо) та 4 професійних рівні: персонал переднього 

краю (англ. Front Line Personnel, FLP) – службовці з вищим ступенем взаємодії 

з клієнтом (офіціанти, реєстратори, портьє та інший персонал); інспектори 

(англ. Supervisors, SPV) – службовці, які керують групою працівників, але не 

відповідають за відділ загалом (метрдотель, сестра-господарка); середня ланка 

управління (англ. Mid-level Management, MLM) – персонал, який відповідальний 

за весь відділ (менеджери з громадських зв’язків у готелі, менеджери з кадрів); 

вища ланка управління (англ. High-level Management, HLM) – персонал з 

повноваженням стратегічних рішень (менеджери регіонального туризму) [4]. 

Аналізуючи повний опис типових обов'язків майбутніх фахівців сфери 

туризму відповідно до визначених професійних рівнів, можемо говорити про 
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певну ієрархію завдань, яка складається з окремих рівнів. Зокрема на першому 

місці в цій ієрархії знаходяться завдання, які повинні вміти вирішувати всі 

фахівці, незалежно від професії і країни проживання. Це екологічні завдання, 

завдання неперервної післявузівської освіти, завдання, обумовлені колективним 

характером більшості видів сучасної виробничої діяльності [10]. 

Другий рівень складають завдання, що відображають специфіку 

професійної діяльності в конкретній країні, облік особливостей економічного 

розвитку, а також вміння здійснювати ефективне спілкування з представниками 

інших культур [12].  

Іншомовна компетентність стає професійно значущим компонентом 

процесу професійної підготовки висококваліфікованого фахівця сфери туризму. 

У процесі навчання іноземної мови, окрім формування лінгвістичної 

компетенції, виховується прагнення особистості до самоосвіти, самостійної, 

академічної та професійної діяльності. 

Мовні здібності, необхіднi для здійснення професійної діяльності 

майбутнього фахівця сфери туризму, передбачають формування професійно-

орієнтованої комунікативної компетенції, складного утворення, що включає y 

себе лінгвістичну, комунікативну, міжкультурну i соціокультурну компетенції, 

які використовуються для потреб професійно-орієнтованого спілкування [2]. 

Таким чином, формування комунікативної культури необхідно розглядати як 

невід'ємний компонент професійного становлення успішного менеджера у 

сфері туризму. 

На думку І. Кухти [5], іншомовна комунікативна культура (далі ІКК) 

майбутнього фахівця туристичної сфери – інтегративна характеристика, яка 

визначає комунікативно-професійний статус особистості й охоплює 

спрямованість на комунікацію, здатність до використання іноземної мови в 

певному соціально-культурному середовищі, внутрішню готовність до 

міжкультурної взаємодії в професійній сфері. У структурі ІКК виокремлено 

інформаційний (співвідноситься з культурою мислення як формою пізнавальної 

діяльності, спрямованої на кодування, сприймання і творення інформації), 
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інтерактивний (співвідноситься з культурою міжособистісної взаємодії, 

необхідною для здійснення комунікації в діяльнісно-інтеракційній парадигмі), 

перцептивний (здатність сприймати, розуміти й оцінювати культурний 

контекст іншомовної комунікації) і мотиваційний (спрямованість особистості 

на міжкультурну взаємодію і ставлення до опанування ІКК) компоненти, 

формування яких забезпечує розвиток якостей, необхідних для здійснення 

міжкультурної комунікації у професійній діяльності в сфері туризму [5]. 

Третій рівень професійної ієрархії майбутніх фахівців сфери туризму 

представляють власне фахові завдання, які складають основний обсяг і 

перевершують перші два рівні за різноманітністю [9]. 

До основних завдань компетентнісного підходу віднесено: навчити 

особистість самостійно здобувати та ефективно застосовувати знання протягом 

всього життя; прогнозувати ситуацію і власну діяльність, приймати ефективні 

рішення відповідно до життєвого досвіду, цінностей і наявних ресурсів; 

планувати та контролювати власні дії; аналізувати і застосовувати здобутий 

досвід. Так, компетентнісний підхід має одну надзвичайну перевагу – він 

передбачає розвиток фахівця з урахуванням умов глобальних ризиків та 

суспільних викликів, які створюють небезпеку для всього людства [3].  

Виклад основного матеріалу. Відомо, що проблематика 

компетентнісного підходу знаходиться в центрі уваги міжнародних організацій, 

що працюють у сфері освіти, зокрема: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Ради 

Європи, Організації європейського співробітництва та розвитку, Міжнародного 

департаменту стандартів. Так, у Рекомендаціях Європейського Парламенту та 

Ради ЄС «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 

грудня 2006 року компетенції означені як сукупність знань, навичок та 

настанов, де: а) знання складаються з фактів і чисел, понять, ідей і теорій, які є 

визначені та характеризують розуміння предмета та певної сфери діяльності; б) 

навички визначаються як здатність діяти та використовувати набуті знання для 

досягнення результатів; в) уміння окреслюються як диспозиція та спрямування 

розуму діяти чи реагувати на ідеї, людей чи ситуації [11]. 
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Визначено, що ключові компетенції – це певні знання, вміння та навички, 

які необхідно людству для особистої реалізації та розвитку, працевлаштування, 

соціального включення, стійкого та успішного життя, свідомого 

самоуправління та активної громадської позиції [11]. 

22 травня 2018 року Рада Європи затвердила Рекомендації щодо 

формування ключових компетенцій майбутніх фахівців упродовж неперервної 

освіти [13]. У документі йдеться про необхідність формування у європейців 

ключових та фундаментальних умінь і навичок, щоб адекватно реагувати на 

сучасні глобальні виклики, підтримувати високі показники зайнятості та 

сприяти соціальній ідентичності та згуртованості. Ключового значення 

набувають означені в межах конкретної сфери діяльності навички та 

компетенції, адже вони сприяють особистій і професійній реалізації, здоров’ю, 

працездатності та соціальній активності, сприяють посиленню європейської 

стабільності впродовж швидких і суттєвих змін. Наголошується на тому, що 

економічні знання, вивчення фактів та розуміння процесів є важливим, але 

недостатнім для особистісного та професійного прогресу та успішності. Уміння 

та навички, такі як вирішення проблем, критичне мислення, вміння 

співпрацювати, творче та аналітичне мислення, саморегуляція важливіші є 

необхідними в мінливому суспільстві. Вони є інструментами для імплементації 

теоретичних знань у практику, генерування нових ідей, теорій, товарів та знань. 

Отже, основною позицією Ради Європи є формування компетентнісно-

орієнтованого навчання не лише в межах середньої, але й передвищої та вищої 

професійної освіти. Окрім формування та вдосконалення базових компетенцій, 

увага зосереджена на інвестування у вивчення іноземних мов, удосконалення 

діджитал- та підприємницьких компетенцій, формування фундаментальних 

навичок для розробки та реалізації наукових проєктів в професійній діяльності. 

Варто наголосити, що такі німецькомовні країни як Швейцарія та Австрія 

окреслюють діджитал- та підприємницьких компетенції фахівців сфери 

гостинності як передумову успішного становлення новітньої ери розвитку 

туризму в країнах, адже глобалізаційні процеси та діджиталізація призводять до 
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появи небезпечних викликів, які стосуються невідповідності між попитом і 

очікуванням, можливістю та здатністю їх задоволення. Причиною є 

непідготовленість фахівців і управлінців сфери туризму до осучаснення 

туристичного ринку праці. Саме тому означені країни інтенсивно оновлюють 

зміст процесу підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі 

університетського рівня, водночас ретельно аналізують нововведення та 

притримуються послідовного осучаснення курикулумів. 

Розгалужена модель навчальних планів для підготовки майбутніх  

фахівців туристичної галузі в ЗВО німецькомовних країн представлена як 

процес, тобто послідовність набуття знань і навичок через вивчення їх 

компонентів. Кожен із компонентів навчального плану відповідає за розвиток 

певних компетентностей, послідовність набуття знань та розвиток навичок і 

здатностей. 

У процесі детального розгляду навчальних планів для професійної 

підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери діяльності у ЗВО 

німецькомовних країн зосереджуємо увагу на структурі та змісті передумов для 

формування іншомовної компетентості, важливим елементом якої вважаємо 

набуття здобувачами вищої освіти навичок іншомовної міжособистісній 

взаємодії (англ. Soft Skills in Foreign Language).  

Так, аналіз навчального плану Зальцбурзького університету прикладних 

наук (Австрія) підготовки здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності 

«Інноваційна діяльність та менеджмент туризму» передбачає навчання 

упродовж 6 семестрів. Здобувачам надається об’ємний перелік навчальних 

дисциплін з різною кількістю ECTS/аудиторних годин. У кожному семестрі 

виокремлено фахові дисципліни, на які звертається особлива увага, наприклад 

«Основ ведення бізнесу, економіка» (8/5), «Туризмознавство. Туристичний 

маркетинг» (6/4) «Е-маркетинг. Веб-розробка» (5/4),  «Підприємництво, бізнес-

планування, ділова гра» тощо. При цьому здобувачів націлюють на формування 

ключових професійних компетентностей, які мають відображати професійні 

знання та досвід здійснення професійної діяльності; особисті та професійні 
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якості та мовні здібності. Функція іноземної мови полягає в забезпеченні 

можливості іншомовного професійно-орієнтованого спілкування. Так, зокрема, 

у першому, другому, третьому, четвертому та п’ятому семестрах вивчається 

«Англійська мова економічного спрямування», «Іноземна мова: 

Італійська/Іспанська». Можна говорити про те, що іноземна мова стає 

професійно значущим компонентом процесу фахової підготовки та суттєвим 

чинником орієнтації випускників на міжнародний ринок праці. 

Магістерський рівень підготовки включає 5 основних модулів 

(«Туристичний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Підприємництво», 

«Фінанси», «Управління бізнесом»), що є базою теоретичної підготовки 

фахівців даної галузі. Окремо передбачені такі навчальні дисципліни як 

«Лідерство» та «Корпоративні комунікації», що підсилюють формування таких 

професійних компетенцій, як стресостійкість, управління конфліктами, 

самоусвідомлення та самооцінка, командоутворення, тайм-менеджмент, 

самореалізація. Ураховуючи те, що переважна більшість магістерських програм 

підготовки в німецькомовних країнах є англомовними, можемо спостерігати 

цілеспрямоване формування у майбутніх фахівців сфери туризму навичок 

іншомовної міжособистісній взаємодії.  

Аналіз навчальних планів підготовки майбутніх фахівців туристичної 

галузі в швейцарських ЗВО дає змогу говорити про компетентнісний підхід до 

їх формування. Освітній процес передбачає вивчення обов’язкового циклу 

дисциплін і вибіркових компонентів. Обов’язковий і вибірковий цикл 

дисциплін ми умовно поділили на окремі компоненти, зокрема – фаховий, 

підприємницький, фундаментальний та іншомовного спрямування. 

Так, аналіз навчального плану Університету прикладних наук 

 Граубюнден підготовки здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності «Туризм» 

демонструє, що у першому році навчання (1 і 2 семестри) значна увага 

приділяється формуванню навичок міжособистісної взаємодії у формі занять із 

елементами тренінгу. Зокрема, у першому та другому семестрах на дисципліну 

«Soft Skills тренінг» виділяється найбільше часу (6 ECTS) у порівнянні з іншими 
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дисциплінами (4 ECTS). Окрім того, у кожному з 6 семестрів передбачено 

вивчення англійської мови та другої іноземної мови на вибір. У п’ятому 

семестрі здобувачі мають змогу вивчати третю іноземну мову на вибір, що 

засвідчує високу увагу до формування іншомовної компетентності у 

випускників університету відповідно до рекомендацій Ради Європи.  

Важливо наголосити, що переважна більшість магістерських програм  

підготовки в Швейцарії, як і в Австрії, є англомовними, що підтверджує процес 

інтернаціоналізації туристичної освіти університетського рівня в 

німецькомовних країнах.  

Значущим, на нашу думку, для формування іншомовної компетентості 

майбутніх фахівців сфери туризму є створення мультилінгвального освітнього 

простору, що є актуальним у таких німецькомовних країнах, як Швейцарія та 

Люксембург. Приватні ЗВО туристичного спрямування в Швейцарії та 

Університет Люксембургу орієнтовані переважно на іноземних абітурієнтів, які 

прагнуть отримати якісну професійну освіту. Навчальний процес у вузах 

здійснюється винятково англійською мовою, тому необхідною умовою вступу є 

сертифікат міжнародного оцінювання рівня сформованості іншомовної 

компетентності, що підтверджує високий рівень володіння мовою (рівень B2 і 

вищий). При цьому у країнах статус «національної» присвоєно декільком 

мовам: Швейцарія – німецька, французька, італійська та ретороманська; 

Люксембург – люксембурзька, французька і німецька, що мимоволі створює 

мультилінгвальне середовище як в ЗВО, так і за його межами. 

Міждисциплінарний аспект туристичної освіти відіграє неабияку роль на 

національному та світовому ринках праці, тобто останні глобальні виклики в 

туристичній галузі мають прямий вплив на очікування роботодавців щодо 

конкретних знань та компетенцій управлінців та працівників туристичної сфери 

діяльності [1]. Так, наприклад, було наголошено, що, провідні компанії 

приймають на роботу випускників європейських ЗВО не лише з конкретними 

академічними навичками та знаннями з певної спеціальності, але і з  

можливістю проявляти ініціативу, бачити та реагувати на проблеми творчо та 

автономно, при цьому у цілковитому міжмовному та міжкультурному 

взаєморозумінні.  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Ураховуючи 

результати дослідження змісту професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери туризму в ЗВО німецькомовних країн можна говорити про іншомовну 

компетентність у системі професіоналізації здобувачів вищої освіти як кластер, 

до якого входять два основних складника – комунікативна компетентність в 

умовах іншомовного середовища та компетентність міжособистісної взаємодії. 

Комунікативна компетентність в умовах іншомовного середовища передбачає 

набуття та розвиток таких навичок, як іншомовна та міжкультурна грамотність, 

переконливість, уміння ведення ділових переговорів іноземною мовою, селф-

брендинг, управління іншомовною інформацією. Компетентність 

міжособистісної взаємодії спрямована на формування рефлексивності, 

емоційної стійкості, самоусвідомлення та самооцінки, командоутворення, тайм-

менеджменту та самореалізація. Таким чином, формування іншомовної 

компетентності як кластеру, у нашому розумінні, значною мірою підсилює 

привабливість майбутнього фахівця, його конкурентоспроможність на 

світовому ринку праці та практичну значущість відповідно до вимог 

глобалізованого економічного простору та сучасних роботодавців.  

Перспективу подальших досліджень убачаємо в аналізі умов формування 

іншомовної компетентності як компетентнісного кластера у процесі 

професіоналізації майбутніх фахівців туристичної сери діяльності в ЗВО 

України та проведені компаративного аналізу з прогнозування можливих 

якісних змін.   
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МАНІПУЛЯТИВНІ ТА НЕДОСТОВІРНІ ТЕКСТИ ЯК ЧАСТИНА 

СУЧАСНОГО СОЦІОКОМУНІКАТИВНОГО ЛАНДШАФТУ 

Стаття присвячена аналізу ознак маніпулятивних та недостовірних текстів, 

які є частиною повсякденної комунікації у мережі та ЗМІ. Окреслюються 

типові мовленнєві прийоми, що використовуються авторами таких текстів. 

Виокремлюються ознаки, за якими науковці можуть виявити недостовірні 

запрошення до публікації у «сміттєвих» журналах та конференціях. 

Порушується проблема міждисциплінарності подібних досліджень.  

Ключові слова: інформаційний імунітет, інформаційна гігієна, 

медіаграмотність, маніпуляція, комунікація. 

Постановка проблеми. Сучасні медіа ресурси та соціальні мережі 

переповнені інформаційними повідомленнями, достовірність яких викликає 

вагомі сумніви. Позаяк маніпулятивний потенціал письмових текстів 

використовується як в окремих шахрайських діях, так і спробах дезінформувати 

суспільство в цілому, науковій спільноті варто об’єднати зусилля для 

виявлення ознак недостовірних письмових повідомлень та розробки списку 

критеріїв, який би допоміг будь-якій людині швидко оцінити повідомлення з 

точки зору його маніпулятивности чи неправдивості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Форми маніпулятивного 

дискурсу все частіше стають об’єктом наукових досліджень у сферах 

лінгвістики, психолінгвістики, соціології, політології, інформаційних 

технологій і навіть штучного інтелекту.  

Ми визначаємо маніпулятивний дискурс як комунікативну подію, в якій 

результат пізнання не є достовірним. Маніпулятивне висловлювання як мовний 

https://orcid.org/0000-0002-2774-8540
https://publons.com/researcher/2012230/liliia-tereshchenko/
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акт формулюється таким чином, щоб непомітно обмежити здатність адресата 

вірно оцінити контекст висловлювання і, отже, адресат приходить до хибних 

висновків та дій, які не можуть бути охарактеризовані в термінах інформованої 

згоди [4]. Згідно думки Т. ван Дайка, маніпуляція виявляє наступні риси: 1) 

когнітивні – навмисне викривлення інформації; 2) комунікативні – 

психологічний вплив на адресата; 3) соціальні – порушення паритету учасників; 

4) прагматичні – цілеспрямована реалізація мовцем своїх прихованих цілей та 

прихованого впливу; 5) етичні – порушення прав адресата через досягнення 

мовцем утилітарних цілей [10]. Таким чином, маніпулятивний дискурс включає 

в себе свідоме прагнення як мінімум одного учасника реорганізувати 

ментальний простір іншого. 

Розповсюдження маніпулятивних повідомлень у сучасному 

комунікативному просторі стає підставою стверджувати, що через медіа-

свідомість значно спотворюється загальна громадська думка, що містить в собі 

потенційні небезпеки для існування суспільства і держави в цілому [8]. 

Комунікація є провідною ланкою у ланцюжку "інформація-комунікація-

знання", що містить приховані небезпеки [9]. Інформація, з одного боку є 

суб’єктною, тобто її зміст і значущість мають визначатись суб’єктами 

комунікації, а з іншого боку, вона є  операціональною, тобто слугує  фактором 

активації певних форм діяльності. Відповідно, в сучасному світі вага 

дезінформації є такою ж великою, як і самої інформації, оскільки 

інформаційний шум створює перепони для передачі важливих повідомлень, а 

фейкові повідомлення настільки забруднюють інформаційне поле, що здатні 

призвести до перенавантаження психіки споживачів такої інформації. Відтак, 

дослідники усі частіше говорять про небезпеки «надузагальнень», які 

спонукають людину до висновків на підставі одиничної, часто невірно 

витлумаченої передумови. 

Таким чином, серйозно піднімається питання щодо формування 

інформаційної культури особистості, яку розглядають як якісну особливість 

життєдіяльності людини в інформаційному середовищі суспільства [5, с. 45]. 
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Окрім того, вартим уваги є поняття інформаційного імунітету як набутої 

здатності індивіда до опору несприятливим та небезпечним інформаційним 

впливам. Ознакою набутого інформаційного імунітету можемо вважати 

навички медіаграмотності, які передбачають здатність особи до створення, 

передачі та обробки інформації, що відповідає принципам кооперативного 

спілкування і протидіє маніпулятивним впливам, а також здатність до 

розпізнавання маніпулятивного та недостовірного контенту, знання способів 

перевірки його достовірності.  

Саме на формуванні інформаційної культури як окремої особистості, так і 

суспільства в цілому зосереджують зусилля сучасні вітчизняні та зарубіжні 

дослідники, зокрема, О.С. Гриценко, Я. А. Деркаченко, С.Н. Ільченко, 

О. С. Петренко, Р. Б. Преснер, М. В. Котенко, О.О. Сусська, T. van Dijk, 

E. Rigotti тощо.  

 Мета статті – провести аналіз ознак маніпулятивних та недостовірних 

текстів, які є частиною повсякденної комунікації у мережі та ЗМІ. 

Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на значне зацікавлення 

вчених щодо видів, причин і наслідків маніпуляцій у соціальних мережах [2; 3; 

4; 5; 6; 11], ми можемо зазначити значне переважання кількості теоретичних 

розробок цієї теми над практичними і брак роз’яснень щодо ілюстративного 

матеріалу, який можна було б використати для підвищення комунікативної 

освіченості пересічних користувачів соціальних мереж та споживачів 

інформаційного контенту ЗМІ. 

Важливо зазначити, що викривлення фактів не обов’язково пов’язане з 

брехнею, але може бути успішно досягнуте шляхом замовчення, підкреслення 

та знецінення певної інформації. Наприклад, множина іменників допоможе 

приховати конкретні цифри, певні гендерні форми імпліцитно вказують на 

відсутність різноманітності; часові форми дієслова інколи замовчують 

взаємозв’язок між подіями. На лексичному рівні – деякі риси референта можуть 

залишитись поза фокусом уваги, якщо відповідна лексема не містить цю 

інформацію. Серед лексичних засобів, що активно застосовуються задля 
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маніпулятивного впливу, можемо назвати також: полісемантичні слова, 

омоніми, синоніми, оказіоналізми, гіперболу. Пасивний стан і номіналізація 

найчастіше використовуються для приховування інформації про агента і 

динамічний характер процесу. Відволікти увагу адресанта від фактів, а також 

змінити модальність повідомлення можуть морфологічне ослаблення 

(використання суфікса -ish), узагальнення, зміна порядку слів, клішування, 

хеджінг, еліпсис, зміна тематичного спрямування розмови. І навпаки, мовець 

може зробити навмисний акцент завдяки специфічному морфологічному 

вибору (наприклад, використавши зменшувально-ласкаві форми у спілкуванні 

дорослих, редуплікації), а також за допомогою метафор, повторів, маркерів 

розгортання дискурсу (по-перше, зрештою), або навіть використавши переваги 

мультимодального тексту [4]. 

О.С. Гриценко наводить наступні види маніпуляцій, до яких вдаються ЗМІ: 

фактологічні (зокрема, пересмикування фактів, замовчування частини з 

них, подання точки зору однієї сторони), підміна понять, некоректна 

аргументація, упередженість у виявленні ставлення до події, емоційна 

зарядженість тексту і зрештою абсолютно підроблений інформаційний продукт 

(фейк) [1]. 

  Розглянемо ознаки, за якими можна запідозрити текст у маніпулятивності 

на основі конкретних прикладів різними мовами.  

Приклад 1. Текст активно розповсюджується через популярні 

месенджери. З огляду на великий обсяг, подаємо текст у скороченому варіанті. 

Текст Коментар  

Ну вот теперь весь пазл 

сложился. Маски 

начинают спадать! 

Емотивний, сенсаційний заголовок, який не 

містить інформації про тему повідомлення 

«Китайская биологическая 

лаборатория в Ухане 

является частью 

Повторювані слова («случайно»), які у цьому 

випадку слугують не засобом переконання, а 

формують саркастично-іронічний тон, який має 
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Glaxosmithkline, которая 

(случайно) принадлежит 

Pfizer!» и (случайно) 

профинансирована 

доктором Фаучи. кто 

(случайно) рекламирует 

вакцину! 

«GlaxoSmithKline 

(случайно) управляется 

финансовым отделом 

Black Rock, который 

(случайно) управляет 

финансами Open 

Foundation (Фонд Сороса), 

который (случайно) 

управляет французской 

AXA! 

витлумачується читачем наступним чином: «Ми ж 

досить розумні, щоб зрозуміти, що такого 

ланцюжка випадковостей не буває». 

Зауважимо, що усі наведені пропозиції, зокрема, 

«Тот, кто делает вирусную вакцину, которая 

(случайно) была выпущена в биологической 

лаборатории в Ухане» не лише не мають жодних 

підтверджень (хоча б посилань на будь-який 

Інтернет-ресурс), але й є нісенітницею (вірусна!!! 

вакцина), набором окремих словосполучень, які 

мають створити псевдонауковий тон. 

У подібних повідомленнях, як правило, наявні 

пунктуаційні помилки: крапка замість коми, не 

закриті лапки. 

Неточність власних назв та імен: якийсь доктор 

Фаучі очевидно є доктором медичних наук, 

директором Національного інституту алергології 

та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі. 

Теперь вы понимаете, как 

мертвая летучая мышь, 

проданная на мокром 

рынке в Китае, заразила 

ВСЮ ПЛАНЕТУ!  "" .... 

копировать и быстро 

пересылать .... FB скоро 

будет удален 

Використання великого шрифту для 

наголошення, нагнітання емоційного відгуку. 

Зловживання часовими маркерами: ментальний 

стан адресата «зараз» (після прочитання) 

протиставляється тому який він мав до цього 

«тоді» 

Інструкція до дії: найпоширенішим варіантом є 

спонукання адресата до поширення інформації  

ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на 

иглу,,,, как наркомана. 

Есть прививка, организм 

Надзвичайно розповсюдженими є помилки 

орфографічні та пунктуаційні помилки. Однак не 

менш важливими є помилки у синтаксисі та 
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живёт. Нет прививки, то 

любой вирус вас 

уничтожит. <…>А вот 

через год, когда вспыхнет 

новый вирус, а он 

вспыхнет непременно. 

Так как каждый год 

весной и осенью вирусы 

гриппа возобновятся и 

мутируют._* 

лексичній чи граматичній валентності, часто 

вони вказують на швидкий, неякісний 

автоматизований переклад.  

А вот в 2022 говорят, что 

население здорово 

сократиться. Так как или 

денег не будет заплатить, 

или прививку не достать. 

Безособові конструкції, які дозволяють уникнути 

авторства певних заяв. 

Неконкретизовані кількісні показники, 

наприклад: «здорово».  

А уж вирус нам подкинут, 

не сомневайтесь. 

Получается, что вам 

искусственно сделают,,,,,, 

синдром приобретенного 

иммуна дефицита,,, , 

подумайте над этим._* 

Наказові форми: «не сомневайтесь», «подумайте» 

і т.д. 

Спотворення термінів: «иммуна дефицита» 

Отже, проаналізовані фрагменти свідчать, що текст, заявлений як 

пояснення фахівців, містить безліч фактологічних неточностей і відвертих 

помилок, при цьому він емоційно заряджений, увесь час апелює до довіри 

адресата, не зважаючи на відверті спроби уникнути авторства та повну 

відсутність будь-яких спроб довести заяви, зазначені у тексті.  

Приклад 2. Наведене нижче фото ілюструє повідомлення, що з’явилось у 

соціальній мережі Tweeter 24 травня 2021р. Навіть такий невеликий текст може 

бути маніпулятивним. У ньому відсутні такі важливі компоненти новин, як 
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місце та дата події. Немає також жодного власного імені, щоб полегшити 

перевірку. Маніпулятивність цього фото не лише у «аморфній» згадці про 

перемогу після 30 поразок, але й у підтексті, який утворюється у взаємодії 

вербального та образного планів: центральне розташування слова China (Китай) 

та зображення чотирьох людей з азіатською зовнішністю (чи є вони китайцями 

за етнічним походженням насправді, встановити неможливо). Типовий 

коментар на подібне повідомлення містив думку про те, що американська 

команда зрештою спромоглася здобути перемогу лише застосувавши ресурси 

суперника – учнів китайського походження. За результатами перевірки, фото 

виявилось «фейком», адже не представляло ні чисельний, ні етнічний склад 

справжніх учасників, більш того: команда США здобула першу перемогу над 

командою Китаю у 2015 році після 21 року суперництва. 

 

Відтак, бачимо, що маніпуляція часто відбувається на рівні пресу позиції, 

коли взаємодіють вербальний та невербальний плани. 

  Приклад 3. Наведений нижче фрагмент позиціонується як опис 

наукового проєкту, який передбачає зберігання інформації («цифрове 

безсмертя») про усіх охочих достойних людей, у тому числі представників 

наукової спільноти: Цифрове безсмертя - Ви залишите після себе славну 
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пам'ять у віках! Ми цифруємо Ваші спогади і Ваше життя! І збережемо їх на 

століття. Ви не просто розкажете про себе близьким людям, родичам, 

друзям, своїм нащадкам. Ви залишитеся з ними навічно. Ви заслуговуєте на це 

... Це важливо для Вас, Ваших нащадків і світової історичної науки. Адже не 

дарма, легендарний американський кіноактор китайського походження Брюс 

Лі колись сказав, що ключ до безсмертя - це в першу чергу прожити життя, 

гідне пам'яті. Ми збережемо пам'ять про Вас. У цифрі і завдяки нам, Ви 

будете жити вічно! <…> 

 Допис чинить безпосередній вплив на адресата одразу на кількох рівнях:  

1) емоційному – окличними реченнями, лексеми з вираженою позитивною 

конотацією (славний, легендарний, гідний); 2) когнітивному – актуалізується 

концепт БЕЗСМЕРТЯ (через повтори лексем безсмертя, пам'ять, життя, 

навічно, вічно); 3) прагматичному – адресата спонукають і переконують 

(заслуговуєте, важливо, збережемо, завдяки нам).  

Якщо розглянути пропозицію не по формі, а по суті, вона не є 

оригінальнішою за внесення таких же даних про особистість до Вікіпедії. 

Різниця проте полягає у тому, що у наведеному вище описі клієнту 

пропонується зробити  «меценатське пожертвування у формі реєстраційного 

платежу в суммі еквівалентній 2000 євро. Воно дозволить нам підтримувати 

проект, зберігати і популяризувати інформацію про Вас.  Це буде свідчити про 

Ваш персональний внесок в розвиток світової історичної науки і 

біографістики,  дозволить команді проекту успішно продовжувати нашу 

роботу на користь Людства і дозволить зберігати і популяризувати 

інформацію про Вас і Ваші досягнення, Шляхетний Жертводавець.» Як 

бачимо, сплата за примарне «цифрове безсмертя» омовлюється одразу двома 

термінах – «меценатське пожертвування» (що передбачає добровільне 

дарування без зобов’язання сторони виконувати якийсь об’єм роботи) та 

«реєстраційний внесок» (що наполягає на обов’язковості проведення платежу 

для ініціації подальших дій). Гучні вирази, на зразок, в розвиток світової 

історичної науки і біографістики, команда проекту, а також виділення таких 

слів, як Людство та Шляхетний Жертводавець, додають заяві вагомості, 

глобальності та серйозності.  
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Оскільки все частіше науковці потерпають від запрошень на подібні 

псевдо-проекти, фальшиві конференції та «сміттєві» журнали, вважаємо 

доцільним навести декілька ознак подібних маніпуляцій: 

1) ексклюзивність назви і змісту події («Всесвітній конгрес відомих 

постатей ХХІ століття»); 

2) безмежне тематичне поле (цікавлять всі галузі, всі теми); 

3) замала кількість операційних мов на сайті міжнародної події; 

4) граматичні та лексичні помилки у тексті; відчуття, що це невдалий 

переклад з іншої мови; 

5) гучні імена спонсорів для події, про яку ніхто не чув і майже 

неможливо знайти згадки в мережі; 

6) немає чітких контактів організаторів конференції, місце проведення 

– готель, подання матеріалів онлайн або на поштову скриньку; 

7) існують журнали або конференції з майже ідентичною назвою; 

8) висока частотність проведення події або кількості видань на рік. 

Безумовним сигналом недоброчесності організаторів є швидке 

рецензування матеріалів або його відсутність і готовність прийняти матеріали / 

здійснити реєстрацію, щойно відбудеться оплата послуг, взагалі без 

ознайомлення із змістом матеріалів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Вивчення неправдивих, 

маніпулятивних та відверто шахрайських текстів є безумовно перспективним 

напрямком міждисциплінарних досліджень, котрий буде розвиватись в 

напрямку автоматизації процесів розпізнавання таких текстів задля швидкого 

реагування на них.  
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У статті розглянуто питання управлінського спілкування, що недостатньо 

висвітлені в науковій літературі. Аналізується відповідна поведінка людей, яка 

нероздільно пов’язана з їхнім психічним станом. Певна увага приділена вмінню 

керівника переконувати людей, що є важливим чинником ефективного впливу 

на особистість. Подано висновок, що знання засобів ділового спілкування може 

суттєво допомогти передусім керівникам підприємств у процесі їх перемовин з 

бізнес-партнерами та в управлінні персоналом. 

Ключові слова: психологічний вплив, управлінський вплив, ділове спілкування; 

керівник; психологія управління; культура співрозмовника. 

Постановка проблеми. Практика спілкування засвідчує, що кожна 

людина має право впливати на інших, як і право піддаватися чужому впливу. У 

процесі взаємовпливу люди виражають свої почуття, емоції, потреби, 

обстоюють значущість їх і власного існування. З цієї точки зору вплив є 

правомірним. Важливим є те, наскільки конструктивними і дієвими є способи 

взаємовпливу, наскільки вони корисні, ефективні і перспективні для учасників 

управлінської взаємодії. 

Управлінське спілкування керівників своїм змістом охоплює певні аспекти 

взаємовпливу індивідів, покликаного змінити поведінку партнера у взаємодії. 

Можливості впливу залежать від розуміння керівником потреб та інтересів 

співробітників, інших людей. Таке розуміння формується на підставі 

інформації, що надходить від учасника комунікативного процесу, 

спостереження й правильної інтерпретації слів і справ співробітників. 

https://orcid.org/0000-0001-5170-5412
https://publons.com/researcher/4498046/valentyna-tymkova/
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Значущим чинником ефективного впливу є авторитет керівника і 

його вміння переконувати людей. Переконаність – це наслідок свідомого 

прийняття інформації, впевненості в її об’єктивності, чому передує її аналіз та 

оцінювання. Найефективнішими формами переконання співробітників є бесіда, 

дискусія, групова полеміка, оскільки сформована за таких умовах думка 

набагато глибша й триваліша за ту, що виникла через пасивне сприймання 

інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологія впливу – один із 

базових напрямів сучасної психології управління, що розуміється як прямий 

вихід цієї проблематики на розкриття механізмів, способів і методів управління 

підлеглими. В. Куліков [3] розглядає психологічний вплив як структурну 

одиницю, компонент спілкування. За своєю сутністю це є «проникнення» однієї 

особистості (або групи осіб) у психіку іншої особистості (або групи осіб). 

Метою та результатами цього «проникнення» є зміна, перебудова 

індивідуальних або групових психологічних явищ (поглядів, відносин, мотивів 

установок, станів тощо). 

На думку О. Ковальова [2], до способів впливу належать «і слухи, і рекет, і 

захоплення заручників, і публічні терористичні акти, і аварії, і епідемії, і 

мітинги, і демонстрації, і релігія, і голодування, і страйк, акти самоспалення, і 

засоби масової інформації, модифікація поведінки, мода, реклама та 

психотропна зброя». На наш погляд, це скоріше форми та засоби впливу, 

використовуючи які, удаються до таких способів, серед яких традиційно 

виділяють чотири основних – проникнення, зараження, наслідування та 

переконання. 

Б. Поршнєв [ 6 ] відкрив закономірність дії механізму зараження: чим вище 

рівень розвитку суспільства, тим критичніше ставлення індивідів до сил, що 

автоматично захоплюють їх на шлях стихійних емоційних переживань, тим, 

отже, слабкіше дія механізму зараження. Найбільш яскравий приклад дії 

зараження – стан паніки. Сам термін походить від імені грецького бога Пана, 

захисника пастухів, пасовищ та отар, який викликає своїм гнівом божевілля 
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отар, що кидались у вогонь або прірву з незначної причини. Паніка викликає у 

спільноти людей певний емоційний стан деструктивного характеру, що є 

наслідком або дефіциту, або надлишку інформації про яке-небудь важливе 

явище. 

До основної умови виникнення паніки належить передача важливої для 

індивіда соціальної інформації, причому вона може бути як вербальною, так і в 

якихось видимих образах. Однак цього недостатньо. Для виникнення паніки 

необхідно, щоб: інформації було або недостатньо, або надмірно; інформація 

містила або страхітливі, або незрозумілі відомості (наприклад, про реальну чи 

уявну небезпеку); інформація була настільки сильною за своїм впливом, що 

здатна була викликати спочатку страх, а потім і шок. Їхнім динамічним 

вираженням є несвідоме прийняття певних зразків поведінки. 

Будь-яка паніка як соціально-психологічне явище протікає впродовж трьох 

етапів: початковий – поява якої-небудь інформації, здатної викликати страх, а 

потім і шок; основний – паніка нарощує свою силу під впливом дії 

розглянутого механізму взаємного багаторазового відбиття та приймає 

лавиноподібний характер; завершальний – під впливом різних факторів 

(виявлення хибності інформації, усунення причини, що викликала паніку, який 

охоплює приклад, здатний «включити» раціональну сферу психіки тощо) 

включаються раціональна сфера психіки та компенсаторні можливості психіки, 

відновлюється первісний емоційний стан.  

Основоположник наукового розгляду наслідування – французький 

психолог і соціолог Г. Тард [ 8 ]. Відповідно до його концепції, наслідування є 

основним принципом розвитку та існування суспільства. Мало того, 

наслідування є лише окремим випадком загального «світового закону 

повторення». У тваринному світі цей закон здійснюється через спадковість, а в 

людському суспільстві – через наслідування. З погляду Г. Тарда, наслідування – 

джерело прогресу: періодично в суспільстві відбуваються винаходи, яким 

наслідують маси. Ці відкриття та винаходи входять згодом у структуру 

суспільства і знову освоюються шляхом наслідування. 
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Складність і багатогранність процесу переконуючого впливу припускає, на 

думку Б. Паригіна [5], вплив як на раціональну, так і на емоційну сферу 

особистості, активну взаємодію того, хто переконує, та того, кого переконують, 

що нерідко переростає в явну чи приховану дискусію. Простіше піддаються 

переконанню особи, які мають яскраву, живу уяву; орієнтуються скоріше на 

інших, ніж на себе; мають трохи занижену самооцінку тощо. 

Мета студії – проаналізувати ефективність будь-якого способу 

психологічного впливу керівника на підлеглих у процесі управлінської 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. У процесі ділового спілкування керівник 

впливає на психічну сферу людини, групи людей. При цьому можливі 

послаблення їх усвідомленого контролю, некритичне оцінювання змісту 

повідомлення. За таких обставин виявляє себе один із традиційних способів 

впливу під час спілкування – навіювання, характеристикою якого є істотне 

зниження критичності людини до інформації, відсутність прагнення перевірити 

її достовірність, необмежена довіра до її джерел. Саме ця довіра і становить 

основу ефективності навіювання. Навіть за високого самоконтролю цілком 

позбавитися навіювання людина не спроможна, тому керівники часто вдаються 

до нього, намагаючись досягти необхідного впливу на співробітників. При 

навіюванні вплив спрямований не до логічного аналізу явищ, здатності думати, 

а до готовності підлеглого одержати розпорядження, наказ, інструкцію. 

Ефективність навіювання підсилюють впевнені манери, категоричний тон, 

виразна інтонація суб’єкта навіювання. Навіювання спрямовані не лише на 

емоції об’єкта, а й на його свідомість і підсвідомість. Саме тому воно може 

спричинитися до маніпуляцій поведінкою людини [8]. 

В управлінському спілкуванні важливим є психологічний 

механізм наслідування – повторення і відтворення однією людиною вчинків, 

жестів, манер, інтонацій іншої людини, а також копіювання певних рис її 

характеру і стилю життя. 
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Наслідування буває свідомим і неусвідомленим. Підлеглі можуть свідомо 

наслідувати професійні навички, ефективні способи спілкування й діяльності 

керівника, раціональні прийоми виконання трудових операцій колег – все те, 

що здається правильним і корисним. Наслідування відбувається на рівні 

конкретних осіб («керівник – підлеглий») або на рівні норм поведінки, 

традицій, культури групи, організації. 

Діяльність керівника передбачає і публічні виступи (лекції, мітинги, 

конференції тощо), де він може скористатися і механізмом емоційного 

зараження – особливим видом психологічного впливу на особистість у процесі 

спілкування й взаємодії, який здійснюється не через свідомість та інтелект, а 

через передавання психічного настрою, емоційну сферу людини [1]. 

Ефективність будь-якого способу психологічного впливу керівника на 

підлеглих залежить від таких чинників: 1. Знання керівником особливостей 

партнера у спілкуванні (культурно-освітні, національні, вікові, психологічні та 

професійні якості). На їх підставі у процесі обміну інформацією враховують 

рівень професіоналізму співрозмовника, загальний рівень інтелекту, обсяг його 

інформаційного фонду. 2. Досконале знання змісту, предмета того, про що 

йтиметься. 3. Уміння керівника об’єктивно оцінювати свої особистісно-ділові 

якості, компетентність щодо винесених для обговорення проблем. Завищеність 

(як і заниженість) самооцінки створюють додаткові труднощі керівнику в 

досягненні мети. Залежно від особливостей розмови слід обирати тон 

спілкування, а знаючи власні примхи, стежити, щоб вони не вплинули на 

об’єктивність оцінки почутого у відповідь.  

4. Володіння керівником технологічним інструментарієм риторики, який 

зводиться до таких положень: доступно й логічно викладати свої 

думки; слухати і чути того, хто говорить; викладати свої думки чітко й 

коротко; сміливо захищати свої погляди; прислухатися до поглядів іншої 

сторони, не вести мову лише про те, що цікавить одну сторону 

спілкування; ілюструвати ключові моменти, використовувати приклади з 

життя; використовувати експресивність мови – уміння викликати 
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співпереживання, задіювати людські відчуття; не реагувати на емоції партнера 

у спілкуванні, стримувати свої емоції; правильно ставити запитання, бути 

активним в обговоренні проблеми. Це демонструє інтерес до теми розмови, 

спонукає співрозмовника розгортати свою систему аргументів; не відхилятися 

від основної теми розмови; дбати про «ефект візуального 

іміджу»; дотримуватися «ефекту перших фраз»; завойовувати прихильність і 

увагу співрозмовника; знати причини, що призводять до певної втрати певної 

інформації; дотримуватися «ефекту краю» (елементи інформації, розташовані 

на початку і наприкінці, запам’ятовуються швидше, ніж елементи, що 

знаходяться всередині); не виправдовуватися, бути активним, упевненим, 

готовим сприймати нападки; вміло користуватися контрзасобами проти 

недобросовісних прийомів під час розмови: використовувати зауваження 

опонентів з позитивною метою, говорити спокійно, використовувати гумор, 

змінювати напрям розмови тощо; вміло відповідати опоненту. Таке мистецтво 

полягає в умінні не говорити неприємного. Навіть заперечуючи опоненту, слід 

намагатися уникнути ситуативного негативного фону; вчасно зупинитись. 

5. Знання керівником наслідків комунікації. Інформація є цінним ресурсом, 

вона може підвищувати, захищати статус того, хто нею володіє. Обмін 

інформацією впливає на розподіл влади в організації. Наділені владою індивіди 

намагаються утримати інформацію, управляти нею, стимулюючи певні види 

інформації й ділового спілкування та пригнічуючи, стримуючи інші. 

Нарешті, як виявлено, спілкування людей завжди просторово організовано. 

На завершення розгляду проблематики студії необхідно зазначити, що як би не 

були важливими почуття, емоції, стосунки людей, все-таки ділове спілкування 

передбачає не стільки передачу емоційних станів, скільки передачу належної 

інформації. Її зміст передається за допомогою мови, тобто приймає вербальну, 

словесну форму. Якщо відійти від загальних теоретичних моделей до звичайної 

життєвої  практики, то для змістовного ділового спілкування необхідно 

насамперед вміння говорити і вміння слухати. Вступаючи в контакт зі своїм 

діловим партнером в процесі управління необхідно особливо стежити за своєю 
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мовою. Літературний стиль неодмінно викликатиме повагу до співрозмовника 

та сприятиме ефективності спілкування. В іншому разі ця обставина здатна 

суттєво вплинути на авторитет промовця або гальмувати переговорний процес. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, на 

підставі проведеного дослідження, можна зробити такі висновки:  все-таки 

ділове спілкування передбачає не стільки передачу емоційних станів, скільки 

передачу належної інформації, зміст якої переглядається за допомогою мови, 

тобто вербальних засобів.  Мовна культура, в цьому випадку, повинна 

відповідати нормам сучасної української літературної мови і словесному 

етикету, прийнятому у відповідному колі людей, що є віддзеркаленням 

інтелектуального рівня, професійної та загальної культури співрозмовника. 

Найбільш цінними якостями сучасного керівника є вміння збуджувати в 

підлеглих ентузіазм і розвивати те, що є найкращим у підлеглого, за допомогою 

визнання його достоїнств, заохочення, позитивного психологічного впливу. 
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Стаття містить теоретичні та практичні засади формування “soft skills” у 

здобувачів вищої освіти засобами іноземної мови у немовних закладах вищої 

освіти. Нині володіння “soft skills” молодими фахівцями є однією з основних 

вимог роботодавців, тому їх розвиток є важливим складником освітньої 

програми. Для їх формування у процесі вивчення іноземних мов доцільно 

застосовувати інтерактивні методи навчання, адже вони дають змогу  

створювати комунікативні ситуації, максимально наближені до реальних 

професійних завдань, що значно полегшує здатність до адаптації 

безпосередньо на робочому місці. 

Ключові слова: “soft skills”, іноземна мова, компетентності, професійна 

підготовка, методи навчання, “case study”. 

Постановка проблеми. Останнім часом парадигма підготовки молодих 

фахівців зазнала значних змін. Передусім це зумовлено сучасними вимогами 

ринку праці, а також інноваційними тенденціями спрямованими на 

інтернаціоналізацію освітнього середовища. Заклади вищої освіти за 

Положенням про акредитацію освітніх програм, за яким здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти 

і науки України в липні 2019 р., зобов’язані дотримуватися Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG-2015). 

Нині чільна роль у визначенні рівня якості підготовки молодих фахівців 

належить роботодавцям, які визначають головні фахові та загальні 
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компетентності майбутніх працівників. Превалююча впродовж десятиліть 

трьохкомпонентна парадигма освіти «ЗУН» (знання, уміння, навички) містила 

визначення номенклатури, ієрархії знань, умінь і навичок, методик їхнього 

опановування, контролю й оцінювання. Сучасні роботодавці прагнуть, щоб їх 

працівники не лише володіли фаховими знаннями, уміннями та навичками, а й 

так званими “soft skills”, тобто соціальними (м’якими) навичками. Відповідно 

до акредитаційних вимог оцінювання якості вищої освіти, будь-яка освітня 

програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок 

(“soft skills”), що відповідають заявленим цілям. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування у 

здобувачів вищої освіти “soft skills” є доволі новою для вітчизняної 

педагогічної науки. К. Коваль розглядає розвиток “soft skills” у студентів як 

одну з важливих умов працевлаштування (2015); С. Наход актуалізує 

значущість “soft skills” для професійного становлення майбутніх фахівців 

соціономічних професій (2018); І. Гарбузюк аналізує концептуальні основи 

освітніх практик, що ґрунтуються на життєвих компетентностях (2019). 

Принагідно зазначимо, що наукова зацікавленість проблемою потенціалу 

дисциплін закладів вищої освіти для формування м’яких навичок перманентно 

зростає, про що засвідчують наукові розвідки А. Безус, Г. Гущі, О. Сажієнка, 

О. Кравець, О. Куракіна, Т. Литвин, О. Старинець тощо.  

Виклад основного матеріалу. На слушну думку авторів British Council, 

заняття з іноземної мови з домінуючим комунікативним підходом є саме тим  

заняттям, де студенти мають змогу успішно засвоїти та практикувати м’які 

навички [2]. На них педагогам необхідно застосовувати особливі методи 

навчання спрямовані на розвиток комунікативних навичок, умінь і знань 

(рольові ігри, дебати, “case study”, проєктне навчання, роботу в групах тощо).  

Викладачам слід надавати значної уваги змісту аудиторних занять і 

завдань  для самостійного опрацювання, а також створенню сприятливих умов 

для ефективного й природнього формування м’яких навичок. Усе це вимагає 

належного підходу до створення силабусу, зваженого планування та грамотної 
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організації навчальних занять з урахуванням індивідуальних особливостей 

студентів, професійної спрямованості та мікроклімату груп, у яких вони 

навчаються [1, c. 367].  

На слушну думку Ганни Корнюш, для формування м’яких навичок у 

контексті навчання іноземних мов важливо забезпечити відповідні педагогічні 

умови: серед методично обґрунтованих шляхів розвитку м’яких навичок 

визначаємо органічну комбінацію форм організації навчальної діяльності 

(індивідуальної, парної, групової), збалансоване поєднання видів мовленнєвої 

діяльності (говоріння, аудіювання, письма, читання), методів і вправ, які 

відтворюють реальні життєві сценарії і фахово орієнтовані ситуації, а також 

належну реалізацію процесу само- та взаємооцінювання навчальних досягнень і 

результатів роботи [3, c. 104].  

Наприклад, у процесі вивчення іноземних мов освітньою програмою 

«Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у здобувачів вищої 

освіти ВТЕІ КНТЕУ передбачено формування таких загальних 

компетентностей: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; здатність спілкуватися іноземною мовою; навички 

міжособистісної взаємодії. Таким чином, сформовані у здобувачів вищої освіти 

відповідні компетентності максимально сприятимуть формуванню “soft skills” у 

процесі вивчення іноземних мов і дозволять випускникам бути 

конкурентоспроможними на вітчизняному та іноземному ринку праці. 

Зауважимо, що методи навчання відіграють провідну роль у ефективному 

засвоєнні знань, а й у формуванні “soft skills”. Одним із найважливіших 

аспектів формування м’яких навичок у процесі вивчення іноземних мов є 

комунікативна спрямованість. Такі соціальні навички, як гнучкість і 

адаптивність, уміння виступати публічно, навички роботи в команді та бути в 

ній лідером, передбачають уміння здійснювати ефективну комунікацію. 
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Специфікою моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій є 

те, що викладачеві слід створювати такі навчальні ситуації, які мають 

професійну значимість для студентів, відповідають їх пізнавальним інтересам з 

фахового спрямування підготовки, а також дають змогу розкрити та реалізувати 

іншомовні комунікативні здібності, необхідні в діяльності фахівців аграрної 

галузі. Маємо на увазі їх уміння вести бесіду, правильно висловлювати й 

аргументувати свої погляди на ту чи іншу проблему, дізнатись про думку 

співрозмовника, поцікавитись інформацією, уточнити факти чи дані, попросити 

в чомусь допомогти чи запропонувати свою допомогу тощо. Наприклад, для 

студентів, що здобувають фах менеджера, можна підготувати такі дискусійні 

питання: «Успішний менеджер – це геній чи працелюб?», «Чи повинен 

менеджер бути психологом?», «Жінки і бізнес», «Чи роблять гроші нас 

щасливими?» тощо [5, с. 93]. 

У процесі вивчення іноземних мов нами широко застосовуються 

інноваційні (активні) технології навчання, які ґрунтуються на побудові 

активного навчально-пізнавального середовища, на проблемно-ситуаційних 

практиках навчання, розробленні кейсів (cases), організації навчальних 

конкурсів, на самостійну наукову творчість, а не на репродуктивне відтворення 

вже наявної інформації, що сприятиме формуванню “soft skills”. Характерними 

рисами перелічених методів навчання є особистісно орієнтований та 

студентоцентрований підходи до освітнього процесу, адже одним з основних 

завдань у процесі викладання іноземних мов є розвиток самостійного 

проблемного мислення у здобувачів вищої освіти, а також навичок вміло 

оперувати інформацією, а не лише орієнтація на мовну форму. Досягненню 

цього завдання сприятиме спрямованість на суб’єкт-суб’єктну, діалогічну 

взаємодію між викладачем і студентами, що закономірно приводить до 

необхідності реалізувати освітній процес як через традиційні, так і через 

інноваційні методи навчання в їх гармонійному комбінуванні. 

На нашу скромну думку, для розвитку м’яких навичок у здобувачів вищої 

освіти немовних спеціальностей доцільно використовувати підручник 
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видавництва “Pearson Market Leader” (Cotton et al., 2012.). Навчальне видання 

містить дванадцять розділів, кожний з яких допомагає викладачу розвивати soft 

skills на вимогу сучасного роботодавця: “Career”, “Companies”, “Selling”, “Great 

Ideas”, “Stress”, “Entertaining”, “New Business”, “Marketing”, “Planning”, 

“Managing People”, “Conflict”, “Product”. Вважаємо, запропонована авторами 

тематика та структура аналізованого навчального посібника максимально 

націлена на формування м’яких навичок: критичного мислення, креативності, 

роботи в команді, розвиток амбіційності та прагнення до досягнень, 

упевненості в собі, мотивації, об’єктивної самооцінки, схильності до 

систематизації, аналітичного мислення, стійкості до критики, комунікативності 

й ораторського мистецтва. Здобувач вищої освіти повинен вміти 

використовувати м’які навички на занятті засобами іноземної мови, знати 

лексичні одиниці уроку. 

Зосереджуючись на розвитку “soft skills”, необхідно брати до уваги 

різноманітні формати та технології взаємодії викладача та студентів. Для 

студентів більш цікаві нетрадиційні форми занять: гейміфікація, “e-learning”, 

соціальне навчання, “case study” тощо. Використання методу “case-study” на 

заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням розвиває творче та 

критичне мислення студентів, уміння орієнтуватися в інформаційному 

просторі, аналізувати і актуалізувати отриману інформацію, оскільки в різні 

моменти пізнавальної, експериментальної, прикладної, творчої діяльності 

студенти використовують сукупність всіх перерахованих інтелектуальних 

навичок і вмінь [4, c. 57]. 

Висновки. Нині володіння “soft skills” молодими фахівцями є однією з 

основних вимог роботодавців, тому їх розвиток є важливим складником 

освітньої програми. Для їх формування у процесі вивчення іноземних мов 

доцільно застосовувати інтерактивні методи навчання, адже вони дають змогу  

створювати комунікативні ситуації, максимально наближені до реальних 

професійних завдань, що значно полегшує здатність до адаптації безпосередньо 

на робочому місці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

Умовно розподіливши світ на «до і після», пандемія COVID-19 спричинила цілу 

низку медичних, економічних і політичних проблем всесвітнього масштабу. Для 

освіти ж вона стала, з одного боку, стимулом для впровадження інноваційних 

технологій, а з іншого – індикатором її основних недоліків і проблем. У статті 

визначено основні тенденції дистанційного навчання у вищій освіті в Україні в 
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умовах пандемічних обмежень. Акцентовано на особливостях використання 

телекомунікаційних технологій, навчальних платформ та он-лайн курсів, що 

забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів і студентів. 

Ключові слова: вища освіта; дистанційне навчання; пандемічні обмеження; 

якість навчання; дистанційні технології. 

Постанова проблеми.  З початку 2020 року весь світ опинився в складних 

економічних, суспільних і психологічних умовах, зумовлених пандемією. 

Перехід на дистанційне навчання став несподіваним, неочікуваним та доволі 

серйозним випробуванням для усіх учасників освітнього процесу – від освітян, 

студентів, учнів та їхніх батьків. Всім довелось прийняти цей виклик та швидко 

адаптуватись до обставин сьогодення [1]. Проте, незважаючи на неабияку 

актуальність дистанційного навчання, питання роботи в такому форматі 

стикнулося з великою кількістю проблем. Тому, допоки засоби масової 

інформації не перестають повідомляти новини про погіршення епідемілогічної 

ситуації в Україні, освітяни мають бути готовими до організації такого 

навчання. Дистанційне навчання не може стати повною заміною очного 

навчання, але воно може стати ефективним помічником і доповненням не 

тільки під час карантину, а й після нього [11]. Саме тому, на сучасному етапі 

розвитку освіти постає необхідність підготовки компетентного фахівця, який 

зможе брати активну участь у розвитку освіти, науки та культури [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дистанційного 

навчання в Україні досліджено у працях Б. Агранович, О. Адаменко, 

А. Артюшенко, Х. Беккера, П. Брусиловського, В. Бикова, Г. Кедрова, 

А. Короткова, О. Крюкова, М. Моісєєвої, Ю. Моісєєва, Ю. Насонова,  О. Полат, 

І. Роберт, Д. Смоліна, Ю. Триуса. У їхніх дослідженнях дистанційне навчання 

визначено як організація навчального процесу, за якої викладач розробляє 

навчальну програму, що базується на самостійному навчанні студента [2]. 

Мета статті. Дослідження сучасних тенденцій розвитку дистанційного 

навчання у вищій освіті та надання практичних рекомендацій щодо його 

вдосконалення в умовах пандемії COVID-19. 
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Виклад основного матеріалу. Сьогодні міністерства освіти усіх без 

виключення країн світу змушені оперативно реагувати на зміни у нестійкому 

зовнішньому середовищі й приймати адаптивні рішення щодо організації 

освітнього процесу та забезпечення дистанційного навчання [8]. 

У праці О. О. Андреєва і В. І. Солдаткіна, дистанційне навчання 

розглядається як нова організація освітнього процесу, що базується на принципі 

самостійного навчання студента. Автори стверджують, що середовище 

навчання характеризується тим, що студенти, здебільшого, віддалені від 

викладача в просторі і часі, але водночас, вони мають можливість у будь-який 

момент встановлювати і підтримувати діалог за допомогою засобів 

телекомунікації [3]. 

Більш змістовним є визначення дистанційної освіти П. Лузан. Під 

дистанційною освітою він розуміє синтетичну, інтегральну, гуманістичну 

форму навчання, що ґрунтується на використанні розмаїття традиційних і 

нових інформаційних технологій і їхніх технічних засобів, які 

використовуються для доставляння навчального матеріалу, його самостійного 

вивчення, організації діалогового обміну між викладачем і тими, хто 

навчається, коли процес навчання не обмежений у просторі та часі та не 

передбачає постійну, обов’язкову присутність слухачів у конкретному закладі 

освіти [4]. 

Самолюк Н. зазначає: «... дистанційні технології навчання можна 

розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з 

крейдою до електронної дошки й комп’ютерних навчальних систем, від 

книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної 

аудиторії» [5]. 

На нашу думку, визначення В. Бикова є найбільш точним, він розуміє 

дистанційне навчання як форму організації освітнього процесу, за якої її 

активні учасники досягають цілей навчання здійснюючи навчальну взаємодію 

на відстані [6]. 
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Так, дистанційне навчання – це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, навчальних платформ, он-лайн 

курсів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на 

різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної 

мережі [7].  

Однак на практиці заклади вищої освіти стикнулись з низкою проблем 

щодо організації якісного дистанційного навчання.  

З проблемами швидкої адаптації до умов пандемії стикнулись три 

зацікавлені сторони у сфері вищої освіти [8]:  

✓ державні інституції; 

✓  студенти;  

✓ науково-педагогічні працівники.  

Студентство закладів вищої освіти (ЗВО) мало психологічні та 

організаційні труднощі у пристосуванні до віддаленого навчання. За 

результатами опитування, проведеного Державною службою якості освіти 

України у період пандемії (навесні 2020 року) серед студентів і науково-

педагогічних працівників, здобувачі вищої освіти стикаються з наступними 

проблемами [9]:  

✓ відсутність безперебійного доступу до мережі Інтернет;  

✓ ризик необ’єктивного оцінювання;  

✓ недостатня самоорганізація; нерегулярність комунікації з викладачем; 

✓ відсутність необхідної техніки вдома;  

✓ відсутність необхідних навичок роботи з технікою та дистанційними 

технологіями  

Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та 

інформаційних технологій дистанційного навчання. Педагогічні технології 

дистанційного навчання – це технології опосередкованого активного 

спілкування викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного 

зв’язку та методології індивідуальної роботи студентів з структурованим 

навчальним матеріалом, представленим в електронному вигляді [12]. 
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Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології створення, 

передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу 

навчального процесу дистанційного навчання за допомогою 

телекомунікаційного зв’язку [1]. 

На сьогоднішній день існують декілька технологій дистанційного 

навчання, метою яких є забезпечення здобувачам освіти доступу до 

електронних ресурсів за допомогою використання сучасних інформаційних 

технологій та телекомунікаційних мереж. Технології дистанційного навчання у 

вищій освіті відкривають можливості впливу на вирішення проблем при 

підготовці фахівців [4]: 

✓ підвищення рівня якості освіти у ЗВО; 

✓  формування єдиного освітнього простору в рамках вищої освіти;  

✓ реалізація потреб майбутніх фахівців в освітніх послугах;  

✓ підвищення професійної мобільності та активності майбутніх фахівців;  

✓ індивідуалізація навчання при масовості вищої освіти.  

Технології дистанційного навчання включають в себе індивідуальний 

процес передачі та засвоєння знань, умінь, навичок пізнавальної діяльності 

майбутніх фахівців [13]. Їх можна розглядати як процес еволюції традиційної 

освіти від дошки з крейдою – до мультимедійної дошки й комп’ютерних 

навчальних систем, від звичайної книжкової бібліотеки – до електронної, від 

навчальної аудиторії – до віртуальної. Окрім того, вони дають можливість 

проводити навчання за допомогою Інтернету; урізноманітнювати спілкування 

студентів та викладачів (електронна пошта, чат, форум, соціальні мережі тощо); 

активізувати роль викладача і здійснювати контроль за навчальним процесом; 

застосовувати тестування різного рівня складності; поповнювати базу даних, 

накопичувати різнорівневу статистику тощо [1]. 

Труднощі дистанційного навчання з точки зору науково-педагогічних 

працівників наступні [13]: 

• відсутність «живого» контакту між викладачем і студентом;  

• недостатнє технічне забезпечення освітнього процесу;  
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• недостатній рівень володіння учасниками освітнього процесу засобами 

інформаційних і комунікаційних технологій;  

• ризик проявів академічної недоброчесності;  

• ризик необ’єктивного оцінювання студентів;  

• відсутність досконало розроблених он-лайн курсів;  

• ризик використання он-лайн курсів сумнівної якості в умовах 

екстреного розроблення матеріалу та неможливості повноцінного його 

обговорення на засіданні кафедри [9]. 

Практично весь навчальний матеріал студент-дистанційник опрацьовує та 

освоює самостійно, що потребує певної сили волі, відповідальності та 

самоконтролю, адже ніхто його підганяти чи заохочувати до навчання не буде, 

тому підтримувати потрібний темп навчання без контролю з боку вдається не 

всім [1]. 

Правильна організація дистанційного навчання – річ необхідна не лише в 

період карантинних обмежень. Однак, в епоху технологій, які практично 

доступні для кожної людини і вміщуються у смартфоні, організувати освітній 

процес завдання не таке вже й просте. Організація навчання майбутніх 

учителів-предметників засобами дистанційних технологій, на нашу думку, є 

корисним досвідом для успішної подальшої професійної діяльності. Головною 

метою використання дистанційного навчання є забезпечення доступу до 

електронних освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних 

технологій та телекомунікаційних мереж [2]. 

Дистанційні технології навчання включають вміння працювати з 

електронними підручниками, електронною поштою, роботу з дистанційними 

платформами, курсами, спілкування через форуми, чати, конференції та 

вебінари. Найбільшою популярністю користуються нові, цікаві, актуальні 

дистанційні курси Prometheus, TeachHub, EdEra, Всеосвіта, які орієнтовані на 

отримання теоретичних знань і практичних навичок у стислі терміни [1]. 

Платформа Padlet, створена для поширення завдань, дає можливість 

написати інструкцію, додати посилання, фото, відео, будь-який інший файл, 
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малюнок, знімок екрану, голосове повідомлення, або навіть геолокацію. 

Програми Prezzi і Canva дають можливість створити гарні та цікаві презентації. 

Kahoot і Quizlet – платформи для гейміфікації навчання, які дозволяють 

створювати інтерактивні тести, опитування, завдання для практики та перевірки 

вивченого матеріалу [10]. 

Багато є освітніх платформ для вивчення окремих дисциплін з готовим для 

використання навчальним матеріалом. Наприклад, 24 Easy Steps –- платформа 

для вивчення англійської мови, Matific для вивчення математики, Bchy.com.ua 

History, Osvita.ua для вивчення історії України, Subject – для вивчення біології, 

Всім.pptx – для вивчення інформатики. Mozaik – платформа з матеріалами для 

проведення уроків з базових шкільних дисциплін, на якій містяться 3-D 

презентації та світлини, відео, аудіо та фотоматеріали, презентації, готові 

цифрові уроки, ігри та багато іншого [1]. 

Використання онлайн-дощок Explain Everything та Lino на заняттях 

допоможе залучити до захопливої освітньої подорожі весь клас, а розширені 

функції цих дощок дадуть змогу відстежити глибину розуміння теми. Досить 

корисними на заняттях є онлайн-лабораторії GoLab/Graasp, онлайн-симуляції, 

інтерактивні робочі аркуші Liveworksheets, Wizer.me та інші засоби, які 

допоможуть вирішити навчальні проблеми і покращити навчальний процес для 

дистанційного та змішаного навчання [3].  

Зазначені технотренди впливають на підвищення мотивації до навчальної 

діяльності, надають можливості використання нових форм у навчальному 

процесі, за яких студенти вчитимуться не тільки засвоювати знання, а й 

самостійно їх здобувати, використовувати отримані знання під час навчального 

процесу та у повсякденній діяльності. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Через вплив COVID-19 

система вищої освіти має бути трансформована та пристосована до нових умов. 

Необхідною є розробка нових підходів та моделей освітнього процессу [2]. 

Адаптивність студентів та викладацького колективу до специфіки 

дистанційного навчання передбачає набуття ними цифрових та інших 
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пов’язаних навичок. Науково-педагогічні працівники мають підвищувати свою 

педагогічну майстерність, розробляти нові он-лайн курси і програми з 

урахуванням специфіки віддаленого навчання тощо [2]. 

Так, у сучасній системі організації навчання у закладах вищої освіти, 

застосування технологій дистанційного навчання є невід’ємною складовою для 

забезпечення якісного навчання, використання якої розкриває можливості 

позитивного впливу на підвищення рівня якості освіти, забезпечує реалізацію 

потреб майбутніх фахівців в освітніх послугах, підвищує професійну 

мобільність та активність. Технології сприяють формуванню єдиного 

освітнього простору в рамках індивідуалізації навчання при масовості вищої 

освіти [1]. Розвиток технологій у сучасному світі спричинив перегляд 

традиційних підходів до визначення перспективних форм організації освітнього 

процесу. Невпинне збільшення обсягів інформації спонукає до необхідності 

удосконалення підготовки вчителів, пошуку інноваційних технологій 

підвищення кваліфікації, а також постійного, неперервного удосконалення 

фахової компетентності спеціалістів. 

Як подальше питання для дослідження в контексті дистанційного навчання 

розглядаємо проблему мотивації студентів в умовах дистанційного навчання, 

що забезпечує реалізацію індивідуального підходу в освіті. 
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Introduction. Teaching approaches and methods have seen unprecedented 

changes today and set new goals in the classroom that encompass promotion of 

sustainable development, citizenship and respect of national and cultural diversity. 

Language teaching has been undergoing radical changes due to new challenges 

caused by the COVID-19 regulations in addition to the ever-expanding global 

perspectives. 

To meet learning and teaching requirements educators must address a lot of 

important issues in various aspects of learning, preparation, teaching, assessing, 

guiding, supervising, and communicating in the virtual and real context now when 

online lessons have become an integral part of schooling.  All these call for 

transformation of theoretical assumptions as well as methodological essentials that 

affect teaching means, forms, resources, techniques, activities and tools so that to 

engage language learners in sustainable and meaningful process in addition to 

assisting them in handling psychological, technical, social distractions and 

disruptions of the learning process.  

Undoubtedly, focus on the development of soft skills, identified as special 

twenty-first-century competences that accompany cognitive ones is the primary goal 

in the classroom, EFL in particular due its vital communicative value. Twenty-first-

century competences are meant to ensure young people’s successful life and work in 

the rapidly changing world. Numerous works on the related issues helped educators 

identify core skills, critical thinking, collaboration, skilled communication, creativity, 

knowledge construction, digital efficiency, adaptability being considered the basic 

ones.  

The aim of the article is to consider drastic changes in language teaching in the 

current academic context due to operational reconsiderations of traditional 

educational strategies as stated in numerous pedagogical and methodological 

researches (Binkley 2012; Boss 2019; Chugu 2019; Millis 2016; Nguyen & Gu 2013) 

[2, 3, 4, 7, 8]. The idea that EFL/ESP curricula is to be redesigned to include blended, 

online, virtual and hybrid teaching to design new effective approaches that will help 

language learners develop various skills to ensure their success in the workplace. 



247 

Innovative principles worked out in The Partnership for 21st Century Learning, The 

21st Century Standards and Assessment, The Virtual Performance Assessment and 

other research works and projects are expected to help reformulate the fundamentals 

of language teaching [1, 10, 11]. 

 Discussion. In the modern world that is changing so quickly education systems 

are undergoing radical changes due to the new challenges that lead to the necessity to 

reconsider the basic principles of educating young people so that they were able to 

live, work, and study successfully in the future.  

One of the pivotal projects on the topic of learning design, The P21 Framework 

includes both learning outcomes and the support system to form core twenty-first-

century skills [11]. The standards of The Global Scale of English (GSE) and 

Common European Framework of References for Languages (CEFR) lay foundation 

to effective classroom practices, outlining guidelines and emphasizing the use of 

innovative resources, interactive approaches and techniques [6, 9]. 

Let us analyze how the outlined principles reinforce integrating components of 

the Unit under the title “Ukrainian Lifestyle and Culture’ from the textbook Prepare! 

Companion for Ukraine. Level 5 [5].  The fundamental ideas behind the design of the 

Unit are based on the principles of the ESAP and PPP frameworks.  

To introduce the ideas of the topic students are offered to speak briefly about the 

following issues: 

1. What Ukrainian traditions do you consider to be the most 

interesting ones? Why? 

2. What Ukrainian traditions do you regard as the least interesting 

ones? Why? 

3. What is characteristic of Ukrainian lifestyle, in your opinion? 

After summarizing the ideas, that the language learners have come up with,  the 

teacher offers language learners to look up the words and the word combinations in 

the dictionary and to practise their pronunciation to enrich their vocabulary on the 

unit. 
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ambition    explore   plague  

ancestry    footprint    prospect   

assimilation    full of life   rural way of living  

average    gap    Soviet rule   

be opposed to    henocide   spirit 

be related to    hospitality   survive  

ceramics    majority   trait  

contribute    mastery   weaving 

entrepreneur    mortgage   wood carving 

   

It is logical to deal with synonyms and antonyms of the lexemes, so the next task 

is to match the words in column A with their opposites in column B 

A        B 

ancestor       related to 

opposed to       minority 

hospitality       descendant 

majority       vanish/perish 

survive        bridge 

rural        hostility 

gap        monotonous 

full of life       urban   

Task 3 offers the language learners to choose the best definition for the word or 

phrase. Use a dictionary if necessary 

1) ceramics 

a) making objects by shaping clay; 

b) polishing things with wax; 

c) repairing broken things.  

2) ambition 

a) a strong desire for success, power, wealth; 

b) an action plan; 

c) a lifestyle. 
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3) morgage 

a) a bank account; 

b) an agreement to borrow money, especially so as to buy a house; 

c) an interest paid by the bank. 

4) prospect 

a) the art of drawing objects so that to give them an effect of depth; 

b) a booklet with general information about a company, college, etc.; 

c) reasonable hope of something happening. 

5) plague 

a) suffering from a splitting headache; 

b) a minor illness with the symptoms similar to a cold; 

c) an attack of disease causing death and spreading quickly to a large number of 

people. 

6) spirit 

a) the part of the person’s mind that is opposed to the body; 

b) a way of thinking similar to mathematical talent; 

c) an ability to analyse events and situations clearly. 

7) footprint 

a) a symbol of an important place or event; 

b) an important place, a landmark; 

c) a mark made by the foot of a person or animal. 

8) average 

a) of the usual or ordinary kind; 

b) not complicated, common; 

c) difficult to explain. 

9) explore 

a) to write a guidebook of a country; 

b) to travel to a place for the purpose of discovery; 

c) to study the wildlife of the place or area. 
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10) entrepreneur 

a) someone who has skills and knowledge to design websites; 

b) someone who is talented and creative; 

c) someone who starts a business and makes business deals to get a profit. 

The final task on the topical vocabulary offers to choose the right word that fits 

both grammatically and semantically 

Ukrainian 1) customs/ culture/ history are mostly influenced by Christianity, the 

dominant religion in the country. Family roles also 2) are/ tend/ use to be traditional, 

and grandparents play a greater role in bringing up children 3) then/ than/ as in the 

West. The culture of Ukraine has also been 4) influenced/ contributed/ connected by 

its eastern and western neighbours, reflected in its architecture, music and art, though 

the Communist era had quite a strong effect on the art and writing of Ukraine. 

The tradition of Easter eggs, called pysanky, has long 5) tradition/ origin/ roots 

in Ukraine. These eggs were drawn on with wax to create a pattern; then, the dye was 

applied to give the eggs 6) there/ theirs/ their pleasant and vivid colours, the dye did 

not affect the previously wax-coated parts of the egg. After the entire egg 7) was/ 

has/ had dyed, the wax was removed leaving only the colourful pattern. This tradition 

is thousands’ years old, and precedes Christianity in Ukraine. In 2000 The Museum 

of Pysanka which won a nomination as the monument of modern Ukraine in 2007, 

was built in the city of Kolomyia near the 8) footprints / feet/ foothills of the 

Carpathian Mountains. It is one of the Seven Wonders of Ukraine. 

Ukrainian embroidery, weaving and lace-making are used in 9) tradition/ 

traditions/ traditional folk dress and in traditional celebrations. Ukrainian embroidery 

varies depending on the region of origin and the designs have a long history of 

motifs, compositions, 10) choose/ chose/ choice of colours and types of stitches. Use 

of colour is very important and has roots in Ukrainian folklore. Embroidery motifs 

found in different parts of Ukraine are preserved in the Rushnyk Museum in 

Pereyaslav-Khmelnytskyi. 

The reading module includes the activities that aim at integrating reproductive 

and productive skills. Among the tasks that students are expected to do are the 

following:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pysanky
https://en.wikipedia.org/wiki/Kolomyia
https://en.wikipedia.org/wiki/Carpathian_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Wonders_of_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_embroidery
https://en.wikipedia.org/wiki/Weaving
https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_dress
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_folklore
https://en.wikipedia.org/wiki/Rushnyk
https://en.wikipedia.org/wiki/Pereiaslav-Khmelnytskyi
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Task 1. Make predictions about the following aspects. Provide your arguments: 

1) Ukrainians are a nation of survivals though the country paid a high price 

for independence. 

2) The Orange Revolution and the Euromaidan have influenced every 

family in Ukraine. 

3) Unfortunately, there is a huge gap between urban and rural ways of 

living in Ukraine. 

4) The fast-growing middle class is becoming more numerous and more 

influential in the country. 

5) Young people have good education and job prospects in Ukraine.    

Task 2. Compare your predictions with the predictions made by your 

groupmates. 

Task 3. Read the text and check whether your predictions coincide with the 

information in the text.               

In addition, students are expected to read the text about the USA holidays and 

match the descriptions of the holidays and their names.  

The Grammar section focuses on the use of structures such as Do you mind if I/ 

we/ subject + verb, Do you mind + verb+ing, Would you mind + verb+ing, Would 

you like  + to + verb. It includes a short explanatory passage and several exercises 

designed on the PPP principles. 

The structure Do you mind if I/ we/ subject + verb is used to ask for advice and 

permission. 

Do you mind if I leave earlier today? I am not feeling well. 

Do you mind if we get together on Saturday to discuss this problem? 

Do you mind if the children play football in the back yard?  

The structures Do you mind + verb+ing  and Would you mind + verb+ing are 

used in requests. 

Do you mind waiting a moment? I am busy right now. 

Would you mind laying the table? I need your help. 
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The structure Would you like  + to + verb is used in suggestions. 

Would you like to go to the cinema tonight? The film I told you about is on in 

Odeon. 

Would you like to play a game of tennis?  

The first grammar task is to put the words in the correct order to make 

sentences: 

1)  sending/ you/ of/ do/ copy/ the/ mind/ me/ catalogue/ a? 

2)  sit/ you/ the / to/ in/ would/ front/ like/ row? 

3)  her/ you/ the/ would/ to/ shopping/ do/ like? 

4)  have/ late/ tonight/ do/ you/ mind/ a/ dinner/ if/ we? 

5)  see/ like/ week/ new/ next/ you/ to/ would/ a/ performance?  

6)  you / ideas/ in /do/ mind/ putting / these/ writing? 

7)  if/ mind/ do/ she/ cooks/ dinner/ tonight/ you? 

8)  news/ her/ like/ the/ would/ to/ break/ to/ you?  

The next step is to tick the sentences that are correct and correct those that have 

grammatical mistakes. 

Do you mind if we postpone the celebration? There’s too much work to do. 

Would you mind arranging the meeting for tomorrow?    

Do you mind doing this task later? There’s no time left.     

Would you like going to the park later today?      

Do you mind opening the window? It’s hot in the room.      

Do you mind if I close the window?  It is too chilly outside.   

Would you like to read this book? It’s worth reading.    

Would you mind going there alone? I’m too busy at the moment.   

Do you mind to speak to her about her essay?     

Would you like playing a new computer game? It’s exciting.    

The Talking points section is meant to encourage speaking skills on the topic, so 

students are offered to do pair and group work. 

What do you know about Ukrainian culture? 

How did Ukrainian culture change during last centuries? 
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Why is Ukrainian folk art unique? 

What music styles are the most popular ones with young people in Ukraine? 

The other tasks are:  

• Imagine you are preparing a presentation about Ukrainian folk art.  

• Make a dialogue based on the text. Start your remarks with Do you mind if 

I …? 

•  Find information in the text to answer the questions. 

1) What are Christmas traditions connected with? 

2) When do Ukrainians start celebrating Christmas? 

3) Who are the main New Year heroes? Why? 

4) Why do people spend the whole night in church at Easter? 

5) What are the traditions associated with Holy Trinity Day? 

6) Why is Independence Day the most important national holiday in 

Ukraine? 

7) How is Constitution Day celebrated in the country? 

8) Did the celebration of Ivana Kupajla Day have a special significance in 

pagan philosophy? 

The final stage offers language learners a culture-oriented country study quiz. 

1. Work in groups of three or four. 

2. Use the information from books and other sources to make a quiz about 

holidays in Ukraine, the United Kingdom and the USA. 

3. Include interesting facts, photos, audios or videos. 

4. Make cards/slides with special information on the topic for your 

classmates to remember. 

5. Make a quiz based on the information in your presentation. 

6. Prepare awards / gifts for the best players. 

Conclusion. To bridge the gap between lofty expectations and day-to-day 

practices new frameworks design cognitive models that provide both teachers and 

learners with deep understanding of meaningful workable algorithms to ensure 

successful results. 
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The integrative model is to help language teachers to redesign traditional lessons 

to focus on the learning objectives that taim at developing the twenty-first century 

skills such as critical thinking, authenticity, conceptual understanding, skilled 

collaboration and communication. Another crucial aspect is self-regulation that 

enhances collaboration skills in addition to cultivating critical assessment of 

academic performance. It is advisable to engage students in discussions of the 

efficacy of implementing practical strategies in the EFL/ESP classroom. It is obvious 

that he EFL/ESP curricula are to be redesigned to include blended, online, virtual and 

hybrid teaching to work out new effective approaches that will help language learners 

develop various skills to ensure their future success. 
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Актуальність проблеми. На сьогоднішній день ми перебуваємо в світі, 

який постійно розвивається, і щоб «вижити» в такому просторі, наповненому 

різними цифровими  технологіями, ми повинні бути здатними адаптуватися до 

всіх цих змін. Забезпечення цифрової освіти в закладах вищої освіти відіграє 

важливу роль, щоб зробити здобувачів вищої освіти розумнішими, 

самонаправленими та продуктивними. Особливо сьогодні внаслідок кризи 

COVID нам доводиться користуватися онлайн-навчанням набагато частіше. 

Отже, у даній статті ми поговоримо про важливість цифрової освіти в наш 

час, можливості її надання в університетах та проблеми, з якими ви можете 

зіткнутися під час її використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідності введення 

цифрової освіти в освітній процес акцентовано в низьці нормативно-правових 

документів. Зокрема, у законі України «Про освіту»  (2017) з-поміж ключових 

компетентностей визначено інформаційно-комунікаційну. У проекті Концепції 

Цифрової адженди України – 2020, зазначено, що цифрова освіта має стати 

об’єктом фокусного та комплексного державного правління. Про потребу у 

розвитку «електронного навчання і формування цифрової компетентності 

учасників освітнього процесу» зазначається й наказі Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження Положення про Національну освітню 

електронну платформу». (2018)[1].  

Різні аспекти впровадження цифрової освіти в навчальний процес стали 

предметом обговорення зарубіжних вчених (К. Гере, К. Бассет, М. Дуезе та ін.) 

і вітчизняних (В. Биков, Д. Галкін, П. Матюшко та ін.). 

Але незважаючи на високу зацікавленість науковою спільнотою, питання 

впровадження цифрової освіти в нинішній навчальний процес, про проблеми та 

подання її в закладах освіти все ще потребують детального вивчення. Зазначене 

і припело нас до вибору даної теми. 

Мета статті. Дослідити поняття цифрової освіти та чому вона така 

актуальна в ситуації, яка склалася.  
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Виклад основного матеріалу. Ознайомившись з європейськими 

стратегіями на 2021-2027 роки, можливостями та проблемами використання 

цифрового навчання у навчальних закладах можемо дати такий короткий опис. 

Цифрова освіта - це інноваційне використання цифрових інструментів та 

технологій під час викладання та навчання. Його часто називають технологією 

посиленого навчання (TПН) або електронним навчанням. 

Цифрове навчання не означає навчання у вашому телефоні,  а це означає 

перенесення навчання туди, де знаходиться здобувач вищої освіти. Дуже 

важливо зрозуміти, що це не тип навчання, це спосіб навчання. 

Стратегія цифрового навчання та розвитку формує спосіб для  організації, 

компанії, університету використовувати цифрове навчання у всіх його формах. 

Це може бути від блогів та відео до веб-семінарів та різних курсів. Метою 

забезпечення цифрових систем навчання є допомога науково-педагогічним 

працівникам або здобувачам вищої освіти засвоїти нові навички, поліпшити їх 

успішність чи розвиток в майбутньому. 

Цифрове навчання - це набагато більше, аніж просто запропонувати 

здобувачам вищої освіти ноутбук, планшет чи телефон. Це вимагає поєднання 

технологій, чітких інструкцій та саме цифрового контенту. 

Більшість закладів вищої освіти застосовують цю технологію, тоді як 

традиційна система здобування знань дещо призупинена. Отож поговоримо про 

переваги такого цифрового навчання для здобувачів вищої освіти: 

Персоналізоване навчання. Персоналізоване навчання - це особистісно-

спрямований процес, у якому в реальному часі відображаються навчальні 

досягнення здобувача вищої освіти і доступні широкі можливості керування 

напрямом освіти, а також реалізуються відповідні педагогічні стратегії для 

досягнення мети навчання. Персоналізоване навчання передбачає забезпечення 

здобувачів вищої освіти постійним доступом до інтерактивного навчального 

контенту і їхніх персоналізованих планів. Цифрова освіта передбачає 

використання курсів або навчальних програм заснованих на індивідуальному 

темпі та здібностях здобувачів вищої освіти . Але це надто  дорого та займає 

багато часу. 
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Зробити здобувачів вищої освіти розумнішими. Інструменти навчання 

позволяють здобувачам стати більш самоорієнтованими. Здобувачі вищої 

освіти здатні проаналізувати, як вони можуть шукати та використовувати 

Інтернет-ресурси, для того, щоб зрозуміти, що саме їм необхідно. Окрім того, 

цифрова освіта та технології загострюють навички критичного мислення та 

розвивають позитивні почуття, засвоюючи нові знання та навички 

використання цифрових інструментів навчання. 

Зробити здобувачів вищої освіти самовмотивованими. Цифрова освіта є 

більш інтерактивною та незабутньою, ніж загальні підручники. 

Розширити можливості навчання. Це одна з головних переваг цифрового 

навчання, оскільки воно допомагає здобувачам вищої освіти зрозуміти той 

факт, що здобування знань відбувається в різний час та в будь-якому місці, а 

цифрова освіта дає можливість такому способу навчання. 

 Цифрова освіта пропонує різноманітні можливості для здобувачів вищої 

освіти, щоб опанувати більше можливостей. Наявність різних відео, образів, 

інтерактивів, віртуальної реальності є більш захоплюючими, ніж просто 

навчання в аудиторіях з підручниками [2]. 

Окрім цих переваг, необхідно виділити дуже важливу роль цифрової 

освіти, особливо під час COVID-19. 

COVID-19 значною мірою повпливав на навчання у школах, університетах 

чи навіть на роботу деяких організацій. У всьому світі понад 1,2 мільярда дітей 

виходять зі своїх аудиторій. Завдяки цьому освіта змінилася із зростанням 

електронного навчання, цифрових платформ та онлайн-режиму. Але навіть 

коли було запущено COVID-19, вже спостерігалося значне зростання освітніх 

технологій. Внаслідок такої ситуації онлайн-платформи пропонують 

безкоштовний доступ до своїх послуг. Але є питання: чи може навчання в 

Інтернеті бути ефективним? 

На сьогоднішній день існує два типи людей: люди, які вважають, що 

незапланований перехід до онлайн-навчання в кінцевому результаті призведе 

до поганого досвіду для користувачів, і ті, хто впевнений, що нова освітня 

модель користуватиметься  величезним попитом. Але є  і ті, які  вважають, що 

офлайн-навчання та електронне навчання можуть йти рука об руку. 
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Доктор Амджад, професор Йорданського університету, який використовує 

Ларк (віртуальна платформа) для спілкування зі здобувачами вищої освіти, 

каже: «Це змінило спосіб викладання. Це дозволяє мені зв’язатися зі своїми 

студентами більш ефективно через чат-групи, відеозустрічі, голосування, а 

також спільний доступ до документів, особливо під час цієї пандемії. Моїм 

студентам також легше спілкуватися на Lark. Я буду дотримуватися Ларка 

навіть після коронавірусу, я вважаю, що традиційне офлайн-навчання та 

електронне навчання можуть йти рука об руку ". 

Звичайно, для тих людей, які мають доступ до цифрової техніки, існує 

можливість того, що навчання в Інтернеті буде ефективним. 

Дослідження показують, що студенти зберігають на 25-60% більше 

інформації під час навчання в Інтернеті, тоді як лише 8-10% у аудиторіях. 

Окрім того, цифрова освіта вимагає на 40-60% менше часу на навчання, 

оскільки здобувачі вищої освіти можуть навчатися у своєму індивідуальному 

темпі. Також ефективність електронного навчання залежить від вікових груп. 

Для дітей цифрове навчання буде менш ефективним, ніж для дорослих, 

оскільки діти легше відволікаються. 

Отже, якщо ми хочемо отримати повну користь від онлайн-навчання, нам 

потрібно бути зосередженим, самодисциплінованим та організованим [3]. 

Звичайно, коли ми говоримо про переваги цифрової освіти, ми повинні 

пам’ятати про виклики, з якими ми стикатимемось, забезпечуючи дані 

технології. 

Поганий зв’язок з Інтернетом, відсутність людських зв’язків, відсутність 

можливостей для спільного навчання, занепад практичного навчання та погана 

оцінка іспитів - ось деякі з тих випробувань, з якими стикається цифрова освіта 

[5] . 

Але як подолати ці виклики? 

Використовуючи навчання в Інтернет мережі, здобувачі вищої освіти 

повинні бути самодисципліновані. Це важко і вимагає багато часу, щоб знайти 

внутрішню мотивацію, щоб підштовхнути себе та виконати роботу. Звичайно, 
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науково-педагогічні працівники не можуть погрожувати покаранням 

здобувачів, якщо ті не виконують домашнє завдання. Але натомість можуть 

забезпечити здобувачів інструментами, які допоможуть їм розвинути свою 

самодисципліну. Науково-педагогічні працівники можуть використовувати 

календар із нагадуваннями про лекції, практичні заняття різноманітними 

зображеннями та інструментами для більш структурованого розпорядку. Це 

покращить їхні навички управління часом, які також будуть низькими, як 

самодисципліна. Я думаю, що під час онлайн-навчання здобувачам дуже 

важливо бачити їхній прогрес і те, як вони розвивались самостійно, тому можна 

використовувати різні програми або таблиці, такі як Kahoot, Class DOJO, 

Nearpod, Socrative, The Answer Pad, Kiddom та багато інших. Очевидно, що 

науково-педагогічним працівникам знадобиться певний час, щоб навчитися 

користуватися цими цифровими системами, а здобувачам вищої освіти - 

адаптуватися до нового формату. 

Час в університеті - це соціальний час, і для багатьох здобувачів місце, де 

вони зустрічають багато друзів, людей і навіть чоловіка протягом усього життя. 

Соціальна взаємодія необхідна для задоволення та гарного навчання. Одне з 

рішень - залучити здобувачів вищої освіти і дати їм можливість виступити або 

5хв.  поговорити з кимось із класу на тему, яка не пов'язана з лекцією. Крім 

того, є можливість використання чату та різних ігор, але це не повинно 

забирати багато часу. 

Онлайн-навчання – це форма організації навчального процесу, яка за 

допомогою ІКТ може бути реалізована як в умовах географічної відстані 

здобувача вищої освіти і науково-педагогічного працівника, так і безпосередньо 

в університеті для формування самостійної діяльності здобувача щодо 

засвоєння програми підготовки за спеціальністю [7].  

Ще одна проблема онлайн-навчання - відсутність контакту з науково-

педагогічними працівниками. Іноді здобувачі не мають часу задати всі питання. 

Причини можуть бути різні: від поганого зв’язку з Інтернетом у деяких 

здобувачів до неструктурованих зустрічей. Тож науково-педагогічним 
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працівникам потрібно докласти більше зусиль, щоб бути доступними для 

онлайн-курсів. Педагогічний працівник може створити чат із здобувачами, щоб 

відповідати на їх запитання,  та встановити час, коли саме вони зможуть це 

зробити. Здобувачам вищої освіти  краще використовувати загальний чат, а 

потім писати особисто педагогу, оскільки інші здобувачі також можуть 

видаляти один одного. 

І останній виклик, який ми хочемо виділити, - це технологічні труднощі. 

Ми живемо в сучасному світі, наповненому різними ноутбуками, телефонами, 

комп’ютерами, але не кожен здобувач має доступ до цих технологій. Деякі 

навіть не можуть мати Wi-Fi. Тому важливо завантажувати файли та матеріали 

лекцій або друкувати сторінки. Педагог повинен дати здобувачам можливість 

вибору для того, щоб усі здобувачі вищої освіти були забезпечені всіма 

навчальними матеріалами. [6] 

На сьогоднішній день багато сімей з низьким рівнем доходу не мають 

доступу до комп’ютерів, більше 1/5 молодих людей у ЄС не досягають базового 

рівня цифрових навичок, менше 40% студентів готові використовувати цифрові 

технології. СOVID-19  призводить до навчання в Інтернеті та використання 

цифрових технологій. Ось чому необхідно прийняти деякі міри. 

План дій з цифрової освіти (2021-2027) - це план, який окреслює бачення 

Європейської Комісії щодо якісної та доступної цифрової освіти в Європі. 

Закликом до прийняття мір на європейському рівні було проаналізувати кризу 

COVID-19 та визначити, яка технологія буде широко застосовуватися в освіті та 

навчанні; створити фактичні системи освіти та навчання для цифрового світу. 

Цей план має два основних пріоритети: 

Прогнозувати розвиток високоефективної цифрової освітньої екосистеми 

(А саме інфраструктура, підключення та цифрове обладнання;  ефективне 

планування та розвиток цифрового потенціалу, включаючи ефективні та 

сучасні організаційні можливості; компетентні в цифровому плані та впевнені в 

собі науково-педагогічні працівники, освітній та навчальний персонал; 

високоякісний вміст, зручні інструменти та безпечні платформи); 



262 

Підвищити цифрові навички та компетенції для цифрової трансформації. 

(підтримка надання основних цифрових навичок та компетенцій з раннього 

віку: цифрова грамотність, включаючи управління перевантаженням інформації 

та визначення дезінформації; обчислювальна освіта; хороші знання та 

розуміння технологій;  підвищення прогресивних цифрових навичок). 

Цей План дій (2021-2027) базується на попередньому плані 2018-2020, 

який мав таку місію: краще використовувати цифрові технологій для 

викладання та навчання; розвивати цифрові компетентності та навички; 

вдосконалювати освіту шляхом кращого аналізу даних. [4] 

Висновок. Підсумовуючи вище сказане можна сказати, що запорукою 

ефективного цифрового навчання в першу чергу є вільний доступ до інтернет 

мережі, володіння цифровими засобами, бажання навчатися. Онлайн навчання 

матеріалізує в освітньому процесі майже інстинктивну здатність нинішніх 

здобувачів вищої освіти використовувати новітні технології, але це набагато 

більше, ніж дозволити їм  використовувати планшети чи смартфони. Це 

цілеспрямоване творення процесу вивчення та викладання за допомогою 

цифрових технологій, співпраці науково-педагогічного працівника з 

здобувачами вищої освіти для досягнення найкращого результату. Коли все 

зроблено вірно, воно стимулює науково-педагогічного працівника до створення 

цікавих навчальних матеріалів, які в свою чергу спонукають до самостійного 

мислення здобувачів вищої освіти. У результаті пандемії  COVID-19 було 

зрозуміло важливість поширення знань через кордони, компанії та всі частини 

суспільства. Якщо технологія онлайн-навчання може тут зіграти свою роль, ми 

всі зобов’язані вивчити весь її потенціал. Ознаками дистанційної освіти є 

гнучкість, модульність, паралелізм, велика аудиторія, економіка, технологічні 

здібності, соціальна рівність, інтернаціональність, нова роль науково-

педагогічного працівника, позитивний вплив на здобувача вищої освіти 

(слухача), підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку інформаційних 

технологій, мабуть, не залишилося жодної сфери, яка б не зазнала впливу 

засобів масової інформації. Цікаво, що початок сучасним медіатехнологіям 

було покладено ще в середині двадцятого століття у процесі блискавичного 

розвитку інформаційних ресурсів. Сьогодні ж важко переоцінити важливість 

їхнього впливу на життя сучасної людини, саме тому ЗМІ є предметом 

вивчення в різних галузях знання – лінгвістиці, соціології, філософії. Говорячи 

про ЗМІ, зазвичай ми маємо на увазі пресу, радіо та телебачення. Проте, якщо 

розглянути ЗМІ як більш широку категорію, сюди можна віднести також такі 

засоби масового поширення інформації, як: книговидання, кіно, реклама в будь-

яких її проявах і, звичайно, глобальна мережа Інтернет. Поняття «медіатекст» у 

сучасній лінгвістиці вперше було використано лише в кінці ХХ ст., проте з 

кожним роком воно привертає до себе все більше уваги науковців. 

Актуальність роботи полягає в тому, що термін «медіатекст» є відносно 

новим, а оскільки інформаційні технології щодня зазнають значних змін, 

значення, функції, використання самого медіатексту набувають усе ширшого 

значення. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Питанню про поняття 

медіатексту, його визначенню та відмінностям від інших видів текстів у 

вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці присвячена величезна кількість 

досліджень, що говорить про багатогранність цього явища, а також про 

невичерпаність його проблематики. Теоретичними засадами вивчення поняття 

«медіатекст» та його характеристиками займалось багато лінгвістів, серед яких: 

А.А. Леонтьєв, Г.Я. Солганик, Т.М. Дридзе, М.Ю. Казак, Н.А. Кузьміна,                  

Н.В. Чичеріна, С.І. Бернштейн, А. Белл, Т. ван Дейк, М. Монтгомері,                           

Н. Фейерклаф, Р. Фаулер та інші. В основі поняття медіатексту лежить 

поєднання медійних і вербальних одиниць [1, с. 28]. Дана властивість текстів 

масової інформації підкреслюється, зокрема, багатьма англійськими авторами, 

які розглядають медіатекст як сукупність вербальних і медійних ознак. 
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Мета роботи полягає в розгляді різних підходів до визначення терміна 

«медіатекст» та виокремленні ознак медіатексту, що дозволяють відрізнити 

його від інших видів текстів. У межах даної статті ми спробуємо здійснити 

огляд існуючих підходів до визначення поняття медіатексту, описати його 

типологію та характерні особливості. 

Виклад основного матеріалу. Поняття медіатексту не збігається з мовним 

визначенням тексту, оскільки його зміст виходить за межі словесної знакової 

системи, вимагає окремого підходу до її аналізу. Для медіатекстів, як і для 

медіаіндустрії загалом, характерна принципова неоднозначність у визначенні 

цього терміна.  

Як зазначив М.Ю. Казак, «смисловий зміст терміна «медіатекст» (від лат. 

«медіа» – середні, означає спосіб посередника) дозволяє називати будь-які 

медіатексти, від печерних картин, традиційних книг, витворів мистецтва і 

оздоблення до технічного прогресу явищ мистецтва» [4]. Автор дає таке 

визначення: «Медіатекст – це інтегративний багаторівневий текст, що об’єднує 

в єдине комунікативно цілі різні семіотичні коди (словесні, невербальні, медіа). 

Провідними особливостями медіатекстів можна вважати: медіа (текст-втілення 

з використанням тих чи інших засобів масової інформації, один аспект каналу 

його детермінації та технічних можливостей); масовість (як під час створення 

та споживання медіапродуктів); інтегративність, або велику кількість текстів 

коду (об’єднання в єдине комунікативне ціле різних семіотичних кодів); 

відкритість тексту [4]. 

Н.В. Чичеріна вказує на багатогранність, складність та цілісність поняття 

«медіатекст». Найважливішою характеристикою сучасних текстових медіа 

автор вважає багатовимірність (багатогранність, поліфонію, неоднорідність чи 

інтегрованість), під якою слід розуміти неоднорідне поєднання словесного, 

візуального, аудіовізуального чи інших компонентів у єдиному тексті                       

[9, с. 160]. 

Деякі дослідники підкреслюють важливість одного із критеріїв 

класифікації медіатекстів – розповсюдження комунікації. Це дозволяє звернути 
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увагу на технічні та технологічні детермінізми медіатекстів, якість та ступінь 

багатомодальності яких залежать від можливостей їхньої передачі. Зокрема, 

цими каналами вважають пресу, радіо, телебачення, Інтернет. Наведені на даній 

основі медіатексти поділяються на: газетні / друковані тексти, радіо- і 

телетексти, Інтернет-тексти, гіпертексти тощо.  

Російський лінгвіст Добросклонська Т.Г. визначає такі елементи 

медіатексту:  

1) канал розповсюдження – радіо, телебачення, Інтернет;  

2) інституційний тип тексту: журналістський, рекламний, PR-текст;  

3) типологічні характеристики засобу масової інформації;  

4) повідомлення (текст) – функціонально-жанрова класифікація текстів 

трьох соціальних інститутів масової комунікації;  

5) код (мова) – вербальні, невербальні, вербально-невербальні (полікодові) 

типи текстів;  

6) адресант (автор, виробник тексту) – соціальний / приватний, відповідно 

до якого в тексті формується авторська модальність (об’єктивне або 

суб’єктивне відношення до дійсності);  

7) адресат (аудиторія) – масовий / спеціальний [2, с. 29].  

Авжеж, перелік категорій не є кінцевим, він може бути розширений за 

рахунок інших комунікативних ознак і елементів.  

Так, у роботі Г.С. Мельник медіатексти типологізують із точки зору 

їхнього впливу на аудиторію. Дослідник розрізняє чотири типи медіатекстів 

залежно від того, чи справляють вони вплив на 1) масову аудиторію, 2) 

конкретний соціальний інститут / конкретного адресата, 3) вимагають 

безпосередньої реакції (втручання в реальну дійсність), 4) взагалі не призначені 

для впливу (що інформують, нейтральні) [8, с. 65]. 

Що стосується методів вивчення медіатекстів, то широта їхнього діапазону 

відображає складний комплексний характер медіатексту як об’єкта 

міждисциплінарного опису. Саме тому для вивчення текстів масової інформації 

застосовується весь спектр методів текстової обробки: від традиційних методів 
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системного і контентного аналізу до логічного, емпіричного, 

соціолінгвістичних та порівняльно-культурологічного опису. Серед найбільш 

поширених можна виділити такі:  

1) метод контент-аналізу (соціолого-статистичний метод аналізу змісту, 

заснований на підрядних числах заданих одиниць у визначеному корпусі 

текстів);  

2) метод дискурсивного аналізу, виконаний на основі вивчення способів 

виробництва, нерозподілених записів та наукових досліджень текстових засобів 

масової інформації;  

3) групу лінгвістичних методів: соціолінгвістику, функціональну 

лінгвістику, риторичну критику та прагматику;  

4) цілий комплекс методів історико-культурологічного та культурно-

зіставного характеру [10, с. 12]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, медіакультура, 

пронизуючи всі сфери життєдіяльності суспільства, є таким унікальним 

феноменом, де найбільш повно реалізуються як комунікативні, так і когнітивні 

процеси; вона сьогодні визначає і соціальні практики, і соціальне пізнання. 

Медіатекст є її базовим і визначальним елементом: взятий у своїх часткових, 

фрагментарних проявах він є продуктом медіакультурних практик. 

Медіатекст вже набув статусу базової категорії у медіалінгвістиці, 

журналістиці, медіафілософії та медіаосвіті, а також укорінився у 

філософських, культурологічних та психолого-педагогічних дослідженнях. 

Таким чином, ми можемо дійти висновку, що вивчення поняття 

«медіатекст», теорії та методів його дослідження є складним багатогранним 

процесом, має комбінований інтегративний характер, що відображає саму 

сутність текстів ЗМІ. 
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