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ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ У 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Хохлова О. С., 

викладач спеціальних дисциплін, 

викладач вищої категорії 

Придніпровський державний металургійний коледж 

м. Кам’янське, Україна 

 

В даний час неможливо уявити сучасне підприємство без автоматизованих 

інженерних систем. Технологічне оснащення виробничих ділянок постійно 

вдосконалюється. В даній роботі наведені основні особливості роботи логічних 

контролерів, а також описані основні сфери використання контролерів з метою 

автоматизації виробництв і перелік задач, що вирішуються на виробництві за 

допомогою ПЛК для різних галузей промисловості. 

Автоматизація виробництва – ключовий фактор розвитку промисловості і 

для цього необхідне застосування сучасних технологій для управління різними 

етапами виробництва і просто для спрощення життя людини. Програмований 

логічний контролер (ПЛК) являє собою спеціалізований мікропроцесорний 

керований пристрій, пристосований до використання безпосередньо у 

виробничих умовах і програмований на спрощених мовах, доступних 

непрофесійним користувачам, тобто користувачам, які не мають спеціальної 

підготовки з програмування. 

За принципом дії ПЛК являє собою спрощену модель комп'ютера, в якій 

програмним шляхом реалізується цифровий керуючий автомат. ПЛК, як 

правило, має блочно-модульну конструкцію, що дозволяє користувачеві 

компонувати необхідну об'єктно-орієнтовану конфігурацію контролера шляхом 
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доукомплектування деякого базового (керуючого) модуля необхідним набором 

модулів введення-виведення з номенклатури, запропонованої виробником ПЛК. 

Особливості ПЛК: 

 простота спілкування з користувачем, що полягає в можливості 

програмування ПЛК по принциповій електричній схемі, по логічним рівнянням 

і за допомогою простого алгоритмічного мови; 

 пристосованість до роботи у важких виробничих умовах за рахунок 

застосування оптоелектронної гальванічної розв'язки входів і виходів від 

зовнішніх електричних ланцюгів, за рахунок пристосованості ПЛК до 

розширеного діапазону умов експлуатації;  

 модульність конструкції, що дозволяє компонувати з обмеженого числа 

уніфікованих модулів контролери різного функціонального призначення і 

необхідної конфігурації, що відкриває широкі перспективи в частині підвищення 

гнучкості створюваних систем управління складними технологічними 

модулями;  

 різке скорочення витрат на проектування за рахунок істотного зниження 

вартості програмування, а також за рахунок спрощення прив'язки модульної 

конструкції до конкретного об'єкта управління;  

 значне скорочення термінів розробки і проектування систем управління 

обладнанням за рахунок можливості паралельного проведення робіт по їх 

проектування (в тому числі програмування) і виготовлення систем управління на 

основі ПЛК;  

 можливість коригування алгоритмів управління безпосередньо в 

цехових умовах (при монтажі, пуску, випробування і в модернізації обладнання), 

що істотно покращує адаптивні якості систем управління технологічним 

обладнанням;  

 широка номенклатура модулів вводу-виводу для зв'язку контролерів з 

датчиками, керованими механізмами, а також керуючими пристроями, 

виконаними на інших принципах і інший елементній базі, що позитивно 
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позначається на ефективності побудови комплексних систем управління з 

використанням ПЛК;  

 наявність вбудованої автоматичної функціональної діагностики 

дозволяє істотно спростити процес експлуатації і підвищити ремонтопридатність 

як власне контролера, так і керованого технологічного устаткування 

(Максимычев та ін., 2016). 

ПЛК знаходять застосування в різних галузях промисловості. На базі 

контролера з включенням мінімальної кількості додаткових компонентів можна 

побудувати багатофункціональну систему управління. Контролери традиційно 

працюють в нижній ланці автоматизованих систем управління підприємством, 

систем, безпосередньо пов'язаних з технологією виробництва. Це пояснюється 

тим, що необхідність автоматизації окремого механізму або установки завжди 

найбільш очевидна. Вона дає швидкий економічний ефект, покращує якість 

виробництва, дозволяє уникнути фізично важкої і рутинної роботи. Контролери 

по визначенню створені саме для такої роботи. 

Використання промислових контролерів поширюється не тільки на 

системи управління технологічними процесами АСУ ТП, як автономні засобів 

управління лінією або окремим агрегатом, але і на широкомасштабні системи 

автоматизованого управління, які здійснюють моніторинг діяльності цілого 

виробничого підприємства. 

Чорна та кольорова металургія. Особливе значення в цих галузях мають 

вимоги за ступенем захисту і безпеки контролера. Програмовані контролери 

застосовуються для управління транспортними операціями на коксових 

батареях, завантаженні доменних печей, для автоматизації ливарних цехів, 

управління конвеєрними лініями, транспортерами, поворотними столами. Їх 

використовують також для вирішення завдань, пов'язаних з аналізом газів і з 

контролем якості.  

Металообробка та автомобільна промисловість. Це як раз ті галузі, де 

ПЛК знайшли широке застосування. Їх можна зустріти на автоматичних лініях і 
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складальних конвеєрах, на стендах для випробування двигунів, а також на 

пресах, токарних автоматах, шліфувальних і агрегатних верстатах, зварювальних 

установках, автоматичних верстатах для розрізання.  

Хімічна промисловість. В даний час ПЛК використовуються для 

управління технологічними установками, пристроями дозування і змішування 

продуктів, очищення відходів хімічного виробництва, а також на установках по 

переробці пластмас і деяких агрегатах у виробництві гуми.  

Нафтовидобуток. Крім областей застосування, аналогічних попередньої 

галузі, ПЛК використовується на перекачувальних і розподільних станціях, для 

управління роботою і спостереження за магістральними трубопроводами.  

Транспортні і навантажувально-розвантажувальні операції. 

Програмовані контролери використовуються при сортуванні посилок, поштових 

відправлень, механізованому управлінні складськими операціями, упаковці, 

конвеєрної пересилання, комплектуванні виробів на піддонах, в ліфтовому 

господарстві, вантажопідйомних механізмах і ін.. 

Програмовані логічні контролери зазвичай є першим кроком при побудові 

систем АСУ. Це пояснюється тим, що необхідність автоматизації окремого 

механізму або установки завжди найбільш очевидна. Вона дає швидкий 

економічний ефект, покращує якість виробництва, дозволяє уникнути фізично 

важкої і рутинної роботи. Отже, програмовані логічні контролери за 

визначенням створені саме для такої роботи.  

Основна перевага ПЛК є в тому, що один маленький механізм може 

замінити величезну кількість електромеханічних реле. Крім того швидкий час 

сканування, компактні системи введення – виводу, а так само стандартизовані 

засоби програмування і спеціальні інтерфейси, завдяки яким можна підключати 

нетрадиційні пристрої автоматики безпосередньо до контролера, а також 

об'єднувати різне устаткування в єдину систему управління (Петров, 2004). 
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COMPUTER SCIENCE 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ЗА 

НЕПРЯМИМИ ВИМІРАМИ 

 

Богуцька Т. В., 

магістрант кафедри інформатики 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

 

Стрімкий розвиток технологій призвів до того, що сьогодні достатньо 

велика кількість інформації переходить до зберігання в електронному вигляді. 

Це значно спрощує процес зберігання та обробки інформації, а також отримання 

потрібної інформації за певним запитом змістовної інформації. Зі збільшенням 

кількості інформації, що зберігається на електронних носіях, збільшується 

необхідність використовувати більш швидкі методи та технології для обробки 

такої інформації. Постійний розвиток таких інформаційних технологій (хмарні 

або різноманітні технології обробки великих даних (Big Data)) призвели до 

необхідності дослідження та застосування інтелектуального аналізу даних 

(Birant, 2021). Інтелектуальний аналіз даних, що застосовують для обробки 

великих обсягів інформації, дає змогу зрозуміти різноманіття процесів для її 

подальшого використання у сферах життєдіяльності, що супроводжують 

людину. Однак також стає зрозумілим, що ця інформація має достатньо великий 

об’єм і для її швидкої, ефективної обробки та оптимального зберігання потрібні 

спеціальні методи. 

Значну частину інформації, пов’язану з обробкою великих обсягів даних, 

містять часові ряди. Часовий ряд (або динамічний ряд) – це дані, що 

накопичуються з плином часу швидкими темпами (Aggarwal, 2015). 

Необхідність аналізу послідовностей даних можна зустріти у таких областях як 
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економіка, фінанси та медицина. Також до таких даних можна віднести 

транзакційні дії за карткою людини, тобто накопичення інформації про 

використання кредитної карти у різних цілях. Це може бути також корисним, 

наприклад для подальшого аналізу або прогнозування витрат людини. Невпинно 

розвивається аналіз активності користувачів веб-сторінок. Тобто розширюється 

сфера використання часових рядів та дослідження аналізу часових рядів стає 

досить актуальним питання на сьогоднішній час. 

Задача кластеризації та сегментації послідовностей даних досить часто 

зустрічається в інтелектуальному аналізі даних. У класичних підходах, що 

найчастіше використовуються для кластеризації, дані для обробки надходять у 

повному вигляді, тобто часовий ряд обробляється як вибірка загалом, а не 

окремими спостереженнями, тобто самі спостереження об’єднані у формі пакету 

і саме у такому вигляді подаються на обробку. Такий підхід значно збільшує час 

обробки ряду та витрату великої кількості ресурсів для отримання нових 

результатів, що є дуже проблематичним, адже часові ряди в більшій мірі 

представлені великим обсягом спостережень. Для вирішення цієї проблеми 

можливим є використання on-line алгоритмів обробки послідовностей даних, які 

поступово надходять на вхід. 

Часові ряди, як набір послідовних спостережень, наряду з великим обсягом 

мають ще певні особливості. До цього можна віднести: дані можуть надходити у 

дискретному вигляді, тобто можуть мати велику кількість унікальних значень; 

можуть бути зашумлені викидами, мати так званий «прокльон розмірності», що 

є недоліком для використання більшості методів кластеризації. При наявності 

вище перерахованих недоліків даних перед процесом кластеризації найчастіше 

використовують алгоритми зменшення розмірності за отриманими ознаками. 

Покращити кластеризацію можливо при використання непрямих вимірів для 

отримання ознак даних, наприклад середнє значення, медіана, дисперсія, 

автокореляція. Перевагою непрямих ознак є те, що вони не залежать від 
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конкретного набору даних, набір таких ознак буде працювати добре на різних 

спостереженнях. 

Отже, дослідження використання непрямих ознак послідовних даних для 

кластеризації on-line алгоритмами є досить актуальною темою на сьогоднішній 

час. 

Література: 

[1] Aggarwal, C. C. (2015). Data Mining. Springer. 

[2] Birant, D. (2021). Data Mining – Methods, Applications and Systems. IntechOpen. 
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ПОНЯТТЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ 

 

Шпига П. С., 

кандидат технічних наук, 

м. Київ, Україна 

 

 

Анотація. Сучасний етап цифрової модернізації України характеризується 

зростанням кількості працюючих комп’ютерних систем з одночасним їхнім 

ускладненням. Президентом і урядом ставляться завдання прискореної 

цифровізації держави. Вирішення цих завдань вимагає удосконалення і 

впорядкування нормативно-правового регулювання інформаційної галузі. В 

багатьох нормативно-правових актах використовуються терміни «програмне 

забезпечення», «програма», «програмний продукт» тощо. Однак при цьому, 

одним і тим же терміном нерідко позначають різні об’єкти або, навпаки, один і 

той же об’єкт позначають різними термінами. Це приводить до непорозумінь при 

плануванні, обговоренні, виконанні та експертизі проєктів Національної 

програми інформатизації, організації обліку програмних нематеріальних активів 

підприємств.  

В словнику «Термінологія законодавства» порталу Верховної Ради 

України серед 177 термінів, які стосуються комп’ютерних програм, є дев’ять 

виключних дефініцій терміна «програмне забезпечення». Аналіз цих означень 

виявив їхню невідповідність основним принципам формулювання законодавчих 

дефініцій. Пропонується власне тлумачення терміна: програмне забезпечення – 

це одна чи декілька пов’язаних комп’ютерних програм разом із правилами 

користування, інструкціями з інсталяції та відновлення функціонування, 

документами, що підтверджують правомірність їхнього використання.  

Ключові слова: Програмне забезпечення, Нормативно-правовий акт, 
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Інформатизація, Україна, Термін, Дефініція, Числовізація. 

 

 

Сучасний етап цифрової модернізації України, який пов'язаний із 

кардинальними змінами інформаційно-технологічного простору у всіх сферах 

суспільства, зумовлює зростання кількості працюючих комп’ютерних систем з 

одночасним їхнім ускладненням. Президентом і урядом ставляться завдання 

прискореної цифровізації держави. В розпорядженні Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік» в другому 

підрозділі встановлено 27 завдань для Міністерства цифрової трансформації 

(Розпорядження КМУ № 276-р, 2021). Серед них – створення Національної веб-

платформи центрів надання адміністративних послуг, забезпечення доступу 

громадян і бізнесу до якісних та зручних публічних послуг, оптимізації та 

переведення найбільш популярних послуг в електронну форму. Цифровізація 

має забезпечити модернізацію всіх галузей України, впровадження кращого 

вітчизняного та світового цифрового досвіду, реалізації досягнень теорії та 

практики стійкого розвитку держав, зменшення корупційної складової у наданні 

адміністративних послуг. 

Вирішення поставлених завдань вимагає удосконалення і впорядкування 

нормативно-правового регулювання інформаційної галузі. В юридичній 

класифікації на порталі Верховної ради України нині налічується 5112 

документів, які стосуються правових основ інформаційної діяльності, 

інформатизації та комп'ютеризації. В цих нормативно-правових актах (НПА) 

використовуються терміни «програмне забезпечення», «програма», 

«програмний продукт» тощо. Однак при цьому, одним і тим же терміном нерідко 

позначають різні об’єкти або, навпаки, один і той же об’єкт позначають різними 

термінами. Це приводить до дискусій й непорозумінь при плануванні, 

обговоренні, виконанні та експертизі проєктів Національної програми 

інформатизації, організації обліку програмних нематеріальних активів 
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підприємств. Тому дослідження сутності терміну «програмне забезпечення» в 

НПА України є актуальним.  

Серед вітчизняних авторів, які досліджували сутність поняття «програмне 

забезпечення», класифікацію та особливості його використання в Україні, 

найбільш повно відповідають тематиці нашої статті наукові розвідки 

Г. М. Грабовської, О. О. Дядюн, К. М. Лавріщевої, Я. А. Семенюк. Так у 

підручнику відомої української вченої в галузі технологій програмування 

К. М. Лавріщевої (2008) «Програмна інженерія» вперше з урахуванням 

Міжнародної програми Computing Curricula – 2004 та ядра знань – SWEBOK, 

створеного Міжнародним комітетом фахівців у галузі інформатики розглянуто 

блок термінів: програмна (прикладна) система, програмне забезпечення, 

сімейство систем, програмний проект, складний програмний об'єкт. 

Вчені Г. М. Грабовська та Я. А Семенюк (2020), які досліджували 

структуру та елементи комп’ютерних програм як об’єктів права, відмічають, що 

програмне забезпечення комп’ютерів стало важливим комерційним продуктом і 

нині воно потребує затвердження чіткого юридичного визначення. Можемо 

погодитися з думкою авторів, що термін «комп’ютерна програма» чітко 

законодавчо не визначений ні на національному ні на міжнародному рівні. 

В статті О. О. Дядюн (2018), присвяченій обліковим аспектам такого 

нематеріального активу підприємства, як програмне забезпечення, відмічається 

множинне синонімічне використання термінів «комп’ютерна програма», 

«програмне забезпечення», «програмний продукт». На думку авторки програмне 

забезпечення є більш комплексним поняттям, воно включає в себе весь спектр 

комп’ютерних програм і тому об’єктом обліку має бути саме програмне 

забезпечення. 

Віддаючи належне проведеним дослідженням, зазначимо, що досі 

залишається не розглянутим питання формування єдиного підходу до дефініції і 

місця терміну «програмне забезпечення» в системі програмно-комп’ютерної 

термінології НПА України.  
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Мета нашого дослідження – з’ясувати особливості правових дефініцій 

терміна «програмне забезпечення» в НПА України 

При дослідженні будь-яких питань планування, виконання та експертизи 

проєктів Національної програми інформатизації важливою є понятійно-

термінологічна складова. Визначення будь-якого поняття в НПА має 

забезпечити виокремлення об'єкта, що визначається, від інших подібних об'єктів, 

розкрити сутність цього об'єкта, його місце у відповідній ієрархії. На відміну від 

регулятивних чи охоронних приписів, які містяться в законодавстві, законодавчі 

дефініції нічого не регулюють і не охороняють. Але їхня висока якість дозволяє 

зменшити ймовірність помилок і непорозумінь при тлумаченні положень НПА.  

Цілком закономірно, що нинішні масштаби цифрових трансформацій 

вимагають уточнень трактування багатьох програмно-комп’ютерних термінів 

НПА України. В цьому зацікавлені уряд, замовники проєктів Національної 

програми інформатизації, виробники програмного забезпечення, учасники 

тендерних закупівель, відповідальні за бухгалтерський облік відповідних 

нематеріальних активів підприємств.  

В словнику «Термінологія законодавства» порталу Верховної Ради 

України серед 177 термінів, які стосуються комп’ютерних програм, нами 

виявлено 34 терміна, в яких міститься словосполучення «програмне 

забезпечення». Серед них: «вимога програмного забезпечення», «дані життєвого 

циклу програмного забезпечення», «загальне програмне забезпечення», 

«комплект програмного забезпечення», «обслуговування програмного 

забезпечення», «прикладне програмне забезпечення», «програмне забезпечення» 

(9 дефініцій), «програмне забезпечення банку з питань фінансового 

моніторингу». 

Нами виявлено, що із дев’яти виключних дефініцій терміна «програмне 

забезпечення», які виводить в результатах пошуку словник порталу 

«Законодавство України», залишилися чинними тільки сім. Одне з них наведене 

в міжнародному документі – угоді між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
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Республіки Корея, одне – в постанові Кабінету Міністрів України та п’ять – в 

наказах Мінтрансзв'язку, Мінрегіону, Держатомрегулювання, Державіаслужби 

України. Аналіз цих означень будемо виконувати виходячи із загальновідомих 

вимог до формулювання законодавчих дефініцій. 

Розгляд розпочнемо із дефініції наведеної в міжнародному документі: 

«програмне забезпечення – це комп'ютерні програми, комп'ютерні бази даних та 

джерела інформації і об'єктні коди». Тут використано техніку введення 

означення через перелік усіх об'єктів із розширенням терміну. В переліку 

наведено чотири об’єкти, серед яких лише перших два можна вважати 

однозначними. Третє словосполучення «джерела інформації» є багатозначним і 

не відповідає принципам чіткості та усунення двозначності. Останній об’єкт із 

переліку «об'єктні коди», на нашу думку, є формою існування комп'ютерної 

програми. Його використання не відповідає принципу мінімізації термінів і тому 

в цій дефініції він є зайвим. Практичне використання цього визначення поза 

межами документа видається нам недоцільним. 

Далі розглянемо означення терміна «програмне забезпечення» наведені в 

п’яти наказах державних установ. Із них тільки три мають для нього різні 

формулювання:  

1) комп’ютерна програма, яка створена для розрахунків енергетичних 

характеристик будівель та їх частин;  

2) сукупність програм, необхідних для виконання всіх основних і 

додаткових функцій системи (компонента), які зберігаються в пам'яті та/або в 

програмувальних електронних пристроях, що входять до складу цієї системи 

(компонента), а також програм на зовнішніх носіях і програмної документації;  

3) сукупність програмних засобів, процедур, правил та програмних 

документів, необхідних для їх експлуатації.  

Перше та друге означення із цього переліку є уточнювальними. Їхня 

необхідність, напевно, диктується потребами області, для якої вводяться такі 

уточнення, і тому вони не пристосовані для використання за її межами. Крім 
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того, ці означення посилаються на багатозначний об’єкт «програма», який в цих 

документах не розкривається. В інших НПА термін «програма» означується як 

комплекс завдань та заходів або як синонім до слова «телерадіопрограма» і тому 

не може стосуватися комп’ютерів чи електронних пристроїв. Третє означення із 

цього переліку також є уточнювальним. В цьому означенні, як і у двох 

попередніх, використовуються багатозначні об’єкти «процедура», «правила» 

«програмний документ», конкретизація яких наказі не наведена. Сам термін 

«програмне забезпечення» в змістовні частині наказу жодного разу не 

використовується, тому наявність його дефініції в НПА є невиправданою. З цих 

причин теоретична та практична цінність трьох розглянутих означень поза 

межами відповідних наказів видається нам дуже низькою. 

Останнє означення програмного забезпечення із Постанови КМУ «Про 

затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та 

створюються на замовлення державних органів» безпосередньо стосується 

національної програми інформатизації. Це найкоротше із усіх семи визначень: 

«програмне забезпечення – програмний засіб або їх взаємопов'язана сукупність» 

(Постанова КМУ, 2016). Така дефініція є синонімічною з елементом розширення 

– «взаємопов'язана сукупність». Для терміна-синоніма «програмний засіб» в 

постанові дається така дефініція: «комп'ютерна програма, взаємопов'язана 

сукупність комп'ютерних програм, процедур, правил, документації та даних». В 

означувальній частині дефініції тільки термін «комп’ютерна програма» має 

встановлену практику вживання і мінімальну неоднозначність, хоча в цьому 

НПА його опис не наводиться. Інші чотири об’єкти – процедури, правила, 

документація та дані – є розпливчатими і неоднозначними. Такий підхід до 

побудови дефініцій не можна назвати вдалим – вони не дають чіткого розуміння 

сутності та особливостей програмного забезпечення. Хоча саме ці об’єкти є 

основними складовими тих програмних продуктів, які закуповуються та 

створюються на замовлення державних органів. 

На нашу думку, при розробці нових НПА, які стосуються цифрової 
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модернізації держави, чи внесенні змін до системи програмно-комп’ютерної 

термінології НПА України, в першу чергу ми мусимо орієнтуватись на 

дефініцію, яка наводиться у гармонізованому з європейськими нормами Законі 

України «Про авторське право і суміжні права»: «комп’ютерна програма – набір 

інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому 

вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які 

приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття 

охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному 

або об’єктному кодах)» (Закон України № 3792-XII, 2021). Хоча граматично 

було б більш правильним в означенні комп’ютерної програми із цього закону 

слово «цифр» замінити на слово «чисел», оскільки саме числа є придатними для 

зчитування комп’ютером чи електронно-обчислювальною машиною. В такому 

випадку відповідне частина означення буде виглядати так: «набір інструкцій у 

вигляді слів, чисел, …». З цієї ж причин більш правильними є словосполучення 

«числова модернізація держави», «числова економіка», «числова трансформація 

органів влади», «числове робоче місце» (Шпига, 2021) тощо.  

Виходячи з аналізу інших НПА ми можемо стверджувати, що поняття 

програмного забезпечення, як правило, позначає значно ширшу множину 

об’єктів ніж сукупність комп’ютерних програм. Ми пропонуємо під програмним 

забезпеченням розуміти одну чи декілька пов’язаних комп’ютерних програм 

разом із правилами користування, інструкціями з інсталяції та відновлення 

функціонування, документами, що підтверджують правомірність їхнього 

використання. Така дефініція є мінімальною і в той же час достатньо повно 

відображає сутність програмного забезпечення.  

В Україні проекти чи їх частини, які спрямовані на створення, розвиток та 

інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій 

чи передбачають придбання засобів інформатизації для державних органів й 

органів місцевого самоврядування, виконуються як складові частини 

Національної програми інформатизації. Високі темпи інформатизації, зростання 
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кількості і складності комп’ютерних систем актуалізувало проблему 

упорядкування системи програмно-комп’ютерних термінів вітчизняного 

законодавства. Одним із найбільш вживаних в цій галузі є термін «програмне 

забезпечення». Удосконалення його законодавчої дефініції дозволить 

покращити планування, обговорення, виконання та експертизу проєктів 

Національної програми інформатизації, організацію обліку програмних 

нематеріальних активів підприємств. 
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Abstract. The successful operation and economic development of any industrial 

enterprise depends on the improvement of its management. An important criterion for 

the effective operation of the enterprise is the introduction of comprehensive programs 

to ensure security-oriented management of business processes of an industrial 

enterprise. Therefore, the introduction of new forms and methods will allow to develop 

a strategy of economic security of the enterprise, to prepare and implement an 

appropriate program of business process management to ensure financial stability. In 

modern science, there are several approaches to defining the category of "management 

of economic security of the entity": targeted approach, systems approach, functional 

approach, process approach. 
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Safety-oriented management of the business processes of an industrial enterprise 

is an action program for the implementation of safety standards and management 

methods to ensure stable operation, as well as protection from external factors. To 

ensure the economic security of the enterprise, it is necessary to use the whole set of 

its corporate resources, safety rules and standards, which must be followed by the 

owners and staff of the enterprise to achieve its economic goals. 

The application of a program-targeted approach to security-oriented enterprise 

management not only forms the model of enterprise management, but also defines the 

concept of implementation in an enterprise management program to ensure economic 

security of the enterprise, which should be sustainable, and an efficient operation of its 

business management enterprises in the future, to protect against external and internal 

factors influencing its activities. 

Keywords: Safety-oriented management, Enterprise, Management, Economic 

security, Business management, Protection, Program-targeted approach. 

 

 

The main purpose of economic security of the enterprise is to ensure its 

sustainable and most efficient operation at present and to ensure the high potential for 

development and growth of the organization in the future. The main features of 

security-oriented enterprise management: standardized, unique, independent, 

comprehensive, effective. These criteria for security-oriented management should be 

the main criterion for assessing the quality of the action program in business process 

management, which eliminates the negative effects of threats on the enterprise and 

prevent the emergence of new ones (Vechkanov, 2007). 

Reliable protection of an industrial enterprise is possible only with a 

comprehensive and systematic approach to its organization of business process 

management. Therefore, in economics there is such a thing as a system of economic 

security of the enterprise. This system provides an opportunity to assess the prospects 

for economic growth of the enterprise, to develop tactics and strategy for its economic 
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development. The result of ensuring the economic security of the business entity is: 

stability and reliability of its operation, efficiency of financial and economic activities 

and profitability of the enterprise, the safety of the workforce. The resources that ensure 

stable and progressive development of the enterprise include: workforce, material, 

intellectual and information resources. 

After conducting the analysis, it is possible to draw conclusions about the 

security-oriented management of business processes of an industrial enterprise that 

ensuring economic security cannot be a one-time act. It is a continuous process, which 

consists in substantiation and implementation of the most rational forms, methods, 

ways and means of creation, improvement, development of security system, continuous 

management of the organization, control over execution of orders, identification of 

weaknesses and potential threats.  

Security can be ensured only with the integrated use of all resources to ensure 

protection and counteraction at all stages of the technological cycle of the enterprise. 

Economic security cannot be ensured without proper training of the workforce and 

management, ensuring compliance with all established rules and instructions aimed at 

ensuring the safety and sustainability of the enterprise. 

Ensuring economic security should be based on the following principles:  

- Comprehensiveness: to ensure the safety of the workforce, material, financial 

and information resources, from possible threats by available means and methods under 

the Commercial and Criminal Code. 

- Timeliness: testing of integrated security tasks in the early stages of security 

system development, based on analysis and forecasting of future threats to the 

enterprise. 

- Continuity: to ensure that protective measures are carried out continuously at 

any time, and when carrying out any activity of the enterprise. 

- Activity: protection of interests of the enterprise has to be persistent enough, 

with a possibility of involvement of all possible resources. 
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- Legality: to develop a security program based on current legislation in the 

field of economic activity, information protection, private security activities, as well as 

other regulations governing economic activity. 

- Economic: security program must be economically feasible must take into 

account all possible losses and costs of security. 

- Specialized: the development of means of protection should involve certified 

professionals in the relevant type of security activities. 

- Interaction and coordination: security measures should be performed on the 

basis of clear interaction of all structural units of the enterprise. 

- Improvement: taking into account changes in methods and means of 

intelligence and industrial espionage, regulatory and technical requirements, 

accumulated domestic and foreign experience and the use of new technical means of 

protection. 

- Decentralization of management, ensuring the independent functioning of the 

security system according to the given principles (Izmalkov, 2003). 

Particular attention should be paid to the principle of complexity. 

Comprehensive security should be understood as full coverage of the enterprise by a 

set of forms of counteraction and protection (protection, regime, personnel, documents, 

etc.) on the basis of legal organizational and engineering measures. The effectiveness 

of management systems in terms of their ability to timely identify and solve problems 

is a determining factor in the successful operation of the program on economic security. 

The introduction of a program-targeted approach to ensure security-oriented 

management of business processes, assessing its level should be carried out on the basis 

of the appropriate method. First of all, it is necessary to determine the current state of 

economic security on the basis of targets. Such a scale could be the Harrington 

Desirability Scale and the distribution of economic security indicators according to its 

level (Malyarec, 2006). 

The first indicator for calculating economic security is the financial and 

economic activity of the enterprise, which can be analyzed in the context of economic 
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security a set of financial security ratios. To do this, you need to calculate and analyze: 

current liquidity ratio, quick liquidity ratio, absolute liquidity ratio. It is also necessary 

to analyze the ratio of financial stability and solvency, as well as return on equity, 

which also affects the level of economic security of the enterprise. 

The following are the indicators: technical and technological component of 

economic security. To determine the assessment of this indicator, it is necessary to 

determine and evaluate these coefficients: renewal rate, disposal rate, depreciation rate, 

suitability ratio, return on assets, capital intensity, capital adequacy. 

An indicator of the security of economic relations, which by operating such 

coefficients may be administrative costs, which include: general corporate expenses, 

travel expenses, fees for consulting, information, audit and other services, the cost of 

resolving disputes in court, fees for settlement and cash services and other services of 

banks. It is also necessary to analyze the costs of the company for various transaction 

costs associated with: the cost of advertising and market research, travel expenses of 

employees engaged in sales, the cost of warranty obligations and warranty service, 

other costs associated with the sale of products, works, services. 

Important indicators are the personnel component of economic security, the 

wage bill and the average wage. These indicators can characterize the state of economic 

security in terms of personnel component, namely the turnover rate. The higher it is, 

the more the company loses. The staff turnover ratio is calculated by the ratio of the 

number of employees who resigned from the company during a certain period (except 

for those who were recently fired) to the average number of employees for the relevant 

period. 

 

𝐾𝐾𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 
𝑁𝑁𝑁𝑁

                                                (1) 

 

where 𝑁𝑁𝑁𝑁: number of dismissed employees; 

𝑁𝑁𝑁𝑁: average number of employees. 
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The indicator of the information component of economic security should focus 

on information protection and the costs of the enterprise for its implementation. 

After determining the point estimates of functional safety factors, we need to 

calculate the integrated indicators of financial stability (the Equity to Debt Ratio) by 

the generalized Harrington function. The integrated indicator for each component of 

economic security must be calculated by the formula: 

 

D/E = m∑ 𝑁𝑁𝑑𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1   (2) 

 

where 𝑑𝑑: number of the partial indicator of financial stability, 𝑑𝑑 = 1, ..., 𝑚𝑚;  

𝑁𝑁𝑑𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑: point estimation of the actual value of the partial indicator on the scale of 

desirability, 𝑁𝑁𝑑𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑=0,…1. 

According to the analysis of indicators that may reflect the level of economic 

security of the enterprise, it is worth noting the presence of a number of problematic 

issues that may be related to management. The company calculates a number of factors 

to ensure economic security, which may occur both within the enterprise and outside 

it, that will means depend on the scope of their occurrence (Malyarec, & Norіk, 2009). 

Ensuring and improving economic security should be aimed at its functional 

components. Attention should be paid to those elements that will ensure development 

and improve economic performance. The set of measures should provide counteraction 

to the influence of negative external factors, as well as prevent the occurrence of 

adverse situations in the internal environment of the enterprise. 

Areas of ensuring and improving the economic security of the enterprise should 

be: 

- Ensuring financial stability, financial independence, investment and 

development of funds of the enterprise. 

- Improvement of technical and technological component of economic security, 

development of technical and technological potential. 

- Review of motivational measures for staff, reducing staff turnover. 
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- Providing information protection, reducing the level of competitive 

intelligence for the enterprise, information protection. 

- Establishing effective interaction with partners and contractors to increase the 

security of economic relations. 

The introduction of security-oriented management of business processes of the 

enterprise creates conditions not only for the stability of its operation, but also to 

increase the efficiency of its financial and economic activities. The application of 

program-targeted approach to security-oriented management of the enterprise not only 

forms the model of enterprise management, but also determines the concept of 

program-targeted management of economic security of the enterprise. This approach 

allows you to get clear criteria for evaluating management decisions and correctly 

define priorities, which is usually a significant problem in monitoring the activities of 

the enterprise, as well as to avoid poor performance indicators in assessing 

performance (Rajzberg, & Lobko, 2002). 

The program-target approach of safety-oriented management of the enterprise is 

applied in the course of development and realization of the target complex program of 

maintenance of economic safety which represents a complex of actions for the 

achievement of the set purposes. It is substantiated that by combining the established 

goals of economic security and programs to achieve them, a program-targeted approach 

to its management is formed. It is determined that the program-target approach is an 

approach that takes into account the causal links of the implementation of certain 

economic and managerial actions and is implemented on the basis of achieving set 

goals by implementing a set of measures to ensure security-oriented business process 

management. 

 

References: 

[1] Vechkanov, T. S. (2007). Economic security: a textbook for universities. SPb: Piter. 

384 p. 



1st International Conference on Major Achievements in Science and Education                  Stockholm, Sweden 

 
- 28 - 

 

[2] Izmalkov, A. V. (2003). Security management of socio-economic systems and 

evaluation of its effectiveness. Kompaniya Sputnik+. 

[3] Malyarec, L. M. (2006). Measuring the characteristics of objects in the economy: 

methodology and practice. Scientific publication – H. HNEU. 

[4] Malyarec, L. M., & Norіk, L. O. (2009). Economic and mathematical aspects of 

diagnostics of enterprise competitiveness. Scientific publication – H. HNEU. 

[5] Rajzberg, B. A., & Lobko, A. G. (2002). Program-target planning and 

management. INFRA-M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on Major Achievements in Science and Education                  Stockholm, Sweden 

 
- 29 - 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ФАХОВОМУ 

ПЕРЕДВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
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м. Кам’янське, Україна 

 

Модернізація системи освіти в країні внесла корективи в уявлення про 

характер управлінської діяльності директора освітнього закладу. При змінній 

освіті не може бути застарілої системи управління, але і оновлення системи 

управління вимагає певного часу. Впровадження інноваційних технологій у 

сферу керування не означає, що відбудуться радикальні зміни, а передбачає 

поступове оновлення і вдосконалення методів і засобів управління, 

управлінських технологій, змісту управлінських функцій (Аносов, 2003). 

Інноваційна діяльність в Придніпровському державному металургійному 

коледжі спрямована на виконання поставлених завдань і їх реалізацію через 

освітню програму, програму розвитку навчального закладу і організацію 

навчально-виховного процесу. 

Причини впровадження інновацій в роботу Придніпровського державного 

металургійного коледжу – різноманітні. Найчастіше ними є покращення 

професійної кваліфікації педагогів, якості освітнього простору і, як наслідок, 
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підвищення престижу і конкурентоспроможності закладу фахової передвищої 

освіти. 

Пошук і освоєння інновацій, що сприяють якісним змінам в діяльності 

навчального закладу – основний механізм оптимізації розвитку системи фахової 

передвищої освіти (Антонюк та ін., 2003). 

Зміни в Придніпровському державному металургійному коледжі 

відбуваються не хаотично, а прогнозуються керівником на основі 

закономірностей і спрямовані на досягнення конкретних цілей. Директору 

необхідно знати, які інновації впроваджувати, освоювати і супроводжувати. 

Основне завдання керівника навчального закладу – створення мотиваційних 

умов входження колективу в інноваційну діяльність, облік індивідуальних 

якостей учасників інноваційного процесу, їх професійного рівня, психологічної 

готовності до нових видів діяльності, до додаткового педагогічного 

навантаження. 

Розроблена система стимулювання педагогів в Придніпровському 

державному металургійному коледжі дозволяє директорові більш ефективно 

управляти поведінкою педагогів. 

Одним із важливих розвитків мотивації викладачів у сучасних умовах є 

делегування повноважень. Такими чином, делегування повноважень директором 

Придніпровського державного металургійного коледжу педагогічного колективу 

в цілому або деяким педагогам, створення системи матеріального стимулювання 

працівників коледжу, створення умов для кар'єрного зростання співробітників, 

формування мотиваційної сфери кожного педагога відповідно до поставлених 

стратегічних цілей і завдань навчального закладу є інновацією в управлінні 

навчальним закладом. 

Наявність комплексу об'єктивних і суб'єктивних умов сприяє успішному 

впровадженню інновацій в управління Придніпровського державного 

металургійного коледжу. 

Об'єктивні умови: 
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- наявність федеральної, муніципальної нормативно-правової бази для 

здійснення інноваційної управлінської діяльності; 

- сприяння місцевих органів управління розвитку інноваційних процесів у 

Придніпровському державному металургійному коледжі. 

Ці умови мотивують і активізують педагогів на інноваційну діяльність. 

Не менш важливими є і суб'єктивні умови, що впливають на ефективність 

впровадження інновацій в управлінську діяльність директора: 

- підготовленість педагогів в області інноваційного менеджменту (знання 

про сутність інновацій і про управлінські інновації, інноваційні управлінські 

вміння, емоційно-ціннісне ставлення до інноваційного процесу, професійні 

якості керівника – новатора); 

- використання в практиці моделі інноваційної управлінської діяльності 

директора Придніпровського державного металургійного коледжу; 

- реалізація комплексу інновацій одночасно в декількох управлінських 

функціях (Бистров, 2011). 

З великою часткою впевненості можна сказати, що розробка інноваційної 

моделі управління педагогічним процесом в умовах модернізації освіти сприяє 

підвищенню якості освітньої діяльності в Придніпровському державному 

металургійному коледжі. 

Інноваційна модель передбачає розвиток наступних напрямків: 

1) передбачається відхід від традиційних щоденних планів виховно-

освітньої роботи та розробка моделі комплексно-тематичного планування, 

доступного до користування всім учасникам навчального процесу; 

2) не менш важливим є грамотно розроблений моніторинг реалізації 

навчальної програми Придніпровського державного металургійного коледжу, 

який включає в себе не стільки показники розвитку якостей особистості підлітка, 

але в більшій мірі самоаналіз діяльності педагога; 

3) регулювально-координаційна функція передбачає зміщення акцентів з 

методу консультування на самостійне отримання педагогами актуальної 
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інформації і реалізації її в практичній діяльності. Предметом дослідження 

викладача стає пошук і апробація оптимальних моделей, форм і прийомів роботи 

зі студентами по реалізації навчальної програми Придніпровського державного 

металургійного коледжу; 

4) організація системи підвищення кваліфікації педагогів на різних рівнях. 

У Придніпровському державному металургійному коледжі була створена 

програма «Підтримка адміністрацією викладачів, що займаються інноваційною 

діяльністю». 

Метою програми є формування нових підходів і методів відновлення 

життя коледжу і створення умов для інноваційної діяльності педагогів. 

Завданням програми є створення єдиного навчального простору для інноваційної 

діяльності викладачів. Підвищити мотивацію педагогів до науково-

дослідницької діяльності (Антонюк та ін., 2003). 

Комп’ютеризація системи освіти має два напрямки – впровадження 

інформаційних технологій безпосередньо в процес навчання і комп’ютеризації 

системи управління освітою. 

У зв'язку з цим в коледжі була розроблена програма головною ціллю якої 

є розробка, апробування та впровадження нового змісту та інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховний процес і управління 

коледжем. 

Комп'ютеризація фахового перед вищого закладу освіти належить до 

великомасштабних інновацій навчальних закладів. В даний час прийнято 

виділяти такі основні напрями впровадження комп'ютерної техніки в освіті: 

- використання комп'ютерної техніки як засіб навчання, удосконалює 

процес викладання, підвищує його якість і ефективність; 

- використання комп'ютерних технологій в якості інструменту навчання, 

пізнання себе і дійсності; 
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- організація комунікацій на основі використання засобів інформаційних 

технологій з метою передачі і придбання педагогічного досвіду, методичної та 

навчальної літератури; 

- розгляд комп'ютера і інших сучасних засобів інформаційних технологій 

в якості об'єкта вивчення; 

- використання засобів інформаційних технологій як засобу творчого 

розвитку студента; 

- використання комп'ютерної техніки в якості засобів автоматизації 

процесів контролю, корекції, тестування; 

- використання засобів інформаційних технологій в організації 

інтелектуального дозвілля; 

- впровадження сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в 

практику управління освітньою установою (Аніщенко, & Яковець, 2007). 

У коледжі сформована ціла структура інформаційного центру. Всі її блоки 

об'єднані в локальну навчальну мережу. Щоб забезпечити ефективний простір 

для комунікації, зробити загальнодоступною всю ключову інформацію про 

Придніпровський державний металургійний коледж та хід навчальної роботи для 

всіх зацікавлених в цьому учасників навчально-виховного процесу (здобувачів 

освіти, їх батьків, викладачів), в коледжі існує сайт. Основною метою діяльності 

сайту є спрощення вирішення завдань за рахунок реалізації високого потенціалу 

нових інформаційних технологій, та самостійного інформування громадськості 

діяльності коледжу. Сайт розповідає про життя всього колективу коледжу. Сайту 

присвоюється статус офіційного інформаційного ресурсу навчального закладу. 

Відвідувачем сайту є будь-яка особа, яка здійснює доступ до нього через 

інтернет. Сайт коледжу оновлюється по мірі. 

Всі педагоги Придніпровського державного металургійного коледжу 

роблять планування занять з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, знаходять навчальні матеріали в інтернеті, використовують 

інформаційно-комунікаційні технології для моніторингу розвитку студентів. 
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При цьому використовують текстовий редактор, електронні бази даних, 

електронні таблиці, програми для створення презентацій, роздруковують 

роздаткові матеріали та вправ, активно користуються сервером G Suite for 

education під час змішаного формату навчання,. Від 65% до 80% викладачів 

ефективно використовують інформаційно-комунікаційні технології як 

ілюстративний засіб при поясненні нового матеріалу на занятті, в позааудиторній 

роботі, для додаткових занять, батьківських зборів. Для взаємодії з колегами і 

здобувачами освіти використовують електронну пошту та соціальні мережі.  

Впровадження в освіту нових інформаційних технологій підвищує 

загальний рівень навчального процесу, посилює мотивацію навчання і 

пізнавальну активність студентів, постійно підтримує викладачів у стані 

творчого пошуку дидактичних новацій. Комп'ютери в освіті поступово 

перетворюються з інструмент для викладання та в потужний засіб розвитку 

всього освітньо-виховного комплексу. Завдання сьогоднішнього етапу 

комп’ютеризації в коледжі – це перехід від варіантів проникаючої інформаційної 

технології до варіанту монотехнологій, коли все навчання, моніторинг, 

діагностика, управління спирається на застосування комп'ютерів.  

Перехід в розвитку Придніпровського державного металургійного 

коледжу з одного якісного рівня на інший можливо оцінити з позиції впливу 

впроваджених управлінських інновацій на роботу всього навчального закладу. 

Впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність 

Придніпровського державного металургійного коледжу дозволило помітно 

підвищити продуктивність діяльності персоналу, поліпшити робочі взаємини, 

створити в коледжі творчу атмосферу. Колектив позитивно налаштований на 

нововведення і легко адаптується до них. 

Керівник і методичне об’єднання Придніпровського державного 

металургійного коледжу змогли забезпечити необхідну інформаційну, науково-

методичну та психолого-педагогічну підтримку творчих пошуків колективу. 
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Таким чином, використання керівником Придніпровського державного 

металургійного коледжу моделі інноваційної управлінської діяльності дозволило 

не тільки підвищити рівень його професійної майстерності і професійності 

педагогів, а й сформувати позитивний імідж навчального закладу, як лідера, 

орієнтованого на сталий розвиток, підвищити його конкурентоспроможність.  

Отримуючи базову заробітну плату, педагоги виконують свою основну 

роботу, але сьогодні необхідно не «просто» працювати, але і підвищувати свою 

кваліфікацію, поширювати досвід, брати участь в проєктах та експериментах. 

Взятися за це можуть тільки змотивовані співробітники. Викладачі та педагоги 

повинні бути впевнені, що будь-який понаднормова або додаткову праця буде 

заохочена, і тоді вони будуть більш відкрито і позитивно дивитися на нове в своїй 

роботі. Але не тільки окладом і премією можна мотивувати співробітників, є й 

нематеріальні стимули педагогів:  

- надання методичної допомоги. Навіть досвідченим викладачам буде 

простіше працювати; 

- сприяння в проходженні атестації, отримання гранту, друку монографії, 

авторської програми і т.п.;  

- згадка імені співробітника в матеріалах, розроблених ним або з його 

допомогою;  

- кращі співробітники мають пріоритет в отриманні нового обладнання, 

техніки, меблів;  

- оголошення подяки, занесення на дошку пошани.  

- організація занять в спортзалі;  

- публічна похвала викладача і / або його студентів на заходах.  

Для повної реалізації єдиного інформаційного простору потрібні глибокі 

структурні перетворення освітніх систем, перегляд змісту освіти, методів, 

організаційних форм навчання, засобів навчання. Комп'ютерні технології 

допоможуть поліпшити викладання традиційних, методично добре забезпечених 

навчальних дисциплін. Використання ІКТ сприяє поліпшенню комп'ютерної 
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грамотності здобувачів освіти і викладачів, розвиває і оновлює освіту, формує у 

студентів позитивну мотивацію до навчання у них навичок самоосвіти і 

прагнення до продовження освіти (Блауг, 2011). 

Аналіз роботи коледжу з реалізації програми комп’ютеризації, прийнятої в 

2015 році показав, що програма виконується успішно. Значно покращилася 

матеріальна база для здійснення програми комп’ютеризації. З метою підвищення 

ефективності методичної роботи, повної реалізації запитів педагогів у коледжі 

розпочато діяльність в єдиному інформаційному просторі G Suite for education і 

чіткого регулювання інформаційних потоків науково-методичної документації. 

Проте, зупинятися на досягнутому рівні колектив і керівництво 

Придніпровського державного металургійного коледжу не має наміру. У 

програмі розвитку на найближчу перспективу заплановано основні напрямки 

розвитку інноваційних процесів. 
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ПРОБЛЕМИ СЛІДЧОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕЯКИХ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Салманов О. В., 

кандидат юридичних наук, 

викладач кафедри кримінального процесу 

та організації досудового слідства 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

м. Харків, Україна 

 

Незважаючи на те, що чинний КПК України детально врегульовує 

кримінальні процесуальні відносини та чітко регламентує правову процедуру 

досудового розслідування та судового провадження, частими є випадки 

порушення прав, свобод і законних інтересів людини в кримінальному 

судочинстві. Зокрема, основні з них пов’язані з проведенням окремих слідчих 

(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, особливо пов’язаних з 

обмеженням права на недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, у 

правозастосовній практиці є непоодинокими випадки безпідставного обмеження 

права на недоторканність житла, порушення прав осіб, у житлі чи іншому 

володінні яких проводиться слідча (розшукова) дія; відмови слідчого в допуску 

адвоката до участі в слідчій (розшуковій) дії; вилучення майна, що не відповідає 

меті проведення слідчої (розшукової) дії, або майна, яке не має стосунку до 

кримінального провадження чи зв’язок якого з кримінальним провадженням не 

доведено органом досудового розслідування; бездіяльності слідчого, пов’язаної 

з необхідністю звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення 

арешту на вилучене майно; несвоєчасності повернення тимчасово вилученого 
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майна та необґрунтованості накладення на нього арешту тощо (Вегера-Іжевська, 

2017). 

Розглядаючи проблемні аспекти слідчої практики щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій та шляхи її вдосконалення, слід усвідомлювати, що 

така діяльність є багатогранною, як і проблема, вирішити яку вона покликана. 

Треба зазначити, що така діяльність перебуває в прямій залежності від природи 

самої проблеми, в нашому випадку мова йде про порушення конституційного 

права на недоторканність житла чи іншого володіння особи при проведенні 

слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з проникненням у житло чи інше володіння 

особи. Важко не погодитися з тим, що вказана проблема, як і її вирішення, 

«... лежать у площині правового механізму забезпечення права на 

недоторканність житла чи іншого володіння особи під час проведення слідчих 

(розшукових) дій, який не є досконалим і містить певні прогалини, в наявності 

оцінних понять, що отримують різну інтерпретацію правозастосовником і 

надають досить широкого простору для дискреції сторони обвинувачення та 

слідчого судді, так і в правосвідомості слідчих, прокурорів, слідчих суддів, дії та 

рішення яких безпосередньо обмежують конституційне право на 

недоторканність житла чи іншого володіння особи» (Вегера-Іжевська, 2017). 

У зв’язку з вищезазначеним особливої актуальності та значення набуває 

питання про шляхи вдосконалення слідчої практики щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій. Вказане питання потрібно розглядати в нерозривному зв’язку 

з труднощами та помилками, які зустрічаються в слідчій практиці під час 

проведення слідчих (розшукових) дій, що пов’язані з обмеженням 

конституційного права на недоторканність житла чи іншого володіння особи. 

Як цілком слушно відзначає С. Іллюк (2020), досліджуючи деякі проблеми 

правового регулювання обшуку в Україні, при застосуванні норм КПК України, 

що регламентують проникнення в житло чи інше володіння особи, виникає низка 

проблем, наприклад такі, які пов’язані зі зловживаннями ситуацією з боку 

органів досудового розслідування. Зокрема, мова йде про відбирання згоди 
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особи на проведення огляду її житла чи іншого володіння через сумнівність у 

добровільному волевиявленні такої особи, а також – про неналежне оформлення 

проведених процесуальних дій. Унаслідок цього докази, отримані під час їх 

проведення, є недопустимими. 

Окрім того, в слідчій практиці проведення слідчих (розшукових) дій, 

зустрічаються випадки їх проведення без правових на те підстав. Зокрема, в 

кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 286 КК України, виходячи зі змісту протоколу огляду місця події, було 

оглянуто транспортний засіб. Вказана слідча дія була проведена органом 

досудового розслідування з істотним порушенням вимог КПК України, а саме 

без дозволу власника чи іншого законного володільця транспортного засобу, а 

також без ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення огляду транспортного 

засобу. Судом було встановлено, що огляд вказаного автомобіля було проведено 

на території відділення поліції, тому неможна вважати місцем події ні 

автомобіль, ні територію, на якій він на той час знаходився. Як вбачається з 

протоколу огляду місця події, єдиною метою цієї слідчої дії було вилучення 

речових доказів, а значить цей огляд місця події фактично був обшуком, який 

згідно з приписами ч. 2 ст. 234 КПК України проводиться лише на підставі 

ухвали слідчого судді. Як не заперечував в судовому засіданні прокурор, дозвіл 

власника або володільця вказаного автомобіля на проведення огляду не 

отримувався, з клопотанням про проведення обшуку прокурор, слідчий до 

слідчого судді не зверталися, тому відповідно до згаданих положень отримані 

внаслідок такої слідчої дії докази є недопустимими і не можуть бути використані 

судом під час прийняття рішення (Ухвала Оріхівського районного суду від 

16.02.2021 № 323/2853/20). 

Також непоодинокими є випадки, коли під виглядом огляду, зокрема місця 

події, та слідчого експерименту фактично проводиться обшук житла чи іншого 

володіння особи. Зокрема, в одному кримінальному провадженні, щодо 

підозрюваної особи було винесено вирок, який є незаконним у зв’язку з 
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істотними порушеннями процесуального закону, які полягали, крім іншого, у 

використанні судом при обґрунтуванні вироку недопустимих доказів. Зокрема, 

проведений органом досудового розслідування огляд місця події фактично був 

обшуком, який згідно з положенням ч. 2 ст. 234 КПК України здійснюється лише 

на підставі ухвали слідчого судді. Також слідчі експерименти, проведені без 

згоди належних власників житла. Тому захисник у своїй скарзі наголошує на 

тому, що такі докази, як протокол огляду місця події, протоколи проведення 

слідчих експериментів, а також речові докази – майно, вилучене під час огляду 

місця події, якими місцевий суд обґрунтував свій висновок про доведеність 

винуватості підозрюваної особи, є недопустимими, оскільки вказані докази 

отримані органом досудового розслідування всупереч порядку, передбаченого 

КПК України, та внаслідок істотного порушення прав та свобод людини 

(Постанова Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного 

кримінального суду від 16.06.2020 № 423/130/19). При цьому Верховний Суд 

відзначає, що проведення обшуку під виглядом огляду місця події є 

неприпустимим, оскільки таким чином нівелюються вимоги судового контролю, 

передбачені ст. ст. 233–234 КПК України. Також, на його думку, не отримали 

відповідного спростування, хоча були визнані необґрунтованими, доводи 

захисника про те, що слідчі експерименти за участю підозрюваної особи. 

проведені з порушенням вимог КПК України, оскільки ці слідчі дії були 

здійсненні без згоди належних власників житла, як того вимагає ч. 5 ст. 240 КПК 

України. 

На те, що вищенаведені порушення в слідчій практиці проведення слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння 

особи, вказують наступні судові рішення:  

 постанова Верховного Суду колегії суддів Першої судової палати Суду 

у постанові від 12.02.2019 р. (справа № 159/451/16-к, провадження № 51-

1173км18), в якій зазначається, що огляд автомобіля підозрюваних не можна 

вважати оглядом місця події, а тому, навіть за умов, що огляд цього автомобіля 
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підпадав під визначення «невідкладного випадку» у значенні ч. 3 ст. 233 КПК, 

звернення до слідчого судді постфактум відповідно до вимог цього положення 

було обов’язковим; за відсутності ухвали слідчого судді, отриманої в порядку, 

передбаченому цим же положенням, результати такого огляду не можуть бути 

визнані допустимими доказами (Постанова Верховного Суду колегії суддів 

Першої судової палати Суду у постанові від 12.02.2019 № 159/451/16-к);  

 постанова Верховного Суду колегії суддів Третьої судової палати Суду 

від 03 червня 2020 р. (справа № 753/4091/16-к, провадження № 51-6549км19), в 

якій зазначено, що подія, яка була предметом розслідування, відбувалася 

14 листопада 2015 року на паркувальному майданчику біля ТЦ «Аркадія» на вул. 

Дніпровській Набережній, 33 у м. Києві, а саме в автомобілі «Toyota Rav 4» 

(державний номерний знак НОМЕР_3), який належить ОСОБА_4, а тому салон 

автомобіля «BMW 323» (державний номерний знак НОМЕР_4) не можна 

вважати місцем події. Крім того, Суд у своєму рішенні вказав, що як видно з 

протоколу огляду місця події від 14 листопада 2015 р. – автомобіля «BMW 323», 

єдиною метою цієї слідчої дії було відшукання речей, які мають значення для 

досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду. 

Таким чином, Суд дійшов висновку, що цей огляд місця події фактично був 

обшуком, який згідно з приписами ч. 2 ст. 234 КПК проводиться лише на підставі 

ухвали слідчого судді, при цьому з клопотанням про проведення обшуку 

прокурор, слідчий до слідчого судді не зверталися, тому отримані внаслідок 

такої слідчої дії докази є недопустимими і не можуть бути використані судом під 

час прийняття рішення (Постанова Верховного Суду колегії суддів Третьої 

судової палати Суду від 03.06.2020 № 753/4091/16-к); 

Ще одним порушенням під час проведення слідчих (розшукових) дій, яке 

часто зустрічається в слідчій практиці, є незалучення до її проведення осіб, чиї 

права обмежуються. Зокрема, в ухвалі одного апеляційного суду з’ясовано, що, 

формулюючи обвинувачення, визнане судом доведеним, а також докази вини 

обвинуваченого, суд зазначив протокол обшуку, згідно з яким на подвір’ї за 
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житловим будинком домогосподарства підозрюваної особи було виявлено та 

вилучено дві скляні банки з рослинною речовиною, яка є особливо небезпечним 

наркотичним засобом канабісом, а також полімерні пляшки з насінням коноплі 

(т. 1 а. п. 122–126). Як вбачається суду із вказаного протоколу огляду, ця слідча 

дія проводилась без участі підозрюваної особи, який на той час мав вже статус 

підозрюваного, був затриманий і перебував у слідчому ізоляторі, а також без 

участі його захисника. Згідно з положеннями ст. 236 КПК України, якою 

регламентовано порядок проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, 

слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення 

присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені чи порушені. Ці обставини залишились поза увагою суду 

першої інстанції, у зв’язку з чим не було з’ясовано причину відсутності під час 

проведення обшуку підозрюваного, за місцем проживання якого проводилась 

слідча дія, а також його захисника. Таким чином, суд першої інстанції, 

враховуючи як допустимий доказ протокол обшуку, не дав належної правової 

оцінки тому, що на момент проведення цієї слідчої дії перешкод забезпечення 

участі підозрюваного та його захисника не було, проте процесуальні вимоги 

проведення обшуку не були дотримані і право на захист підозрюваного не було 

забезпечено (Ухвала Тернопільського апеляційного суду від 21.10.2020 № 

342/414/17). 

Отже, опираючись на слідчу практику проведення слідчих (розшукових) 

дій, можна виокремити основні помилки та проблеми, з якими стикаються 

працівники органів досудового розслідування. Це: проведення вказаних слідчих 

(розшукових) дій без правових на те підстав; сумнівне отримання добровільної 

згоди на проведення огляду та/чи слідчого експерименту в житлі чи іншому 

володінні особи в особи, яка ними володіє; фактичне проведення під виглядом 

огляду житла чи іншого володіння особи його обшуку; незалучення до 

проведення слідчих (розшукових) дій осіб, чиї права на недоторканність житла 
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чи іншого володіння особи обмежуються; порушення під час проведення слідчих 

(розшукових) дій, прав орендаря (Салманов, 2019). 

На нашу думку, з метою недопущення наведених порушень при проведенні 

слідчих (розшукових) дій, необхідно: на підготовчому етапі правильно визначати 

предмет і об’єкт слідчої (розшукової) дії, а також методи її проведення та склад 

суб’єктів; не допускати безпідставного проведення слідчих (розшукових) дій, 

зокрема пов’язаних з проникненням в житло чи інше володіння особи; під час 

проведення названих слідчих (розшукових) дій використовувати методи та 

засоби, які зводять можливість і міру пошкодження майна до мінімуму; 

оформлювати хід та результат проведення слідчих (розшукових) дій згідно з 

процесуальними вимогами до їх фіксації. Також задля вдосконалення слідчої 

практики проведення виокремлених слідчих (розшукових) дій працівникам 

органу досудового розслідування потрібно ознайомлюватися з судовою 

практикою, в тому числі й практикою ЄСПЛ, щодо розгляду питань, пов’язаних 

із проведенням слідчих (розшукових) дій; користуватися науково-практичними 

коментарями, методичними рекомендаціями тощо. 
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Анотація. Стаття актуалізує питання кадрового голоду у сфері освіти та 

висвітлює етапи становлення педагога. Низький рівень задоволеності 

професійних потреб педагогів обумовлений змінами в суспільстві. Робота 

містить практичні проблеми педагогів в період професійного становлення, 

виклики які перед ними постають, а саме: низький соціальний статус професії, 

невиправдані очікування від професійного вибору. Підсумовуючи, цей матеріал 

містить рекомендації для покращення ситуації. 

Ключові слова: Педагог, Молоді фахівці, Емоційне вигорання, Соціальні 

зміни. 

 

 

Соціальна й економічна ситуація в Україні створила умови для виникнення 

кадрового голоду в освітніх закладах. На кожному етапі розвитку суспільства 

здійснюються соціальні дії, відбуваються різні соціальні зміни, які породжують 

певні соціальні реалії (Червінська, 2007). Аналізуючи ситуацію в країні можна 

зробити висновок, що переважна більшість педагогів, що працюють зараз в 

освітніх закладах пенсійного або передпенсійного віку. Це був свідомий вибір 

більшості педагогів. Одним з найважливіших кроків у житті є вибір професії. 

Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість (Томан, 1984). Молоді 
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фахівці в освітній галузі мають надзвичайно широкі перспективи але 

потрапляючи у систему освіти з вимогами, які не відповідають економічним 

сподіванням, довго не затримуються в освітньому закладі.  

Педагоги пенсійного та передпенсійного віку, хоч і отримують зарплатню 

відносно більшу ніж у молодих фахівців, вже емоційно вигоріли. Коли мова йде 

про емоційне вигорання, то насамперед хвилює психологічний стан педагога, 

його готовність кожен день бути артистом, розв’язувати педагогічні задачі, 

мотивувати, вести за собою. Постає питання як педагог може стовідсотково 

виконувати свої основні функції, якщо йому необхідно бути на зв’язку з 

батьками здобувачів освіти 24/7, вести документацію, відповідати вимогам 

адміністрації, встигати чергувати на перервах, брати участь у фахових 

конкурсах, проводити відкриті заходи в закладі освіти, відповідати на скарги й 

ще багато іншого. Життя стає щодалі складнішим, вимогливішим, наука і техніка 

розвиваються такими темпами, що набуті у вузі знання старіють усе швидше і 

швидше. Тому підвищення кваліфікації стає необхідною складовою частиною 

нашого сьогодення (Томан, 1984). Коли педагогу за темпом життя згадати, що 

він – людина. Людина яка має родину, дітей, чоловіків, дружин, батьків. І ця 

родина потребує особистого часу, адже відомо, що родинні стосунки теж треба 

будувати вони не народжуються самі. Діти, чоловік, дружина потребують уваги, 

натомість отримують цілодобово зайнятого члена родини. Відповідно до умов в 

яких опиняється педагог в нього два шляхи, або змінити професію, до чого більш 

схильні молоді педагоги, або стати емоційно твердішим, що призводить до 

емоційного вигорання.  

З того моменту як педагог входить до аудиторії, класу, кабінету він розуміє 

необхідність врахування готовності здобувача освіти, саме в цей день, саме в цю 

хвилину сприймати навчальний матеріал. Слід зауважити той факт, що ні 

здобувачі освіти, ні адміністрація закладу, ні батьки не враховують 

психологічний стан самого педагога. Зазвичай на початку педагогічної кар’єри 

педагоги, намагаються: створити діяльнісну атмосферу, зацікавити, обіграти 
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навчальний матеріал, підшукати відповідну інфографіку, диференціювати 

завдання тощо. З часом коли результат праці не приносить очікуваних плодів 

педагог, почувається актором який не дочекався оплесків. Постає декілька 

питань. Перше – чому так відбувається? Друге – досвід друг чи ворог?  

Починаючи працювати з колективом здобувачів освіти педагог, з перших 

занять виявляє стійкі психологічні риси студентів і у 99% випадків виявляється 

правим. Зауважу, що молодий педагог найчастіше попре брак педагогічного 

інструментарію, починає боротись за душу кожного здобувача освіти, боротись 

невтомно, віддаючи всього себе вихованню, нехтуючи власними потребами, 

бажаннями, родиною. Він ночами готується до занять, шукає нові методи та 

прийоми, спілкується з батьками намагаючись допомогти в навчанні. В 

результаті таких інтенсивних дій педагог набуває досвіду, як позитивного, так і 

негативного. Досвіду педагогічних перемог і невдач, досвіду прийняття хибних 

рішень. Так з безсонних ночей народжується педагог-майстер. Тут добре б 

сказати: «Маєш великий досвід, майстерність, авторський почерк – ТВОРИ – 

РОБИ СВОЮ СПРАВУ – ВЕДИ ЗА СОБОЮ – НАДИХАЙ», та не так 

складається, як гадається. 

Педагог – жива істота яка має потреби: матеріальні, соціальні, 

психологічні. Хочу наголосити незадоволенні потреби, бо матеріальна 

винагорода – бажає бути кращою, соціальний статус професії – низький, 

психологічне задоволення результатами своєї праці 5 з 25, список досить довгий. 

Тож педагог-майстер, вмикає режим енергоощадження, цього вимагає його 

нервова система та інстинкт самозбереження. 

Оскільки рушієм соціальних змін є не лише суспільство, а й державні 

органи та установи робимо висновок про необхідність змін. На державному 

рівні змінювати статус професії, а саме: рівень заробітної плати; оплачувана 

творча відпустка 365 днів раз на п’ять років; захист педагога від булінгу, мобінгу, 

босингу на законодавчому рівні з реальним терміном покарання; матеріальне 

забезпечення творчих потреб педагога.  
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На рівні МОН: забезпечити можливість педагогам самостійно складати 

програми та обирати підручники.  

На рівні освітніх закладів і адміністрації: скасовувати всю 

документацію окрім журналу, забезпечити педагогічну свободу, знизити рівень 

адміністративного контролю. 
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Abstract. The article describes the pedagogical possibilities of the cluster 

method in the process of professional training of university students. The author 

determines the need to apply the method in order to develop critical thinking, research 

competencies of students, the formation of value-semantic attitude to the learning 

process. The article reveals the essence, features and advantages of the cluster method, 

emphasizes its semantic development possibilities. In the learning process the 

university cluster method teaches students to transform oral and written information in 

a concise graphic form, which forms their professional thinking by systematizing and 
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highlighting the most significant elements of learning content. The clustering process 

is essentially convolution of mental content when different types of information are 

integrated into a visual sign image, which, being perceived, can later be deployed and 

serve as a support for mental and practical actions. The author concludes that the 

organization of any form of work with the cluster in the classroom is, in its own way 

essence, a form of organization of quasi-professional activity of students.  

Keywords: Cluster method, Critical thinking, Contextual learning, Training, 

Research competence. 

 

 

The modern education system is focused on the formation of students' 

independent thinking. It is critical thinking that is the pedagogical technology also that 

stimulates the intellectual development of the student and helps to generalize large 

amounts of information and systematize the knowledge gained independently (Tilnyak 

et al., 2019). The use of various forms of visualization and of educational material is 

an important means of teaching, contributes to the actualization of the system 

characteristics and of educational knowledge, the successful acquisition of skills and 

abilities at all levels and of cognitive activity: reproductive, search-executive and 

creative. One of the most popular modern methods that are used to generalize and 

visualize educational material is - a cluster. 

The cluster method is a graphical organization of material that uses models, 

drawings, diagrams that reflect the course of thinking. The work can be carried out 

both individually and in pairs and in groups. The cluster also consists of terms, which 

are presented in a logical sequence of text subjects, which make it possible to present 

in the classroom a large amount of information in a structured and systematic form, to 

determine the keywords of the topic. 

Professor of the Harvard School Michael Porter, who is one of the most famous 

authors of the concept of competitiveness strategy, is considered the founder of cluster 

theory. According to M. Porter (1991), "clusters are an organizational form of 
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consolidating the efforts of stakeholders aimed at achieving competitive advantages 

..". This technology of critical thinking is also presented in the works of such foreign 

and Ukrainian scientists as A. Belkin, A. Bogosvyatska, J. Dewey, M. Krasovitsky, F. 

Crawford, D. Mackinster, S. Matthews, A. Pometun, V. Saul and others 

(Golyas, 2014). 

A cluster is a graphical form of information organization, when the main 

semantic units are highlighted, which are fixed in the form of a diagram with the 

designation of all connections between them. It consists of an image, contributes to the 

systematization and generalization of educational material. There are different types of 

clusters: flowcharts, paper clusters, a cluster with word numbering to compose a story, 

a cluster using individual or plot pictures instead of writing words, etc. 

The cluster system covers a large amount of educational material, with the help 

of which information can be systematized in the form of questions or headings of 

semantic blocks; correct incorrect assumptions that were made in previous clusters, fill 

them in based on new information; to establish causal relationships between individual 

semantic blocks (work can be carried out both individually and in groups, on the whole 

topic or according to certain semantic blocks). 

In the center of the cluster is the main concept, and words, sentences, phrases 

representing semantic units, connected to the central concept by straight lines. They 

express ideas, thoughts, facts, images, associations related to the topic. It is around the 

central word that semantic units are located, they reveal the topic more fully and expand 

logical connections. It is important to be able to concretize categories, substantiating 

them with the help of thoughts and facts contained in the material under study 

(Bogosvyatska, 2013). 

The cluster method can be used in almost all classes, in the study of any topic. 

The cluster can be used as a way of organizing work for a couple, and as homework. 

Advantages and results of applying the cluster method: coverage of a large amount of 

information; involvement of all participants in the educational process; an open 
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statement helps to get rid of the fear of being wrong; helps to establish causal 

relationships and draw conclusions; teaches to analyze and compare, etc. 

Depending on the method of organizing the lesson, the cluster can be drawn up 

on a board, on a separate sheet or in a notebook for an individual assignment. 

Thus, the use of the cluster method increases motivation during training, 

promotes and ensures the assimilation of educational material. Clusters allow you to 

develop critical thinking, get rid of stereotypes, and can also be used to search for 

information on the Internet and determine the main directions of student research and 

select topics for design work, etc. (Nechyporenko et al., 2019). The creation of clusters 

is perceived by students as creative work, during which it is possible to realize their 

own vision of the problem, their own approach, variability, as a means of self-

realization. 
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Анотація. Розглянуто особливості психологічних умов підготовки 

старшокласників до ЗНО з української мови під час змішаного навчання. 

Проаналізовано завдання щодо ефективного психологічного супроводу 

старшокласників в процесі підготовки до ЗНО. Запропоновано брати до уваги 

особливості методичного супроводу, способи взаємодії вчителя та учнів, а саме: 

ріні види бесіди, вправи на повторення, індивідуальні завдання, робота 

онлайн/офлайн. Обґрунтовано важливість системного підходу до організації 

освітнього процесу, розв’язання проблеми забезпечення належного психолого-

методичного супроводу старшокласників у період підготовки складання ЗНО з 

української мови. На основі проведеного дослідження дійшли висновку про 
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необхідність комплексної підготовки старшокласників до зовнішнього 

незалежного оцінювання з урахуванням усіх факторів, що безпосередньо 

впливають позитивну мотивацію. 

Ключові слова: ЗНО з української мови, Змішане навчання, Підготовка до 

ЗНО, Психологічні умови, Старшокласники. 

 

 

Сучасний стан української освіти вимагає детального та належного 

дослідження особливостей навчального процесу та принципів, якими керується 

освітня установа. Враховуючи зміни в системі освіти, спричинені 

коронавірусною інфекцією, ми повинні уважніше підходити до психологічних 

особливостей школярів, особливо старшокласників, котрі в умовах змішаного 

навчання та підготовки до ЗНО, особливо з української мови, мають свої 

психоактивні рушії. Зрештою, дуже мало уваги приділяють цьому аспекту, попри 

його неабияку важливість. А будь-який психологічний стрес перешкоджає 

швидкому та правильному вибору, викликає невпевненість, плутанину та певний 

когнітивний дисонанс. 

У цьому контексті актуальною стає проблема психологічної адаптації 

учнів до ЗНО в умовах змішаного навчання, оскільки вона залежить від 

адаптованості здатності молодої людини переходити на вищий рівень 

індивідуального розвитку, самооцінки, впевненості та усвідомлення власних 

здібностей для збільшення позицій у житті. 

Проте відзначаємо, що в дискурсі постановки нашого завдання, у науково-

педагогічній літературі відсутнє якісне та широке висвітлення психологічних 

умов супроводу в умовах змішаного навчання. Зважаючи на це, подальше 

дослідження набуває ще більшої актуальності. 

Вивченням психологічних проблем старшокласників займались: 

А. Авдеєнко, Л. Арчер, Л. Березовська, І. Бех, В. Брейнак, Л. Божович, 

Л. Волченко, В. Гроховський, В. Каган, Л. Калашнікова, А. Ковальова, 
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В. Ковальов, Н. Крейдун, І. Левицька, О. Леонтьєв, А. Макаренко, Н. Максимова, 

О. Мартиненко, Л. Мерфі, Г. Мешко, Н. Ніжегородцева, М. Смоляк, 

Л. Опанасенко, В. Осипенко та ін. Однак питання психологічних особливостей 

адаптації учнів до підготовки ЗНО та засобів її оптимізації потребують 

додаткового аналізу, адже досі відсутні кваліфіковані праці з цієї проблематики, 

що також акцентує увагу на необхідності подальшого дослідження. 

 Метою статті є аналіз психологічних умов у процесі підготовки 

старшокласників до ЗНО з української мови в умовах змішаного навчання, аналіз 

психофізичних особливостей учнів, котрі сприяють їх адаптації до складанню 

екзаменів. 

Зовнішнє незалежне оцінювання є неминучим етапом життя для тих, хто 

прагне отримати вищу освіту. У перекладі з англійської «тестування» означає 

«перевірка». І дійсно, тестування перевіряє різні риси людини – від пізнання 

якостей пам’яті, мислення та здатності бути спокійним і впевненим у собі. 

Зовнішнє незалежне оцінювання має ряд характеристик, які можуть викликати у 

випускників різні труднощі, у тому числі психологічні. 

Процедура зовнішнього незалежного оцінювання – це складна діяльність, 

яка відхиляється від звичного досвіду учнів та висуває особливі вимоги до рівня 

розвитку та зрілості інтелектуальних функцій. Будь-який іспит для учня – це 

завжди трохи стресова ситуація. Ця істина стає ще більш актуальною в контексті 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, особливо враховуючи 

аспект змішаного навчання. 

Щоб учень почувався психічно безпечним під час підготовки до ЗНО з 

мови та іспиту, йому потрібна спеціальна психологічна підготовка. 2020/2021 

навчальний рік значно відрізняється від попередніх. Передусім, учасники 

освітнього процесу змушені докорінно змінювати як форми і методи навчання, 

так і форми міжособистісного спілкування. Причиною цього є карантинні заходи 

через поширення пандемії COVID-19. Тому діяльність працівників 

психологічної служби освітньої системи – практичних психологів, соціальних 
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педагогів та методистів навчально-методичних центрів психологічної служби – 

потребує значних змін у змісті та організації. 

Попри деяку плутанину, педагоги зараз активно працюють над освоєнням 

нових способів роботи зі старшокласниками та іншими учасниками освітнього 

процесу. Насамперед освоюються дистанційно керовані форми виховної роботи 

та надання психологічної, соціальної та виховної допомоги (Твардовська, 2017). 

Як ми вже зазначали, умови змішаного навчання потребують особливого 

підходу до проведення психологічної роботи з учнями випускних класів. 

Працюючи та фактично живучи в режимі онлайн/офлайн, у дітей розмивається 

чітке відчуття навчального процесу, знаходячись вдома, вони починають ще 

більше хвилюватись через майбутні іспити, формуючи у такий спосіб негативні 

оцінки щодо ЗНО. 

Задля більш якісної підготовки старшокласників до здачі ЗНО з 

української мови, перед нами постають відповідні завдання щодо збереження 

психічного здоров’я учасників освітнього процесу під час змішаного навчання, 

встановленого в країні через поширення загрози коронавірусу. На нашу думку, 

основною метою спеціаліста щодо подолання негативних соціально-

психологічних наслідків в умовах змішаного навчання є оновлення адаптаційних 

та компенсаційних ресурсів особистості, стабілізація емоційної сфери, 

мобілізація психологічного потенціалу учасників освітнього процесу, 

стресостійкість (Павлова, 2011). 

У навчальних закладах значну увагу слід приділяти систематичному 

огляду раніше вивченого матеріалу з української мови. Педагог повинен 

впевнитись у тому, що діти якісно опановують матеріал, користуються 

здобутими знаннями та впевнено розв’язують завдання, котрі безпосередньо 

впливають на загальний психологічний рівень. 

Для учнів з низьким рівнем успішності, учителям рекомендується 

проводити групове консультування, індивідуальні уроки, підготовку та надання 

творчих завдань. 
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Методична робота у навчальних закладах перед здачею ЗНО з української 

мови має бути спрямована на підвищення ефективності зовнішнього 

оцінювання: вона передбачає засідання шкільних методичних об’єднань, 

творчих груп з відповідних тем мови, роботу консультаційного центру, контроль 

результатів діяльності учнів, навчально-консультативні ради, психологічні та 

просвітницькі семінари, майстер-класи з української мови. 

Не менш важливою складовою діяльності педагога є забезпечення 

психологічної рівноваги у старшокласників. Домогтись цього можна завдяки 

інформаційно-просвітницькій діяльності. Доречним буде оформлення кутових 

стендів, створення вебсайту установи, сторінок у соціальних мережах, а також 

проведення курсів для підготовки до ЗНО, тематичні заняття та відвідування 

відповідних заходів, де мова буде йтись про процедуру та особливості складання 

іспитів. 

Організація цільової психологічної підтримки є важливою складовою 

підготовки до ЗНО в контексті роботи вчителя. Для забезпечення адекватного 

психологічного стану, доречно проводити тестування з української мови, яке 

будуть складати учні; створення своєрідних баз знань з цього ж предмету, де учні 

діляться наявною інформацією, яка буде корисна для підготовки до ЗНО з 

української мови, що дає змогу відчувати впевненість у власних силах. 

Готуючись до тестування, старшокласникам важливо відчувати допомогу 

з боку вчителів та батьків. Це може бути як підтримка інформаційного характеру 

стосовно питань проходження процедури ЗНО з української мови або 

опрацювання навчального матеріалу, так і психологічна настанова, переконання 

в тому, що за умови серйозної підготовки й виявлення ґрунтовних знань 

випускник може сподіватися на гарні результати. Така допомога має надаватися 

учням не лише вчителями, а й батьками. Під особливою увагою педагога повинні 

залишатися тривожні, невпевнені в собі випускники. Бажано, щоб такі діти не 

отримували на свою адресу негативних оцінок, не піддавались критиці. Краще 

підбадьорювати їх, вселяти впевненість у власних силах (Твардовська, 2017). 



1st International Conference on Major Achievements in Science and Education                  Stockholm, Sweden 

 
- 58 - 

 

Навчання тестовим завданням дає змогу учням почуватись краще під час 

тесту, оскільки учень знає типові конструкції тестових завдань, він майже не 

витрачатиме часу на розуміння інструкцій.  

Подібна методична робота розвиває відповідні психотехнічні навички 

саморегуляції та самоконтролю. Психотехнічні навички, набуті в процесі 

навчання, не тільки підвищують ефективність підготовки до зовнішнього 

оцінювання з мови, але й дають змогу учням почувати себе впевненіше під час 

іспиту, сприяють розвитку розумових здібностей, здатності мобілізувати себе та 

домінувати власними емоціями (Твардовська, 2017). 

Зовнішнє оцінювання з української мови вимагає високої ефективності 

протягом тривалого проміжку часу (до 3 годин). Тому існує велика ймовірність 

того, що якість роботи через відчуття втоми знизяться. Щоб уникнути втоми на 

уроках, учителям необхідно використовувати методи чергування уваги, 

психологічного розвантаження або перерви на вправи, які учень може 

використати пізніше під час контрольної роботи. Доцільно включати дихальні 

вправи та вправи для очей. Вони допомагають активізувати нервову систему і 

підвищують тонус.  

На підготовчому етапі від педагога потребується навчити учня 

користуватися різними інструментами для саморегуляції. Такі інструменти 

можуть являти собою пісочний годинник, який вимірює достатньо часу для 

виконання роботи, створення списку необхідних справ тощо. 

Важливо розвивати у дитини навички самооцінки. Наприклад, корисно 

запитати: «Що вам сподобалося у вашій роботі/написаному творі?». Якщо учневі 

важко відповісти на запитання, педагог може попросити його оцінити роботу за 

кількома критеріями: правильність відповіді, швидкість виконання тощо 

(Павлова, 2011). 

Говорячи про методологічні аспекти, то для успішної здачі ЗНО з 

української мови учні повинні володіти комплексом психологічних якостей, як-

от: гнучкість, високий рівень концентрації уваги, структурованість мислення, 
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високий рівень організації діяльності, мотивацію на досягнення успіху, високий 

рівень стресостійкості. Для підвищення психологічної стійкості під час 

підготовки до ЗНО необхідно сформувати у старшокласників уміння знижувати 

рівень тривоги і навчитися протидіяти стресам в різних життєвих ситуаціях. 

Серед факторів, які впливають на стресостійкість можна виділити такі:  

- труднощі, які пов'язані з переробленням інформації і особливостями 

роботи з тестовими завданнями;  

- труднощі процесуального характеру пов'язані з процедурою проведення 

іспиту: специфіка фіксування відповідей (страх у випускників припуститися 

помилки при написанні відповіді, особливо це стосується школярів з 

проблемами уваги);  

- критерії оцінювання відповіді;  

- недолік знань про процедуру проходження іспиту (Бобак, 2016). 

Констатуємо, що психологічно період навчання особливо складний для 

учнів: він показує, наскільки випускники готові до дорослого життя, наскільки 

їх вимоги відповідають можливостям. Етап іспитів не тільки важливий з точки 

зору підготовки до перевірки знань, але також може стати «тренуванням» для 

майбутнього самостійного життя. Організація психологічних умов 

старшокласників під час підготовки до іспитів дає змогу їм краще зрозуміти 

можливості особистісного розвитку. 

Очевидно, що ситуація складання ЗНО з української мови певним чином 

впливає на впевненість старшокласників у підготовчих умовах змішаного 

навчання. Враховуючи складність проведення освітнього процесу в умовах 

змішаного навчання та паралельної підготовки старшокласників до ЗНО, постає 

питання про впровадження раціональних та дієвих методів психологічного 

спрямування (Павлова, 2011). 

Можемо зазначити, що від учителя потребується виконання основних 

завдань щодо ефективного психологічного супроводу старшокласників в процесі 

підготовки до ЗНО в умовах змішаного навчання, а саме: 
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- розвивати пізнавальну складову психологічної готовності, 

відпрацьовувати навички самоорганізації та самоконтролю, добровільної 

саморегуляції з метою забезпечення розвитку уваги, пам’яті та мислення;  

- знизити рівень тривожності шляхом опанування навичками 

психофізичної саморегуляції;  

- сприяти адаптації учнів до процесу зовнішнього оцінювання шляхом 

активного використання тестової форми перевірки знань у навчальному процесі. 

Період підготовки та складання ЗНО – це важливий етап в житті кожного 

учня. Від викладачів вимагається повне розуміння психологічного стану 

майбутніх абітурієнтів та створення для цього ефективних та дієвих умов.  

Отже, говорячи про умови методичного супроводу, зазначаємо такі 

способи взаємодії вчителя та учнів: 

- Бесіда як одна з умов ефективного методичного супроводу. Учні діляться 

своїми думками та переживаннями, знижують рівень стресу і відповідно 

будують прямий діалог з вчителем. 

- Вправи на повторення є не менш важливою умовою як у дискурсі 

психолого-методичного супроводу, так і в якості додаткової підготовки до ЗНО. 

Разом з класом учень має змогу пройти вивчений матеріал та запам’ятати його 

ще краще, щоб під час написання безпосередньо тесту не відбулось неприємних 

ситуацій у вигляді паніки, розгубленості тощо. 

- Індивідуальна робота. Працюючи з учнем наодинці, у педагога є 

можливість якомога краще вивчити його психологічні показники та ставлення до 

навчання, оцінити знання та налагодити особистісний контакт, який допоможе 

учневі розслабитись та знаходитись у своєрідних межах комфорту. 

- Форма проведення занять. Умови змішаного методичного супроводу 

онлайн/офлайн. В дискурсі змішаної системи навчання вчитель повинен 

підготувати дітей до праці в різних умовах, від звичного офлайн формату в класі 

до дистанційного проведення занять. 
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У висновку зазначаємо, що сучасний стан української освіти вимагає 

системного підходу до організації освітнього процесу. Зміни в системі освіти 

впливають і на самих учнів, безпосередніх суб’єктів навчання. У зв’язку з 

щорічною здачею ЗНО, вже не перший рік постає питання щодо забезпечення 

належного психолого-методичного супроводу старшокласників в період 

підготовки та складання іспитів. Для багатьох випускників – це важливий етап в 

житті, а завданням вчителя є забезпечити комфортні та психологічно доречні 

умови підготовки складання ЗНО з української мови та літератури. 

Розглянувши особливості психолого-методичної підготовки учнів до ЗНО 

в умовах змішаного навчання, відзначаємо неабияку роль у цьому процесі 

викладача, котрий має своїми діями та підтримкою задовольнити психологічні 

потреби майбутніх абітурієнтів. Дотримання умов методичного супроводу та 

виконання відповідних завдань допоможуть методистам та учням прийти до 

успіху через спільну працю та правильно підібрані методи та підходи. 
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vno3tvardovskoieoleniivanivnizproblemipsihologicnijsuproviducnivpidcaspidgotovki

dozno  

[3] Павлова, С. О. (2011). Психолого-педагогічний супровід зовнішнього 

незалежного оцінювання. https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp6/pavlova.

pdf 
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ДОЗВІЛЛЄВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ 

«START» УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ  

 

Левченко Н. В., 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, 

докторант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

 

З 2017 року стрімко спостерігається розвиток молодіжних центрів в 

Україні, згідно з офіційним сайтом Асоціації молодіжних центрів України 

станом на 01.09.2021 р. налічується більше 300 молодіжний центр та простір. 

Також спостерігається підтримка на політичному рівні, що підтверджено 

низькою нормативних актів: Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду 

при молодіжному центрі» (2017); Наказ Міністерства молоді та спорту України 

«Про затвердження Національного знаку якості та критеріях якості для 

молодіжних центрів» (2017); Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про 

затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників 

молодіжних центрів» (2019) та інші. 

Здійснивши скринінг сайту Асоціації молодіжних центрів України, де 

розміщено інформація з усіх областей про діючі молодіжні центри та простори, 

встановлено, що на базі закладу вищої освіти здійснює свою діяльність 

Молодіжний центр «Start» Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (б. д.). 
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Основними завданнями центру це – створення умов для творчого розвитку 

особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді; залучення молоді до 

участі в наукових, мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких 

заходах; утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей у молоді; пропаганда та формування здорового 

способу життя; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді; взаємодія з молодіжними, дитячими громадськими організаціями; 

забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва (Положення 

про Молодіжний центр «START», 2018). 

Впродовж 2018 – 2021 рр. координаторами та волонтерами центру було 

проведено та взято участь у різних заходах відповідно до дозвіллєвого напряму 

діяльності центру, а саме: участь у Всеукраїнській благодійній акції «НАРРУ 

ГАВ ДЛЯ СІРКА», мета акції полягала в зборі та передачі допомоги собакам та 

котам. Спільними зусиллями викладачів, студентів факультету соціальної та 

психологічної освіти ми зібрали все, що потребують мешканці притулку: їжу, 

вітаміни, іграшки для тварин та багато іншого (2019 р.); організовано виставку 

плакатів до дня психічного здоров’я. Співпрацювали з бібліотекою УДПУ для 

організації Години історії «Героїчна сторінка козацької епопеї. Сьогодення» 

Метою заходу було формувати у студентів інтерес до історичного минулого 

українського народу, виховувати моральні якості, почуття патріотизму. 

Особливу увагу організатори заходу звернули на такі завдання, як: виховати 

пошану до пам’яті героїв національно-визвольних змагань, мужності та героїзму 

сучасних захисників суверенітету і територіальної цілісності України – воїнів 

АТО, утвердження ідеалів свободи і демократії, збереження історичної пам’яті 

про доленосні події в Україні початку ХХІ століття та сприяння подальшому 

зміцненню патріотичного духу в учнівської молоді. Під час історичного заходу 

студенти здобули нові знання про історичне минуле українського народу, 

вшанували пам’ять героїв України. Проведення акції серед студентів факультету 

соціальної та психологічної освіти «Підтримай захисників України» (2019 р.); 
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організовано факультетське святкування Halloween спільно з студентським 

самоврядуванням (2019 р.); проведено виховний захід на екологічну тему: 

«Планета у нас одна – бережімо її!». Метою заходу було ознайомити студентів з 

цікавинками безмежної природи, розвивати у студентів почуття громадськості 

бережливості, усвідомлення необхідності раціонального господарювання, 

виховувати екологічну культуру, бережливе ставлення до природи і всього 

живого. На виховний захід було запрошено еко-активістку та учасницю 

програми «Державотворець» – Аліну Золотухіну. Еко-активістка розповідала 

студентами про стан навколишнього середовища, найгостріші проблеми нашої 

планети та шляхи їх вирішення. Для того, щоб студенти краще закріпили здобуту 

інформацію, їх було поділено на дві команди для виконання завдання – 

намалювати плакат на екологічну тему та презентувати його (2019 р.); 

організовано благодійної акції «Щаслива лапка» та співпраця з Благодійним 

фондом «З надією на життя» Захід до Всесвітнього дня боротьби (2019 р.); 

організовано захід до Дня прав людини (2019 р.); організовано для студентів 

факультету соціальної та психологічної освіти виховний захід «Масниця – свято 

українців: історія та традиції святкування» в Уманському Краєзнавчому музеї. 

Під час екскурсії студентів ознайомили з історією українського свята – Масниця 

або як в українському народі називають Колодій та традиціями святкування. 

Екскурсія була адаптована також і для студентів з ООП, які відвідували захід. 

(2020 р.); проведено кінолекторію для студентської молоді в Молодіжному 

центрі «START» (2020 р.); участь у всеукраїнському челенджі-марафоні для 

молоді з популяризації здорового способу життя серед молоді Healthy Challenge 

(18 травня – 7 червня 2020 р.); проведено виховний захід до дня Захисника 

України «Від слави козацької – до слави солдатської» (14 жовтня 2020 р.); 

відвідано першу в Україні галерею доповненої реальності «УманьArt» (14 

жовтня 2020 р.); організовано екскурсію на фотовиставку «Донбас. Перший рік 

війни» – присвячену героям-воїнам, учасника АТО/ООС на Сході нашої країни 

(14 жовтня 2020 р.); організовано екскурсію до Державно історико-
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архітектурному заповіднику «Стара Умань» – виставка присвяченій українським 

козакам (14 жовтня 2020 р.) (Положення про Молодіжний центр «START», 

2018).  

Отже, дозвіллєвий напрям діяльності Молодіжного центру «START» 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є дієвим 

інструментом для розвитку студентської молоді, організації здорового й 

безпечного дозвілля та їх відпочинку. Перспективами подальших досліджень у 

цьому напрямі є теоретичний та практичний аспект підготовки соціальний 

працівників до молодіжний працівників в закладі вищої освіти. 

 

Література: 

[1] Молодіжний центр «Start». (б. д.) Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини. https://fspo.udpu.edu.ua/молодіжний-центр-start/ 

[2] Положення про Молодіжний центр «START». (2018). Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. 

[3] Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження 

Національного знаку якості та критеріях якості для молодіжних центрів» № 

3284 (2017, 03 серпня) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1061-17#Text 

[4] Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Примірних 

штатних нормативів чисельності працівників молодіжних центрів» № 1648 

(2019, 02 квітня). https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Docs/shtatni-normatyvy-

molodizhni-centry.pdf 

[5] Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових 

положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному 

центрі» № 1014 (2017, 20 грудня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1014-2017-

%D0%BF#Text 
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РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

 

Малик В. М., 

аспірантка кафедри педагогіки,  

професійної освіти та управління освітніми закладами 

Вінницький державний педагогічний університет 

ім. Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

 

Ефективність комунікативної діяльності (діяльності спілкування) 

забезпечується комплексом індивідуальних комунікативних особливостей 

людини. Ці комунікативні особливості визначаються вченими як «комунікативні 

якості», «комунікативні здібності», «комунікативна компетентність», 

«комунікативний потенціал», «комунікативна культура». 

Комунікативні якості особистості – це тривало існуюча характеристика, 

що виявляється у спілкуванні та поведінці індивіда в різних ситуаціях 

(Острянська, 2009). 

Комунікативні якості особистості не є споконвічно заданими, а проходять 

тривалий період становлення, вдосконалення та розвитку. 

Такими якостями можуть бути: 

- товариськість (потреба в спілкуванні з молоддю, вільне володіння 

мовою); 

- доброзичливість (вміння показати учневі своє добре ставлення до нього, 

симпатію та повагу, приймати їх навіть тоді, коли не схвалюєш їх вчинки, 

готовність підтримати інших); 

- емпатія (безоціночне співпереживання, співчуття учневі, бажання йому 

допомогти, не переслідуючи ніяких особливих виховних цілей); 

- автентичність (вміння бути природним у відносинах, які не ховатися за 

масками, ролями); 
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- відкритість (вміння щиро говорити про свої думки і почуття, готовність 

відкрити іншим свій внутрішній світ); 

- ініціативність (здатність встановлювати контакти, не чекаючи активності 

з боку); 

- тактовність (високий рівень культури спілкування, уміння налагодити 

емоційне благополуччя на всіх етапах спілкування); 

- гнучкість (можлива зміна тактики взаємодії в залежності від ситуації); 

- безпосередність (прояв щирого інтересу до іншої людини, вміння 

говорити і діяти безпосередньо) (Острянська, 2009). 

Комунікативні здібності – це вміння і навички спілкування з людьми, від 

яких залежить його успішність. 

С. Васильєв, досліджуючи проблему комунікативних здібностей, виділив 

у складній структурі комунікативних здібностей 3 компоненти: 

- гностичний – здатність розуміти інших людей; 

- експресивний – здатність до самовираження своєї особистості; 

- інтеракційний – здатність активно впливати на партнерів по спілкуванню. 

Р. Максімова запропонувала поняття «комунікативний потенціал» 

особистості, розглядаючи його як «наявність у людини певного роду 

комунікативних якостей, що характеризують його можливості у здійсненні 

комунікативної діяльності» (Бодалев, 1983). 

В. Рижов розуміє «комунікативний потенціал» як синтез 

внутрішньоособистісних комунікативних особливостей вчителя (мотивація 

спілкування, перцептивно-рефлексивні можливості, комунікативні здібності) та 

поведінкової реалізації цих особливостей в ході реального педагогічного 

спілкування. Він вважає, що система поведінкових характеристик «становить 

індивідуальний стиль участі у спілкуванні, а що входять сюди особистісні 

особливості, безпосередньо відображають характер поведінки у спілкуванні, є 

реалізацією більш глибоких особистісних утворень» (Соколов, 2002). 
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Комунікативний потенціал особистості вчителя – індивідуально-

своєрідний комплекс комунікативних особливостей педагога 

(внутрішньоособистісних і поведінкових), що характеризують його можливості 

в здійсненні комунікативної складової педагогічної діяльності. 

Багато авторів, які досліджували питання комунікативних особливостей 

особистості, відзначали той факт, що комплекс комунікативних можливостей 

людини є складною системою (В. Жуков, В. Кашніцкій, Р. Максімова, В. Рижов 

і ін.). 

У структурі комунікативного потенціалу особистості педагога виділяють 

чотири взаємопов’язаних рівня: базовий, змістовний, операційний, 

рефлексивний. 

Призначення кожного рівня – забезпечити певний аспект комунікативної 

складової професійної діяльності вчителя. 

Базовий рівень комунікативного потенціалу визначає загальну 

спрямованість та мотивацію комунікативних дій вчителя, її співвіднесеність з 

професійними цілями. Базовий рівень включає в себе глибинні установки і 

ціннісні орієнтації педагога в комунікативній сфері. 

Змістовний рівень комунікативного потенціалу забезпечує побудову 

учителем комунікативних програм і планів професійного спілкування з метою 

вирішення конкретної педагогічної задачі. Кожен учитель моделює свою 

комунікативну поведінку по-різному, виходячи з індивідуальних особливостей 

розумових процесів, з особливостей темпераменту та характеру (Острянська, 

2009). 

Крім того, успішність побудови індивідуальних комунікативних програм 

визначається широтою і глибиною комплексу знань вчителя. 

Важливе значення для вчителя мають такі комунікативні вміння, як уміння 

організувати контакт з класом; вміння слухати і чути учнів, уміння реалізовувати 

індивідуальні комунікативні можливості в публічному виступі, в бесіді; вміння 

займати оптимальну комунікативну позицію в контактах; вміння відкрито 
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висловлювати свої почуття та стосунки; вміння знаходити вихід з конфліктної 

ситуації; вміння доречно реагувати на вчинки і висловлювання учнів тощо. 

Індивідуальна система комунікативних навичок та умінь проявляється 

безпосередньо в комунікативній поведінці вчителя. 

Рефлексивний рівень комунікативного потенціалу забезпечує оцінювання і 

аналіз учителем власної професійної діяльності. 

Рефлексивний рівень комунікативного потенціалу вчителя містить єдність 

внутрішньоособистісних особливостей, тобто здатності до самовивчення, 

самовдосконалення, аналізу причинно-наслідкових зв’язків, сумнівам, реалізації 

ціннісних критеріїв; і поведінкових особливостей, тобто застосування 

вищеназваних особливостей до складних умов і обставин педагогічної 

діяльності. 

Отже, рефлексивний рівень комунікативного потенціалу являє собою 

систему індивідуальних способів і прийомів самоспостереження і самоаналізу, 

які виступають умовою самовдосконалення вчителя в комунікативній сфері 

педагогічної діяльності. 

Взаємозв’язок всіх рівнів комунікативного потенціалу особистості вчителя 

забезпечує реалізацію цілісного комунікативного дії педагога, спрямованого на 

ефективне рішення педагогічного завдання. 

 

Література: 

[1] Бодалев, А. А. (1983). Личность и общение. Педагогика. 

[2] Острянська, Н. В. (2009). Комунікативні процеси в навчанні. 

https://core.ac.uk/download/pdf/11324545.pdf 

[3] Соколов, А. В. (2002). Общая теория социальной коммуникации. Изд-во 

Михайлова В. А. 

 

 

 



1st International Conference on Major Achievements in Science and Education                  Stockholm, Sweden 

 
- 70 - 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ CLILL НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ НАВЧАННЯ УЧНІВ НУШ 

 

Пилипенко Т. С., 

вчитель англійської мови, вчитель першої категорії 

Бердянська спеціалізована школа I-III ступенів № 16 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області 

м. Бердянськ, Україна 

 

Інтегровані уроки є одним з напрямків НУШ, що сприяють розвитку 

творчого потенціалу учнів і вчителів. Внутрішньопредметна і міжпредметна 

інтеграція сприяє подоланню фрагментарності та мозаїчності знань учнів. 

Інтеграція забезпечує оволодіння комплексним знанням різних предметів при 

вивченні однієї теми.  

CLIL (Content and Language Integrated Learning – предметно-мовне 

інтегроване навчання) – це один з порівнянно нових і надзвичайно цікавий підхід 

до навчання. У наш час англійська мова – це знаряддя, це мова спілкування серед 

фахівців, а отже постає потреба більш поглибленого вивчення термінології та 

міжпредметних зв'язків. CLIL має на меті поєднати вивчення іноземної мови з 

іншими навчальними предметами (біологією, фізикою, хімією, історією, 

літературою та ін). Цікавий матеріал заохочує учнів до вивчення іноземної мови, 

закладає лінгвістичну базу, яку вони зможуть розвивати у майбутньому (Гусєва, 

2015). Сучасні освітні методики визначають CLIL як дидактичну технологію, що 

дозволяє формувати в учнів лінгвістичні й комунікативні компетенції нерідною 

для учнів мовою в тому освітньому контексті, в якому в них відбувається 

формування й розвиток загальнонавчальних знань та умінь.  

Необхідно звернути увагу на чотири фактори методики CLIL, що мають 

деяку схожість з іншими попередніми підходами до вивчення іноземної мови. 

Перша особливість – натуралістичний та імпліцитний стиль методики навчання 
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CLIL. Згідно точки зору вченого Ярвінена, під натуралістичним та імпліцитним 

стилем навчання CLIL слід розуміти підвищення можливостей спілкування за 

рахунок більшої зосередженості на вхідних даних, що отримує учень із 

зовнішнього середовища. Велика кількість інформації забезпечує кращі 

результати навчання. Друга особливість CLIL – стиль кооперативного навчання. 

Під час спільного навчання діти, як правило, поділяються на невеликі групи для 

виконання завдань через командну роботу або гру. Кооперативний стиль 

навчання є ефективним, оскільки дає можливість позбутися тривоги у процесі 

навчання, стимулювати мотивацію учнів та сприяти взаємодії між ними. Третя 

особливість CLIL – це автентичність, яка дозволяє учням розвивати здатність 

вирішувати проблеми спілкування в реальному житті. Під час автентично 

орієнтованого навчання, матеріали добираються з урахуванням реального 

мовного середовища. Четверта особливість CLIL – гнучкість (Євтушенко, 2019). 

Незважаючи на труднощі впровадження технології CLIL, вона дає змогу 

вирішувати значно розширене коло освітніх завдань. Суттєвою особливістю 

використання CLIL є міжнаочна інтеграція. На підставі міжнаочної інтеграції 

стає можливим подолання предметно центрованої системи викладання й 

посилення її гуманістичної орієнтації. CLIL – це інноваційний підхід в навчанні, 

що передбачає створення цілісної динамічного і мотивуючого середовища. Він 

дає можливість не індивідуально навчати різних предметів, а інтегрувати їх з 

іншими. Учні шукають подібності та відмінності в різних галузях знань. 

навчаються мають можливість краще пізнати і зрозуміти культуру мови, що 

вивчається, що веде до формування соціокультурної компетенції учнів 

(Яременко, 2019). Учні пропускають через себе досить великий обсяг мовного 

матеріалу, що представляє собою повноцінне занурення в природне мовне 

середовище.  

Таким чином, методика CLIL забезпечує метапредметний зв’язок і дає 

можливість досягнення практичних результатів впровадження принципів нових 

освітніх програм, а саме розвиває культурну обізнаність, інтернаціоналізацію, 
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мовну компетентність, готовність не тільки до навчання, але й до застосування 

нових знань у житті і, відповідно, підвищення життєвої мотивації, націленості на 

успіх, підвищення їх мобільності і здатності адаптуватися у швидко мінливих 

життєвих ситуаціях. У подальших дослідженнях варто акцентувати увагу на 

особливостях використання методики CLIL під час дистанційного навчання.  
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